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Er beteckning

Tekniska nämnden

Planerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att förslaget om planerad tidsplan för VAutbyggnad i Upplands-Bro kommun 2020-2028 remitteras till Bygg- och
miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter.

Sammanfattning
I juni 2018 antog Kommunfullmäktige en VA-plan för hela kommunen enligt
tekniska nämndens beslut. I samband med det fick Samhällsbyggnadskontoret
ett tilläggsuppdrag om att ta fram en planerad tidsplan för utbyggnad av VA på
landsbygden.
VA-planen innehåller en utbyggnadsplan för kommunalt VA. I VAutbyggnadsplanen identifieras vilka områden som ska anslutas till kommunalt
VA och en övergripande tidsplan anges för när de ska anslutas. Syftet med den
planerade tidsplanen är att prioritera och tydliggöra i vilken ordning de
utpekade områdena kommer att anslutas.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15.



Förslag till planerad tidsplan för VA-utbyggnad 2020-2028 i UpplandsBro kommun.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den planerade tidsplanen fokuserar på de elva områden som enligt VA-planen
ska anslutas till kommunalt VA i tidsintervallet 2020-2028. Områdena
prioriteras framförallt efter faktorerna detaljplanearbete, praktisk
utbyggnadsföljd och vattenkvalitet.
För södra delen av kommunen planeras Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik
utföras i början av tidsintervallet 2020-2028 på grund av pågående
planuppdrag. Detaljplanerna för områdena beräknas vinna laga kraft år 20192020.
Ängsudden har dåliga förutsättningar för enskilt vatten och avlopp och
detaljplanen norr om området beräknas färdig till år 2022, därav planeras
Ängsudden anslutas i mitten av tidsintervallet.
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För Eriksberg behöver detaljplanearbetet inväntas och området planeras därför
att anslutas i slutet av intervallet. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft 2025.
Ett tidigareläggande av VA-utbyggnad till Eriksberg är möjligt, men förutsätter
att detaljplanen tidigareläggs och att Ängsudden eller Kvarnnibble och
Björkudden/Killinge senareläggas i motsvarande grad. VA-utbyggnadsplanen
till områdena i hela tidsintervallet 2020-2028 bygger på att utbyggnad sker i tre
parallella processer.
I norra delen av kommunen byggs områdena ut i tur och ordning efter den
praktiska utbyggnadsföljden och det beräknas ta fram till 2028 innan samtliga
områden från Håbo-Tibble ner mot Lejondalssjön har byggts ut. De två
områdena väster om Håbo-Tibble (Björkudden/Killinge och Kvarnnibble)
beräknas byggas ut i mitten av tidsintervallet.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms påverka barn positivt då de får tillgång till vatten av en hög
kvalitet och att näringsläckaget minskar till sjöar och vattendrag är också bra
för såväl nuvarande som kommande generationer.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf. Teknisk chef

Henrik Kristensson
VA-chef

Bilagor
1. Förslag till detaljerad tidplan för VA-utbyggnad 2020-2028 i Upplands-Bro
kommun.
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Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige

Datum
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Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Sarah Nilsson
VA-ingenjör
Tekniska avdelningen
VA-enheten

2019-02-12

Detaljerad tidplan för VA-utbyggnad i UpplandsBro kommun, 2020-2028
1. Bakgrund
I maj 2018 antogs en VA-plan för hela kommunen. I VA-planen finns en
utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp (VA). VA-utbyggnadsplanen
identifierar vilka områden som ska anslutas till kommunalt VA och anger en
övergripande tidplan för när de ska anslutas. Syftet med den här detaljerade
tidplanen är att prioritera och tydliggöra i vilken ordning områdena ska
anslutas.

2. Områden
I VA-planen identifierades områden med samlad bebyggelse som delades in i
tidsintervall utefter behovet av kommunalt VA. Områdena med respektive
tilldelat tidsintervall presenteras i tabell 1.
Tabell 1. Områden som utreds i VA-planen. För att se områdena i en karta, se Bilaga 1.

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Område

Sjöhagen
Ryttarberget
Håtunaholm
Råby-Norränge-Skällsta
Aske
Vallbyvik
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tjusta
Lunda
Myggdansen/Kevans stugby
Tibblehöjden
Håbo-Tibble kyrkby
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen

Tidsintervall för utbyggnad
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
2029-2035
Bevakningsområde
Bevakningsområde
2020-2028
2020-2028
Påbörjas senast 2020
2029-2035
Bevakningsområde
2020-2028
Påbörjas senast 2020
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Lövsta/Skepparudden
Stentorp
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik
Skälby
Öråker
Lennartsnäs
Ängsudden
Ådöskog
Verkaviken
Sågbacken
Säbyholm
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen

Datum

2019-02-08

2029-2035
2029-2035
2020-2028
2020-2028
2029-2035
Bevakningsområde
Bevakningsområde
2020-2028
Påbörjas senast 2020
Påbörjas senast 2020
Påbörjas senast 2020
2020-2028
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde

Gröna områden är högst prioriterade och kommer att byggas ut först. Arbetet
med VA-utbyggnaden är påbörjat för samtliga av de gröna områdena.
Nästa steg är att bygga ut de blå områdena. De ska byggas ut inom tio år från
VA-planens antagande, alltså till år 2028. Det är prioriteringsordningen för
dessa områden som den här detaljerade tidplanen utreder.
De gula områdena ligger för långt bort i tiden för att det ska vara meningsfullt i
nuläget att göra en inbördes prioritering i den gruppen.
Den orangea gruppen, bevakningsområden, är i nuläget inte aktuella för
kommunal VA-anslutning.

3. Prioriteringsgrunder
För att inbördes prioritera de elva områdena i den blå gruppen finns flera
avgörande faktorer men framförallt är det detaljplanearbete, praktisk
utbyggnadsföljd och vattenkvalitet. Dessa tre faktorer beskrivs nedan.
3.1 Detaljplanearbete
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anges i 4 § att:
En allmän va-anläggning får inte ordnas
1. i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser om
hur marken skall bebyggas, eller
2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig
planläggning.
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Det innebär i praktiken att en VA-utbyggnad inte kan påbörjas när ett arbete
med framtagande av detaljplan pågår. I flera av områdena i den blå gruppen
pågår detaljplanearbete vilket påverkar när det är möjligt att bygga ut
kommunalt VA till dem. Status för detaljplanearbetet presenteras i tabell 2.
De detaljplaner som är under framtagande är områdena Eriksberg (20),
Ålsta/Ensta/Aspvik (21) och Säbyholm (29). Områdena Ålsta/Ensta/Aspvik
och Säbyholm ligger långt fram i detaljplanearbetet och beräknas ha antagna
detaljplaner under 2019 eller 2020. Eriksberg är i ett tidigare skede och
beräknas ha en antagen detaljplan runt år 2025.
Ett detaljplanearbete pågår också strax norr om området Ängsudden (25) som
beräknas vinna laga kraft till år 2022. Planen skapar förutsättningar för att
ansluta området Ängsudden.
Tabell 2

Nr Område

Status detaljplan
7 Björkudden/Killinge Ej planlagt
8 Kvarnibble
Ej planlagt
12 Tibblehöjden
Planlagt
14 Kyrkbytorp
Planlagt
15 Mariedal
Planlagt
16 Långvreten
Planlagt
17 Näshagen
Planlagt
20 Eriksberg
Ej planlagt. Ett planuppdrag finns.
21 Ålsta/Ensta/Aspvik Planlagt. En ny plan är under framtagande.
25 Ängsudden
Planlagt
29 Säbyholm
Ej planlagt. En ny plan är under framtagande.

3.2 Praktisk utbyggnadsföljd
I kommunens norra delar har den praktiska utbyggnadsföljden stor betydelse.
En förutsättning för att ansluta områdena i norra delen av kommunen är de
överföringsledningar som byggs med utgångspunkt i Bro och beräknas vara
färdigbyggda till år 2020. Vattenledningen är Norrvattens och fortsätter vidare
mot Sigtuna medan spillvattenledningen ägs av kommunen och stannar i HåboTibble (vid område 13). Det innebär att utbyggnaden av det kommunala VAnätet kommer att utgå från Håbo-Tibble.
Områdena som ska anslutas ligger på rad österut från Håbo-Tibble ned mot
Lejondalssjön samt västerut från Håbo-Tibble via Tjusta, se figur 1. Det leder
till en naturlig utbyggnadsföljd och en stegvis anslutning av områdena vartefter
ledningsnätet byggs ut.
Områdena i den södra delen av kommunen ligger spridda och påverkas därför
inte av varandra.
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Figur 1. Karta över norra delen av kommunen där de röda pilarna visar på en naturlig
utbyggnadsföljd för de utpekade områdena.

3.3 Vattenkvalitet
Kommunen har kännedom om att området Ängsudden har problem med
dricksvattnet i de enskilda brunnarna. Problemen består bland annat av
koliforma bakterier och brist i mängden vatten.

4. Prioriteringsordning
För södra delen av kommunen planeras Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik
utföras i början av tidsintervallet 2020-2028 eftersom detaljplanerna beräknas
vinna laga kraft 2019-2020. Ängsudden har dåliga förutsättningar för enskilt
vatten och detaljplanen norr om området beräknas färdig till 2022, så
Ängsudden hamnar i mitten av tidsintervallet. För Eriksberg behöver
detaljplanen inväntas och området byggs därför ut i slutet av intervallet.
I norra delen av kommunen byggs områdena ut efter den praktiska
utbyggnadsföljden och det beräknas ta tio år innan samtliga områden mot
Lejondalssjön har byggts ut. De två områdena väster om Håbo-Tibble
(Björkudden/Killinge och Kvarnnibble) beräknas byggas ut i mitten av
tidsintervallet.
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Figur 2. Illustration som visar när områdena i tidsintervallet 2020-2028 planeras att anslutas till
kommunalt VA.
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Bilaga 1 – VA-utbyggnadsplan
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TJÄNSTESKRIVELSE

Erik Fridholm
GIS-ingenjör
Mät- och GIS-enheten
+46 8-581 690 44
Erik.Fridholm@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-03-19
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Er beteckning

Kommunfullmäktige

Uppdatering av verksamhetsområde för VA
Förslag till beslut
1

Tekniska nämnden upphäver tidigare beslut TN 18/0326

2

Tekniska nämnden föreslår att Kommunstyrelsen fastställer
verksamhetsområde för kommunens vatten-, dagvatten- och
spillvattenanläggningar enligt kartor daterade 16 november 2018.
Uppdatering av verksamhetsområden beslutade av Kommunstyrelsen
2013, diarienr 2013-0172.

3

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att delge Länsstyrelsen i
Stockholms län beslutat verksamhetsområde för kommunens vatten-,
dagvatten- och spillvattenanläggningar både GIS format och PDF karta.

Sammanfattning
Enligt 6§ p.1 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas.
Allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det geografiska område inom
vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom allmän VAanläggning.
Vattentjänster definieras som vattenförsörjning och avlopp (dag- och
spillvatten) enligt lagen. Inom verksamhetsområdet gäller kommunens
"Allmänna bestämmelser för brukandet av Upplands-Bros allmänna vattenoch avloppsanläggning" (ABVA) och kommunens VA-taxa.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsen beslutade 2013, diarienr 2013-0172 om verksamhetsområde
avseende VA i kommunen. Verksamhetsområdet har därefter utökats med flera
exploateringsområden och utbyggnadsområden samtidigt som en del områden
har tagits bort.
Nya verksamhetsområden redovisas i två olika kartor, förändringarna mot
befintliga verksamhetsområde förtydligas i två separata kartor.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänstskrivelse den 19 mars.
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Ärendet
Enligt 6§ p.1 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas.
Allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det geografiska område inom
vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom allmän VAanläggning.
Vattentjänster definieras vattenförsörjning och avlopp (dag- och spillvatten)
enligt lagen. Inom verksamhetsområdet gäller kommunens "Allmänna
bestämmelser för brukandet av Upplands-Bros allmänna vatten- och
avloppsanläggning" (ABVA) och kommunens VA-taxa.
Verksamhetsområdena har justerats till att omfatta två kartor, fördelade på
vatten, spill och dagvatten. Utökningen av verksamhetsområdena har även
justerats.

Barnperspektiv
Förslag till beslut bedöms ge positiva effekter för miljön och förbättra
förutsättningarna för en god hantering av vatten, avlopp och dagvatten för
framtida generationer.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf. Teknisk chef

Henrik Kristensson
VA chef
Bilagor
1. Förslag till nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten
2. Karta som visar förändringarna i verksamhetsområde för dricksvatten och
spillvatten
3. Förslag till nytt verksamhetsområde för dagvatten.
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4. Karta som visar förändringarna i verksamhetsområde för dagvatten
Beslut sänds till
 Länsstyrelsen
 Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mikael Thelin
Avfallschef
Avfallsenheten
+46 8-518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-03-20

TN 19/0031
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Beslut om samordnad upphandling av
avfallshämtning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna

Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende avfallshämtning från villor,
lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande avtalsperiod,
samt de upphandlingar som behövs kopplade till avfallshämtningen.
2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat
fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och
returpapper i fyrfackskärl från villor där användandet av två 4-fackskärl
premieras, samt andra för kommunen specifika tilläggstjänster.
3. ge fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning AB vad gäller genomförande
och administration av den samordnade upphandlingen avseende
avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport och
behandling i samråd med arbetsgruppen av tjänstemän.
4. Tekniska nämndens presidium bereds tillfälle att ta del av utvärderingen
inför tilldelningen tillsammans med representanter från de övriga
kommunerna.
5. Beslutet ska justeras omedelbart

Sammanfattning
Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 och
Avfallsenheten planerar att i samband med kommande avtalsperiod införa
fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper,
baserat på ett system med fyrfackskärl för villor.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling planeras också
att samordnade upphandlingar avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar,
omlastning, transport och behandling i Håbo, Knivsta, Sigtuna och UpplandsBro kommuner genomförs.
Inför införandet av fyrfackssystemet kommer en översyn av avfallstaxan
genomföras för att inkludera de nya tjänsterna. För att få så bra utfall som
möjligt vid införandet är det av stor vikt att inriktningen i taxeprincipen som
framgår av bilaga 4 följs. Det vill säga att det som ska premieras är en komplett
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lösning med 2 st 4-facks kärl. När systemet kommit igång ordentligt och
materialersättningarna förhandlats med företrädare från
förpackningsproducenternas organisation kommer en mer övergripande
översyn genomföras av avfallstaxan, enligt prognos tidigast 2021-2022.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2019



Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2019



Bifogad utredning ”Utredning insamling i samverkan” daterad 29 juni
2018

Ärendet
Upplands-Bro, Knivsta, Sigtuna och Håbo kommuner har genomfört en
gemensam utredning med syfte att belysa vad det skulle innebära att införa
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i kommunerna samt
tagit fram förslag till en gemensam systemlösning. Utredningen ”Insamling av
avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, 2018-06-29” har
tidigare redovisats för tekniska nämnden.
Sedan utredningen genomfördes har den uppdaterats gällande beräkningarna av
antalet kärl som behöver köpas in i respektive kommun. Detta för att ha en mer
exakt investeringsnivå. Utifrån utredningens resultat föreslås fastighetsnära
insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper ske i
fyrfackskärl som den gemensamma systemlösningen.
För att fortsätta utvecklingen av projektet med en gemensam fastighetsnära
insamlingslösning för förpackningar och returpapper är ett naturligt steg att
genomföra en samordnad upphandling av tjänsten. Att på detta sätt skapa
förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling av förpackningar och
returpapper med högre servicenivå ligger i linje med nyligen fattade
regeringsbeslut. Syftet med den högre servicenivån som den fastighetsnära
insamlingen ger är att öka utsorteringen av olika fraktioner till återvinning och
minska mängden avfall till förbränning. Detta är i linje med den nya
avfallsplanen som kommunfullmäktige beslutade om i december 2018.
Samarbete mellan kommunerna skapar logistiska fördelar och skalfördelar, ger
ett större underlag för att successivt bygga upp erfarenhet, ger möjlighet att
samordna projektledning och information vid införande av ett nytt
insamlingssystem samt underlättar informationsinsatser om avfallshanteringen
i kommunerna. Detta bygger på att samma systemlösning införs i alla
kommunerna och att samverkan mellan de fyra kommunerna fortsätter och
vidareutvecklas.
Samordnad upphandling av avfallshämtningen är grundläggande och bedöms
skapa förutsättningar för kommunerna att tillsammans komma upp i en
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upphandlad volym som blir mer intressant för entreprenörer att lämna anbud
på. Detta bedöms öka konkurrensen och göra att priserna för insamling kan
hållas på en rimlig nivå, vilket är särskilt viktigt om ett mer kostsamt
insamlingssystem som innefattar fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper ska införas. På motsvarande sett gäller detta även övriga
upphandlingar kopplade till avfallshämtningen såsom upphandling av kärl,
matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling.
Runt om i Sverige ökar samarbetet mellan kommuner avseende
avfallshantering för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det komplexa och
långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen mer hållbar.
Kommunens avfallsplan förespråkar mer samverkan mellan kommuner.
Genomförandet av de samordnade upphandlingarna innebär att en av
kommunerna praktiskt genomför upphandlingarna. För dessa upphandlingar
kommer Sigtuna Vatten & Renhållning AB vara upphandlande myndighet.
Valet av upphandlande myndighet skedde gemensamt i arbetsgruppen, då
Sigtuna Vatten & Renhållning AB var den kommun som var bäst rustad för att
genomföra en upphandling i dagsläget. Förfrågningsunderlaget utgår ifrån
Avfall Sveriges mall för denna typ av upphandlingar i likhet med föregående
upphandling som genomfördes tillsammans med Håbo kommun.
Upphandlingen genomförs enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
Samordnad upphandling av avfallshämtning innebär i detta fall att förfrågan
utformas så att entreprenören inte kan lämna anbud på vissa kommuner utan
enbart på de fyra kommunernas geografiska område som helhet.
Upphandlingen utformas så att prissättningen för en tjänst blir densamma i alla
kommunerna inom det geografiska området, men avfallstaxan har respektive
kommun egen rådighet över. För att kunna samla in avfallet effektivt bör i stort
sett samma tjänsteutbud erbjudas i alla kommunerna, möjlighet finnas till
gemensam omlastning och insamling tillåtas ske över kommungränserna.
Grunden för den samordnade upphandlingen av avfallshämtning är att
kommunerna inför fastighetsnära insamling i fyrfackskärl för villor och andra
med liknade förutsättningar och därigenom drar nytta av skalfördelar med
mera.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
kommer att innebära ökade insamlingskostnader. En samordnad upphandling
av avfallshämtningen medför bland annat ett större underlag för entreprenören
med avseende på logistikplanering, nyttjande av fordon och andra
stordriftsfördelar vilket begränsar den förväntade kostnadsökningen. En
förbättrad sortering medför lägre behandlingskostnader. Denna typ av uppdrag
kräver stora investeringar för en entreprenör, därför är avtalslängden en viktig
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faktor, ett längre avtal bör ge ett mer fördelaktigt pris och arbetsgruppen
arbetar för en avtalstid på 7-8 år, förslagsvis 6+1+1 år.
Investeringsvolym för fyrfackskärl i Upplands-Bro kommun har beräknats
uppgå till ca 13 000 tkr, men inköp av nya kärl i kommunen kommer att krävas
i en nära framtid oavsett framtida insamlingslösning. Detta eftersom branschen
enats om en ny EU-standard för avfallskärl. Anledningen till ny standard är
brister i arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt med nuvarande kärl. De gamla
kärlen kommer då att återvinnas.
Det kommer att krävas en tillfällig resursförstärkning under införandet för
bland annat kundtjänst, montering och utkörning av kärl. I detta arbete kan
kommunens arbetsmarknadsenhet med fördel användas i viss utsträckning.
Inför införandet av fyrfackssystemet kommer en översyn av avfallstaxan
genomföras för att inkludera de nya tjänsterna. För att få så bra utfall som
möjligt vid införandet är det av stor vikt att taxeprincipen som framgår av
bilaga 4 följs. Det vill säga att det som ska premieras är en komplett lösning
med 2 st 4-facks kärl. När systemet kommit igång ordentligt och
materialersättningarna förhandlats med företrädare från
förpackningsproducenternas organisation kommer en mer övergripande
översyn genomföras av avfallstaxan, enligt prognos tidigast 2021-2022.
Riskanalys

De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella resurser,
oenighet mellan kommunerna eller att nödvändiga politiska beslut inte fattas.
För att minska eller eliminera dessa risker krävs ett brett deltagande och
förankring hos både tjänstemän och politiker samt att framtagen projektplan
följs.
Andra risker som har identifierats är bland annat höga entreprenadpriser för
avfallshämtning, möjligheten att ordna omlastning till rimlig kostnad samt att
upphandlingen överklagas, vilket kan innebära att tidplanen förskjuts.
Tidplan

Nytt avtal ska träda i kraft 16 oktober 2020. För att ge entreprenören rimlig tid
att anskaffa fordon och personal med mera, behöver avtalsskrivning för ny
entreprenadperiod ske under sommaren år 2019, om möjligt redan i juni.
Upphandlingsdokumenten behöver vara klara så att annonsering kan ske senast
i april 2019. Upphandlingsprocessen samt processen för utbyggnaden av den
nya lösningen presenteras nedan, mer detaljer kring detta finns i bilagorna
”Upphandlingsdokument och process” och ”Plan för införande av
fyrfacksystemet”.
April 2019 - Justering av kravspecifikation, mängdförteckning och övriga
bilagor. Samordning med upphandlingsjurist avseende
upphandlingsdokumenten i sin helhet sker löpande fram till annonsering.
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Slutet av april 2019 – Annonsering
Början av juni 2019 – Anbudsöppning, därefter kvalificering och utvärdering
under cirka 2 veckor.
Andra halvan av juni 2019 – Tilldelningsbeslut efter genomförd utvärdering
samt presentation för kommunernas inbjudna politiker, se punkt 4 i beslutet.
Tilldelningsbeslut fattas formellt av styrelsen i Sigtuna Vatten & Renhållning
AB.
Kontraktstilldelning sker 10 dagar efter tilldelningsbeslutet.
Utöver upphandlingen av själva insamlingsuppdraget kommer arbetet att fortgå
med de övriga upphandlingarna som behöver genomföras för omlastning,
transport och behandling. Fram till årsskiftet 2019/2020 genomförs även
upphandlingar av kärl och montering/utställning av kärl samt matavfallspåsar.
Under sommaren och tidig höst 2019 sker inventering av hämtställen. Hösten
2019 sker översyn och revidering av avfallsföreskrifter och avfallstaxor, för
beslut under våren 2020. Våren 2020 sker även anpassning av tjänster i
kundsystemen och rutiner för entreprenad-/kvalitetsuppföljning tas fram.
Redan under hösten 2019 påbörjas rådgivning till fastighetsägare som kan
behöva ansluta sina fastigheter till alternativa lösningar. Våren 2020 tas
informationsmaterial inklusive exempelvis broschyrer, hemsida, app med mera
fram och den aktiva informationsinsatsen påbörjas och fullföljs under sen höst
2020. Den 16 oktober 2020 startar den nya entreprenaden. Utbyggnad av
fyrfackssystemet pågår under oktober-december 2020, där samtliga villor och
fritidshus med enskild hämtning får prova fyrfackskärl. De som så önskar har
möjlighet att avstå från fyrfackskärl och istället välja andra alternativ.

Efterfrågade kriterier
a. att abonnenternas valfrihet tryggas när det gäller val av bl.a.
insamlingskärl
Uppdraget bygger på att två stycken 370 kärl per villahushåll är
standardabonnemanget. Abonnent kan välja bort kärl nummer 2 (Plast, metall,
pappersförpackningar och ofärgat glas) vid brist på plats eller liknande.
Abonnenten har då endast kärl nummer 1 (Hushållsavfall, matavfall, färgat glas
och returpapper) Detta kärl tar mindre plats än den nuvarande lösning som finns
idag. Det åligger då abonnenten själv att enligt gällande lagstiftning ta till vara på
de förpackningar som skulle ingått i kärl 2 och säkerställa att de hamnar på en
insamlingsplats för dessa material. Det kommer att finnas ytterligare alternativ, till
exempel tvåfackskärl för mat och restavfall. Det finns även möjlighet att dela kärl
med sin granne.
b. vilken ersättning som FTI kommer att överföra till kommunen för den
förpackningsnära insamlingen
Då FTI är osäkra på vad den nya lagstiftningen kommer att innebära för deras
verksamhet är deras framtida ersättningsnivåer för materialen också osäkra.
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I kommuner som redan idag samlar in förpackningar så ligger ersättningen från
FTI för de insamlade materialen i snitt på ca 400-500 kr / ton. Det är även dessa
siffror som bedömningarna i rapporten utgått ifrån.
Klart är att kommunerna kommer att få ersättning för materialen, och detta är
material som idag antingen hamnar i hushållsavfallet och medför en kostnad vid
förbränning, alternativt att det hamnar i FTI-s nuvarande stationer där
kommunerna inte får någon som helst ersättning över huvud taget.
c. att upphandlingen ska möjliggöra att vi även i fortsättningen kan
uppmuntra och premiera ett resurssnålt beteende
Hela upphandlingen syftar till att kommunen ska uppnås ett resurssnålt beteende.
Förslaget innebär att kommunen är med och styr och samordnar transporterna
tillsammans med den upphandlade entreprenören.
Alternativet är att FTI innan 2026 utför en helt parallell insamling av
förpackningar där kommunerna inte kan påverka i samma utsträckning.
Arbetet med ruttoptimerad logistik bidrar också till ett resurssnålt beteende då
entreprenören inte behöver ta hänsyn till kommungränserna, utan kan lägga rutter
som i vissa fall kanske till och med innefattar alla fyra kommuner på en och
samma rutt. Den service som förslaget erbjuder innebär även att abonnenterna
slipper samla på sig och mellanlagra förpackningar i hemmet, istället kan
abonnenten lämna ifrån sig förpackningarna direkt i kärlet och slipper dessutom
använda bilen för att åka och lämna materialen. Denna service främjar en bra
källsortering i kommunens hushåll, något som aktuell avfallsplan förespråkar.
Erfarenheter från andra kommuner har visat att den höga service som
fastighetsnära insamling ger, bidrar till ett resurssnålt beteende. Genom att
utforma taxan så att källsortering för alla fraktioner premieras uppmuntras ett
resurssnålt beteende.
d. formen för beslut om tilldelning
Grundläggande ordning hos anbudslämnare, dvs att de betalar skatter, löner
enligt lagar och regler samt arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och
liknande självklara krav som måste ställas. Utöver detta krävs även:
 Minst 3 års erfarenhet av avfallshämtning.
 Att en genomförandebeskrivning lämnas in där anbudslämnaren
beskriver hur entreprenaden kommer att utföras för att säkerställa att de
förstått uppdraget och dess komplexitet.
 En bedömning av avfallslämnarens kompetens och tekniska kapacitet.
Utvärdering kommer att göras med avseende på pris och hur entreprenören
säkerställer att de uppfyller de ställda kraven i förfrågningsunderlaget.
Delar ur arbetsgruppen kommer att delta i anbudsöppning och anbudsutvärdering.
e. plan för den gemensamma uppföljningen
En återrapportering av upphandlingens och införandeprocessens framdrift kommer
rapporteras i tekniska nämnden löpande vid behov fram till uppstarten av den nya
uppdragsperioden. Avfallsenheten föreslår även att ett temaärende kring det nya
uppdragets utfall hålls ett halvår in i nya avtalsperioden för att rapportera hur
omställningen av verksamheten fungerar. Därefter rapporteras framdriften och
arbetet kontinuerligt i verksamhetsberättelsen. Uppföljning av själva
entreprenaden kommer genomföras gemensamt med arbetsgruppen från de fyra
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kommunerna tillsammans med entreprenören. Här kommer större och mer
komplexa frågor att avhandlas. Utöver detta kan den enskilda kommunen vid
behov ha lokala avstämningsmöten med entreprenörens uppdragsansvariga på
liknande sätt som idag.
f. hur avfallshanteringen för fritidsfastigheter ska genomföras
Avfallshanteringen i kommunens fritidshusområden fungerar idag inte
tillfredsställande ur ett rationellt, logistiskt och hållbart perspektiv. Idag har
fritidshusägarna ett till två insamlingskärl per fastighet. Entreprenören kör sina
tunga fordon på smala och trånga vägar och letar efter relativt få utställda
avfallsbehållare. Ett vanligt sätt att underlätta i för fritidshusområden är att skapa
gemensamma insamlingsplatser där området delar på gemensamma
avfallsbehållare, på en lättillgänglig plats. Detta är en vanlig metod som med
fördel kan användas för att skapa förutsättningar för en smidigare och effektivare
avfallsinsamling.
Detta ger fritidshusägarna bättre förutsättningar att källsortera sitt avfall.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Förslag till beslut kan bidra till att fler hushåll
sorterar ut matavfall och förpackningar, vilket leder till en effektivisering av
avfallshantering och minskning av miljöpåverkan som är positiv även från
pedagogisk synpunkt. Barn och ungdomars bästa beaktas indirekt genom att ett
nytt insamlingssystem ska styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som
gynnar deras framtid.

Mattias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk Chef

Mikael Thelin
Enhetschef Avfall

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2019
2. Utredning insamling i samverkan
3. Upphandling av avfallshämtning daterad 28 mars 2019 OBS! Sekretess
4. Upphandlingsdokument och process daterat 28 mars 2019
5. Plan för införande av fyrfacksystemet daterat 28 mars 2019
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Förord
I januari 2018 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Håbo, Knivsta, Sigtuna
och Upplands-Bro kommuner genom Sigtuna Vatten & Renhållning AB att
genomföra en utredning om olika lösningar för insamling av matavfall,
förpackningar och returpapper i kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och
Upplands-Bro.
Utredningen har genomförts i dialog med en projektgrupp bestående av
följande personer:
Anna Darpe, Håbo kommun
Tomas Colm, Knivsta kommun
Maria Nordmark, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Marina Danhill, Upplands-Bro kommun

I projektet har även följande personer medverkat:
Annica Noberg, Håbo kommun
Maria Åhrström, Håbo kommun
Susanne Palm, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Greger Svensson, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Lisa Ängquist, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Marjut Rehn, Upplands-Bro kommun
Mikael Thelin, Upplands-Bro kommun
Konsultinsatsen i projektet har genomförts av Jörgen Leander, Eleonor
Zeidlitz och Hanna Pettersson med stöd av Marie Rytterstedt.
Västerås 2018-06-29

Jörgen Leander
Projektledare
Miljö & Avfallsbyrån
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Sammanfattning
I föreliggande rapport belyses vad det skulle innebära att införa
fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region
bestående av Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I
rapporten ges också ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i
att uppnå mål i avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall,
förbättrad service och strävan uppåt i avfallstrappan. Rapporten avses utgöra
underlag för kommande upphandlingar av insamling och behandling och ett
inriktningsbeslut om framtidens insamlingssystem för mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper inför samråd med producenterna och
eventuellt beslut om införande av ett nytt insamlingssystem.
Rapporten fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem, d.v.s. system
som fungerar för alla kommunerna eller en viss bebyggelsetyp i
kommunerna. I rapporten belyses även möjligheter med insamling med olika
typer av komplementsystem i framförallt lägenhetsbebyggelse. De system
som analyserats erbjuder högre service än idag och bättre förutsättningar för
utsortering av förpackningar och returpapper genom FNI.
De huvudsystem som analyserats för kommunerna är:
1

Nuvarande hantering med separata behållare för matavfall och restavfall
samt återvinningsstationer (ÅVS:er) för förpackningar och returpapper.

2

Fyrfackskärl (2 st) för villor, separata behållare för matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper för lägenheter.

De komplementsystem för fastighets- eller kvartersnära insamling som
analyseras för ett exempelområde är:
1

Underjordsbehållare för matavfall, restavfall, förpackningar och
returpapper.

2

Krantömda markplacerade behållare för matavfall, restavfall, förpackningar
och returpapper.

3

Sopsug för restavfall, en förpackningsfraktion och returpapper. Separata
behållare för övriga förpackningsfraktioner och matavfall.

Analysen har gjorts med utgångspunkt från för- och nackdelar utifrån lokala
förutsättningar i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner och
erfarenheter från andra kommuner. Förutsättningarna för införande av FNI i
kommunerna bedöms vara goda.
I utredningen har även ingått att göra ekonomiska beräkningar. Mot
bakgrund av att nuvarande insamlingskostnader i kommunerna är relativt
höga bedöms det vara kostnadsmässigt fördelaktigt att införa FNI. Den totala
kostnaden för en villa med FNI med fyrfackskärl bedöms hamna i nivå med
kostnaden i andra kommuner som har infört detta system.
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Utredningens förslag i korthet
Om kommunerna önskar tillhandahålla FNI av förpackningar och returpapper,
föreslås i rapporten att detta sker genom en gemensam lösning för alla
kommunerna med följande huvudsystem:
•

Fyrfackskärl för villor.

•

Separata kärl i miljöbod eller annat avfallsutrymme för lägenheter.

För fastigheter som inte kan anslutas till FNI genom huvudsystemet eller där mer
ytsnåla eller estetiskt tilltalande lösningar önskas föreslås följande system erbjudas:
•

FNI med underjordsbehållare eller krantömda markplacerade
behållare som komplementsystem för lägenhetsfastigheter.

•

Kvartersnära insamling för villor, med samma system som för
lägenheter, i syfte att skapa en mer rationell insamling och minska
kostnaderna för hanteringen.

•

Återvinningsstationer för förpackningar och returpapper för hushåll i
fastigheter som inte kan anslutas till huvudsystemet och där det inte
är möjligt att ordna insamling med något komplementsystem.

Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamling av avfall i alla
kommunerna kan detta ske tidigast 2020 efter att kommunernas avtal med
insamlingsentreprenörer har gått ut men mest troligt senare av praktiska och
organisatoriska skäl.
Efter val av insamlingssystem föreslås fortsatt process enligt följande:
•

Fördjupade utredningar innefattande t.ex. alternativa
behållarlösningar för vissa fastigheter, lösning för omlastning av
insamlade fraktioner, detaljerade ekonomiska budgetberäkningar och
taxekonstruktion.

•

Planering för införande av systemet innefattande tidplan,
organisation, fysisk planering, upphandlingar och information samt
revidering av taxor, föreskrifter m.m.

•

Upphandlingar som är gemensamma för alla kommunerna och där
säkerställa att rimliga krav ställs i syfte att göra det attraktivt för flera
entreprenörer att lämna anbud och därmed åstadkomma en rimlig
prisnivå för insamlingen.

Kommunerna rekommenderas att fortsätta samverka beträffande
avfallshantering, i syfte att underlätta gemensamma upphandlingar, skapa
logistiska fördelar och skalfördelar, ge ett större underlag för att successivt
bygga upp erfarenhet, kunna samordna projektledning och information vid
införande av FNI samt underlätta informationsinsatser.
I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar regeringens
pågående arbete om producentansvaret för förpackningar och returpapper
inklusive eventuella lagändringar.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro samverkar avseende
avfallshantering genom ett löpande utbyte på tjänstemannanivå.
Tillsammans har kommunerna ca 114 000 invånare. Kommunerna står inför
upphandlingar av flera entreprenader som t.ex. insamling av mat- och
restavfall, behandling av grovavfall, förbränning av hushållsavfall,
transporter m.m. och när dessa görs läggs grunden för utformningen av
avfallshanteringen för ett antal år framöver.
På nationell nivå arbetar regeringen med frågan om insamlingsansvaret för
förpackningar och returpapper. Regeringen har i juni 2018 fattat beslut om
förordningsändringar som i korthet innebär att insamlingen som huvudregel
ska ske på eller vid bostadsfastigheten och att producenterna ska ta det
ekonomiska ansvaret för insamlingen genom tillståndspliktiga
insamlingssystem. Under det tillståndspliktiga insamlingssystemet kommer
det att kunna finnas olika entreprenörer, både privata och kommunala.
Kommunens roll är fortsatt viktig och producenterna ska alltid samråda med
kommunen, även i planeringsstadiet. Många kommuner i Sverige planerar
för eller har redan infört fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper, ofta genom mer eller mindre samordning med insamlingen av
mat- och restavfall. Förordningsändringarna innebär även att reglerna för
utformning av förpackningar förtydligas.
Mot denna bakgrund önskar kommunerna genomföra en utredning som ser
över befintliga insamlingssystem och tar fram förslag till anpassningar av
dessa utifrån samhällets krav och förväntningar.
Syftet med utredningen är att belysa vad det skulle innebära att införa
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i Håbo, Knivsta,
Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samt att ta fram ett förslag till en
gemensam systemlösning för kommunerna. Rapporten avses utgöra
underlag inför inriktningsbeslut om framtidens insamlingssystem.

1.2 Förutsättningar och avgränsningar
Utredningen omfattar kommunal insamling av matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper hos villor och lägenheter. Fritidshus och
verksamheter omfattas inte av utredningen.
Samma typ av insamlingssystem förutsätts i utredningen tillämpas i alla
kommunerna men i praktiken krävs ett politiskt beslut i varje kommun.
Utredningen berör inte insamling av farligt avfall eller grovavfall, som samlas
in vid återvinningscentraler.
Utredningen fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem (det
insamlingssystem som används i merparten av fastigheterna och är det
huvudsakliga systemet, t.ex. insamling i kärl) för matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper i kommunerna. Huvudsystemet kan vid behov
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kombineras med fastighets- eller kvartersnära komplementsystem (t.ex.
underjordsbehållare) i viss typ av byggelse eller delar av kommunerna. Dessa
system belyses utifrån möjligheter och konsekvenser för ett exempelområde i
denna utredning.
Följande viktiga förkortningar används i denna rapport:
FNI

fastighetsnära insamling, insamling vid fastigheten där avfallet uppstår

ÅVC

bemannad återvinningscentral för bl.a. grovavfall och farligt avfall.
Kallas kretsloppscentral i Upplands-Bro kommun.

ÅVS

obemannad återvinningsstation med containrar för förpackningar
och returpapper

1.3 Metod
Utredningen har genomförts utifrån granskning av befintliga underlag såsom
renhållningsordningar, tidigare utredningar, prislistor enligt
entreprenadavtal, interna underlag inklusive statistik och uppgifter från
kundsystem och ekonomisystem samt muntliga uppgifter från
nyckelpersoner i kommunerna. Utredarnas egna kunskaper och erfarenheter
samt kontakter med andra kommuner och leverantörer av utrustning har
bidragit till underlaget till utredningen. Förhållanden som beskrivs och
aspekter som belyses har valts ut i samråd med kommunernas projektgrupp.
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2 Nulägesbeskrivning
I föreliggande kapitel beskrivs översiktligt sådana lokala förutsättningar som kan
vara av betydelse för utformningen av det framtida insamlingssystemet för
hushållsavfall i kommunerna tillsammans med kommentarer avseende enskilda
kommuner där så bedömts nödvändigt. Exempel på viktiga förutsättningar är
befolknings- och bebyggelseutveckling, fysiska förutsättningar, infrastruktur
samt insamlingssystemets organisation och utformning.

2.1 Befolkning, bebyggelse och näringsliv
I Tabell 1 presenteras antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna.
Tabell 1

Antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna Håbo, Knivsta,
Sigtuna och Upplands-Bro. Källa: SCB. Uppgifterna avser år 2017.

Antal
invånare, st

Antal hushåll
i villor, st

Antal hushåll
i flerbostadshus, st

Antal fritidshus, st

Håbo

21 083

5 836

2 484

362

Knivsta

18 064

4 463

2 049

462

Sigtuna

47 146

6 632

11 784

433

Upplands-Bro

27 614

5 145

5 960

789

113 907

22 076

22 277

2 046

Summa

En befolkningsökning förväntas i samtliga fyra kommuner, vilket även
innebär betydande nybyggnation av både villor, flerbostadshus och
verksamhetslokaler på flera håll de närmaste åren. I Knivsta sker
nybyggnation uteslutande i tätort och det är mest i kommunens norra delar
som nya bostadsområden byggs. I Sigtuna och Håbo är det mest
flerbostadshus som byggs men även en del villor.
Sigtuna kommuns prognos fram till 2020 visar en ökning på över 1 000
personer per år och det finns en planberedskap på ca 900 bostäder/år.
Kommunerna består förutom av huvudorterna även av ett flertal andra
tätorter och hel del landsbygd. De större tätorterna är Märsta, Bålsta,
Kungsängen, Sigtuna, Bro och Knivsta.
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Lägenhetsbebyggelse, exempel från Knivsta. Foto: Knivsta kommun

Näringslivet i kommunerna uppvisar en stor bredd. I samtliga kommuner
utgör kommunen största arbetsgivare. I Upplands-Bro utgör Livgardet
största verksamheten efter kommunen. I Upplands-Bro byggs det även
mycket lokaler för företag längs E18. I Sigtuna är Scandinavian Airlines
System Denmark-Norway-Sweden och andra företag med anknytning till
flygbranschen och Arlanda de största arbetsgivarna efter kommunen.
Inpendlingen till Sigtuna är större än utpendlingen och tillsammans med
turism och besöksnäring är Sigtuna den kommun som i förhållande till
folkmängden har flest gästnätter av Sveriges kommuner.

2.2 Insamling av hushållsavfall i kommunerna
2.2.1

Mål och strategier

Mål för avfallshanteringen återfinns framförallt i kommunernas
avfallsplaner. Genomgående i alla kommuners avfallsplaner finns en strävan
uppåt i avfallstrappan (EU:s avfallshierarki) och därmed baseras många av
målen på minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och bättre
utsortering för materialåtervinning. I linje med detta finns även mål om
minskade mängder till energiåtervinning.
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Avfallshierarkin. Illustration: Knivsta kommun

Samtliga kommuners avfallsplaner gäller till minst 2020 och innehåller mål
som berör insamling av avfallet och som översiktligt kan sägas handla om
följande:
•

Minska de totala mängderna avfall som uppstår genom förebyggande.

•

Minska matsvinnet.

•

Öka andelen utsorterat avfall till materialåtervinning (matavfall,
förpackningar och returpapper).

•

Avfallshantering och insamling ska ha människan i fokus med
förbättrad service. ”Det ska vara lätt att göra rätt”.

Målnivåerna liksom tidpunkt för när målen ska vara uppfyllda varierar
mellan avfallsplanerna.
Andra mål som kan nämnas är exempelvis mål från tekniska nämnden i
Upplands-Bro kommun och som innebär att kommunen ska ha en grön
profil och utvecklas, vara växande och ha en god ekonomi med uppföljning.
Målen som rör avfallshantering innefattar övergripande:
•

Ha en väl utbyggd, miljömässig och kostnadseffektiv
matavfallsinsamling.

•

Ha en effektiv verksamhet som premierar resurssnålt beteende.

•

Fortsätta vara en växande kommun.

Sigtuna kommuns prioriterade mål för 2018 innebär byggande av en ny
återvinningscentral, fokus på materialåtervinning och återbruk,
förebyggande av avfall, utveckling av ”människonära system” för insamling
av förpackningar och returpapper samt för insamling av farligt avfall och
grovavfall.
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Organisation

Hanteringen av avfall inom det kommunala avfallsansvaret, som omfattar
insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall från verksamheter, har i tre av de fyra kommunerna organiserats i
förvaltningsform:
•

I Håbo kommun är tekniska avdelningen ansvarig för
avfallshantering, inklusive planering och utveckling av verksamhet,
kommunikation med invånare samt upphandling och uppföljning av
entreprenader.

•

I Knivsta kommun är Samhällsbyggnadskontoret Avfall och
återvinning ansvariga för avfallshanteringen.

•

I Sigtuna kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret
för avfallshanteringen, vilket verkställs av det kommunägda bolaget
Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB).

•

I Upplands-Bro kommun har tekniska nämnden det övergripande
ansvaret för avfallshantering. Avfallsenheten som tillhör
Samhällsbyggnadskontorets Tekniska avdelning ansvarar för
planering och utveckling av verksamhet, kommunikation med
invånare samt upphandling och uppföljning av entreprenader.

Insamlingen av avfall utförs i samtliga kommuner på entreprenad. Insamling
och transport av hushållsavfall utförs idag av Ragn-Sells i Håbo och
Upplands-Bro kommuner samt URBASER (tidigare RenoNorden) i Knivsta
och Sigtuna kommuner.
•

Upplands-Bro kommuns avtal med Ragn-Sells är nyligen förlängt till
oktober 2020.

•

Håbo kommuns avtal med Ragn-Sells är nyligen förlängt till oktober
2020.

•

Sigtuna kommuns avtal med URBASER (tidigare RenoNorden) går ut
augusti 2019 men inkluderar möjlighet till förlängning med ett år i
taget fram till 2021.

•

Knivsta kommuns avtal med URBASER (tidigare RenoNorden) går ut
i augusti 2019. Förlängning ej möjligt.

I kommunerna finns följande personella resurser för administrativa
funktioner inom avfallshanteringen:
•

Håbo kommun har en avfallschef, en avfallsamordnare, en
avfallshandläggare och en miljöingenjör samt ett kommungemensamt
kontaktcenter som bl.a. bistår med kundkontakter och orderhantering
till entreprenören.

•

Knivsta kommun har en avfallschef och två stycken handläggare.
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•

SIVAB har en avfallsstrateg och en avfallshandläggare samt egen
kundtjänst och ekonomiadministration för renhållning och VA.

•

Upplands-Bro kommun har en avfallschef, en avfallsingenjör och en
avfallshandläggare. Kontaktcenter har tre anställda för områdena
avfall, vatten och teknik.

2.2.3

Nuvarande insamlingstjänster

Samtliga kommuner samlar in matavfall i papperspåsar, samt restavfall i
separata taggade kärl för matavfall respektive restavfall. I Knivsta och Håbo
kommuner är matavfallsinsamling obligatoriskt, medan Sigtuna och
Upplands-Bro har frivillig insamling men med miljöstyrande taxa. I Håbo
finns önskemål om att frångå obligatorisk matavfallsinsamling och istället
erbjuda frivilligt deltagande men med en mer miljöstyrande taxa. Knivsta har
flera alternativ för kunder som sorterar bra och/eller ger upphov till liten
mängd mat- och restavfall, t.ex. 140 liter tömning 7 gånger per år för
permanentboende. I Knivsta och Sigtuna finns även en felsorteringsavgift
som kan tas ut vid uppenbar felsortering.
Nästan alla villor och lägenheter i kommunerna är anslutna till
matavfallsinsamling utom villor som hemkomposterar och vissa fastigheter
där fastighetsägaren har valt abonnemang utan matavfallsinsamling och som
i så fall betalar en högre avgift enligt kommunens miljöstyrande taxa.
Ungefärlig anslutningsgrad för respektive kommun presenteras i Tabell 2.
Tabell 2

Andel villor och lägenheter anslutna till matavfallsinsamling 2017.

Anslutning
villor (%)

Anslutning
lägenheter (%)

Håbo

98

98

Knivsta

100

100

Sigtuna

89

83

Upplands-Bro

99

99

Insamling av förpackningar och returpapper från villor sker framförallt vid
återvinningsstationer (ÅVS) i FTI:s regi. I kommunerna finns sammanlagt
43 stycken ÅVS:er. I Tabell 3 redovisas det totala antalet ÅVS:er i varje
kommun samt antal per invånare.
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Antal ÅVS:er i kommunerna, totalt och per invånare 2017.

Antal ÅVS

Antal ÅVS/
1000 invånare

Håbo

12

0,6

Knivsta

7

0,4

Sigtuna

15

0,3

Upplands-Bro

10

0,4

Summa

43

0,4

I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner förekommer, utöver ÅVS:er med
containrar för alla förpackningsfraktioner och returpapper, även
insamlingsplatser med containrar för enbart en fraktion, t.ex.
glasförpackningar eller returpapper. I Sigtuna är insamling av matavfall,
restavfall och förpackningar obligatoriskt i den kommunala organisationens
verksamheter.
Även FNI av förpackningar och returpapper i separata kärl i
avfallsutrymmen i flerbostadshus förekommer. Andelen av lägenheterna som
är anslutna till FNI av förpackningar och returpapper bedöms i genomsnitt
vara totalt ca 50-60 %. I Sigtuna kommun bedömer SIVAB att
anslutningsgraden är ca 50-60 %. Anslutningsgraden i Upplands-Bro är i
genomsnitt ca 70 %, lägre för vissa fraktioner (50 %) och högre för andra
(upp till 83 %). I Håbo kommun har anslutningsgraden uppskattats till i
storleksordningen 20 %. Uppgifter om anslutningsgraden i Knivsta kommun
saknas.
Grovavfall och farligt avfall samlas främst in genom ÅVC:er. I samtliga
kommuner finns en stationär ÅVC där även avfall för återanvändning kan
lämnas. Härutöver finns i Upplands-Bro ytterligare en ÅVC men utan
mottagning för återanvändning. Dessutom finns mobil ÅVC i Håbo och i
Sigtuna. I Sigtuna körs 16 turer med den mobila återvinningscentralen per
år. Under 2018 kommer även en Returbil att köra på fastställd slinga i
kommunen, för att samla in brännbart grovavfall, metall, inert avfall, textil,
elavfall och farligt avfall.
Knivsta kommuns ÅVC är en s.k. kretsloppspark. Detta innebär att sortering
och mottagning av avfall för återvinning och återanvändning samt reparation
av återanvändbara saker sker på samma plats. Detta ökar förutsättningarna
för att flytta avfallet högre upp i avfallshierarkin.
I kommunerna finns även olika typer av komplement till ÅVC:erna. I
Sigtuna, Håbo och Upplands-Bro kommuner finns möjlighet att genom
budning beställa hämtning av grovavfall vid fastigheten. I Håbo kommun
erbjuds en kostnadsfri hämtning av elavfall/vitvaror per år. I Knivsta
kommun sker, utöver ÅVC-systemet, insamling av grovavfall från
skolverksamheter via entreprenör som kör en slinga var fjärde vecka. Sigtuna
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genomför insamlingskampanjer för elavfall två gånger per år och insamling
av farligt avfall 15 gånger per år. Upplands-Bro har kostnadsfri
mobilinsamling av farligt avfall och småelektronik kvartalsvis samt
kostnadsfri insamling av elavfall från flerfamiljshus månadsvis.
För villor i alla kommunerna är den vanligaste behållaren för restavfall 190
liter kärl med tömning 26 ggr/år och för matavfall 140 liter kärl med
tömning 26–32 ggr/år. I flerfamiljshus är den vanligaste behållaren för
restavfall 660 liter kärl med tömning 52 ggr/år. Den vanligaste
behållarvolymen för matavfall är 140 liter med samma tömningsfrekvens
som för restavfall. I Knivsta kommun förekommer även 370 liters för
matavfall. I samtliga kommuner utom Knivsta förekommer
underjordsbehållare som vanligtvis töms 13 eller 26 gånger/år.
2.2.4

Logistik

Bebyggelsen i kommunerna är fördelad över ett flertal tätorter och en hel del
landsbygd, vilket på vissa turer kan innebära relativt långa körsträckor vid
insamling av hushållsavfall:
•

Håbo kommun har spridd bebyggelse med landsbygd och två tätorter
- Bålsta och Skokloster.

•

Knivsta kommun är långsträckt och har relativt långa körsträckor
med en spridd bebyggelse förutom i tätorterna.

•

Sigtuna kommun har en landsbygd med spridd bebyggelse i två
riktningar med etablering av enbart verksamheter i närheten av
Arlanda p.g.a. bullerstörningar.

•

Upplands-Bro kommun består av en stor andel landsbygd och två
större tätorter.

Den region som kommunerna tillsammans utgör är väl sammanhållen och
avstånden mellan centralorterna är relativt korta. Kommunerna är ganska
små till ytan där den minsta har en landareal på ca 140 km2 och den största
ca 330 km2. Kommunernas sammanlagda landareal uppgår till närmare
1 000 km2. De geografiska förutsättningarna betyder förhållandevis korta
körsträckor vid insamling av avfall. Både vid insamling och vid transport till
mottagande anläggning kan dock trafiksituationen på vissa platser vara
ansträngd, vilket måste beaktas vid planering av rutter och val av
anläggningar för omlastning.
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Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands Bro kommuner.

En stor del av avfallet från kommunerna omlastas lokalt innan
vidaretransport till olika anläggningar. En betydelsefull anläggning är
RagnSells avfallsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro, där en del avfall
omlastas för transport till Brista avfallsförbränningsanläggning. Avfall från
respektive kommun omlastas enligt följande:
•

Matavfall och restavfall från Håbo och Upplands-Bro kommuner
omlastas på Högbytorp i Upplands-Bro för vidaretransport till
behandling.

•

Matavfall och restavfall från Sigtuna och Knivsta kommuner omlastas
inte utan körs direkt till behandling.

Beträffande eventuella framtida omlastningsmöjligheter har följande
noterats:
•

För omlastning av grovplast och well från ÅVC i Sigtuna används
Stenas anläggning i Rosersberg, där eventuellt även andra fraktioner
skulle kunna omlastas.
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•

I Knivsta kommun finns tillgång till viss yta vid kommunens
kretsloppspark där omlastning och mellanlagring av utsorterade
fraktioner eventuellt skulle kunna ske.

•

SIVAB äger idag inga ytor för eventuell omlastning. All
markupplåtelse för avfallshantering, exempelvis för FTI:s
återvinningsstationer, sker i samverkan med Sigtuna kommun.

2.2.5
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Utrymmen och vägar

Brist på utrymmen är ett generellt problem i alla kommunerna, särskilt i
tätorterna där i vissa fall bra utrymmen för FNI saknas och där det byggs allt
tätare:
•

Knivsta kommun är starkt expansiv med nya bostadsområden och
ytor behöver skapas för insamlingssystem med plats för flera
fraktioner fastighets- eller kvartersnära.

•

I Upplands-Bro kommun kan avfallshanteringen i tätbebyggda
områden delvis ordnas genom att bygga nya gemensamma
insamlingsplatser utanför områdena.

•

SIVAB försöker samverka med kommunen om möjlighet för fler
platser och utrymmen. Ett särskilt problemområde med avseende på
framkomlighet och utrymmen är Sigtuna stad där gatorna är smala
med kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

•

I Håbo kommun är förutsättningarna för att skapa utrymmen för FNI
varierande. En del bostadsrättsföreningar har soprum med kärl som
de på egen hand löst med entreprenör. I särskilt ett par villaområden
med uppskattningsvis ca 300 fastigheter råder begränsad
framkomlighet för stora fordon till följd av smala vägar.

Även på landsbygd kan särskilda insatser krävas, såsom information och
överenskommelse om placering om fler eller större kärl ska användas.
Med en stor befolkningsökning förväntas även omfattande nybyggnation, där
kommunerna har tagit fram särskilda riktlinjer för avfallshanteringen:
•

I Håbo kommun finns riktlinjer för ny- och ombyggnation.
Kommunen förespråkar t.ex. underjordsbehållare vid nybyggnation
av flerbostadshus.

•

Knivsta kommuns planenhet har riktlinjer för transportvägar och
etablering av avfallsutrymmen.

•

I Sigtuna kommun byggs en ny modern, men trång, stadsdel med
både lägenheter och villor. På grund av platsbrist införs krantömda
underjordsbehållare i detta område. Vid större ombyggnationer samt
vid nybyggnation är kommunens strategi att kräva utrymme för
fastighetsnära insamling. Policy för avfallshantering och
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kommunstrategi finns. Det är SIVAB som godkänner ett visst
avfallssystem ur arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.
•

2.2.6

Upplands-Bro kommun ställer vid ny- och ombyggnation krav på att
konkreta lösningar för avfallshanteringen ska presenteras innan
projektet kan godkännas.

Behållare och fordon

Respektive kommun (i Sigtuna kommun SIVAB) äger kärlen men det
förekommer att entreprenören ansvarar för underhåll av kärlen under
entreprenadtiden. Underjordsbehållare och andra krantömda behållare i
Håbo och Upplands-Bro kommuner ägs av bostadsrättsföreningar och
samfälligheter. I Sigtuna ägs underjordsbehållare och en del andra
krantömda behållare av fastighetsägare medan en del krantömda behållare
ägs av SIVAB.
Kärlens ålder och skick varierar mellan kommunerna:
•

I Håbo kommun är matavfallskärlen inköpta 2013. Kärlen för
restavfall är i varierande skick och nya kärl köps in kontinuerligt.

•

I Knivsta kommun har merparten av behållarna en ålder på ca 1520 år och nya kärl köps in kontinuerligt.

•

I Upplands-Bro kommun är matavfallskärlen inköpta på senare år.
Kärlen för restavfall är i varierande skick och nya kärl köps in
kontinuerligt.

•

I Sigtuna kommun byttes en stor del av kärlen ut under 2015 och
2016.

Insamling av mat- och restavfall i kärl sker med tvåfacksbilar i samtliga
kommuner. Följande fordon används för insamling av mat- och restavfall:
•

I Håbo kommun används en 2-axlad sidlastare, två tvåaxlade
baklastare med tvåmansbetjäning samt en tvåaxlad kranbil som
tömmer underjordsbehållare.

•

I Knivsta kommun används baklastande fordon med
enmansbetjäning. I Knivsta tätort togs en ny 3-axlad bil i drift 2018.
På landsbygd används en 2-axlad bil.

•

I Sigtuna kommun används fyra sidlastande insamlingsfordon för
insamling av mat- och restavfall i tätorterna Märsta, Rosersberg och
Sigtuna och på landsbygd används ett baklastande fordon. För tömning
av storbehållare samt underjordsbehållare och andra krantömda
behållare används kranbil.

•

I Upplands-Bro kommun används två tvåmansbetjänade baklastande
insamlingsfordon för mat- och restavfall i tätorterna Kungsängen,
Brunna och Bro. På landsbygden och i fritidshusområden under
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sommarsäsong används ett enmansbetjänat baklastande fordon.
Underjordsbehållare töms med kranbil en dag i veckan och containrar
töms med frontlastade bilar eller kranbil. Containrar förekommer
också men planeras att fasas ut då de kräver tömning med särskild
frontlastad bil. Ett bostadsområde med ca 400 lägenheter har sopsug
som insamlingssystem eftersom tung trafik inte får köra in i området.
Bebyggelse på öar har avfallshämtning med båt.

Figur 4

2.2.7

Insamling av matavfall och restavfall med tvåfackad baklastare. Exempel
från Håbo kommun. Foto: Håbo kommun

Anläggningar

Följande anläggningar nyttjas för behandling av matavfall och restavfall från
respektive kommun:
•

På Stockholm Exergis förbränningsanläggning på Brista
avfallsanläggning1 i Märsta behandlas restavfall från Håbo, Sigtuna
och Upplands-Bro kommuner genom förbränning med
energiutvinning.

•

På SRV Återvinnings biogasanläggning i Gladökvarn behandlas
matavfall från Håbo och Upplands-Bro kommuner genom rötning för
produktion av biogas och biogödsel.

•

På Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala behandlas restavfall
från Knivsta kommun genom förbränning med energiutvinning.

•

På E.ON:s biogasanläggning på Högbytorp i Upplands-Bro behandlas
matavfall från Sigtuna kommun genom rötning för produktion av
biogas och biogödsel.

•

På Uppsala Vattens biogasanläggning Kungsängen i Uppsala
behandlas matavfall från Knivsta kommun genom rötning för
produktion av biogas och biogödsel.

1

Stockholm Energi planerar att utveckla verksamheten på Brista och bygga en anläggning som med hjälp
av s.k. NIR-teknik identifierar och mekaniskt sorterar ut förpackningar ur restavfall. Den maskinella
eftersorteringen i anläggningen avses utgöra ett komplement till källsortering och därmed öka utbytet.
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2.3 Erfarenheter och insamlingsresultat
Tekniska drifterfarenheter

2.3.1
•

I Håbo kommun förekommer problem med nedskräpning på ÅVS:er
men tömning och städning fungerar acceptabelt. Även insamling av
mat- och restavfall fungerar bra. Det finns däremot trånga områden
med begränsad framkomlighet och vändmöjligheter.

•

Knivsta kommun har haft en del driftstörningar som har berott på
trasiga fordon och begränsat med backupresurser hos entreprenören.
Kommunen har genomfört uppföljning av arbetsmiljöförhållanden men
kontinuerlig uppföljning från entreprenörens sida har varit begränsad.
Driften av ÅVS fungerar i dagsläget bra med få klagomål från kunder.

•

Sigtuna kommun har några besvärliga områden med begränsad
framkomlighet och vändmöjligheter. Sigtuna stad utgör ett område
med särskilda hämtningsförhållanden där gatorna är smala med
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Driften av ÅVS:er i kommunen
sköts av FTI och fungerar bra, dock har nedskräpningen ökat.

•

I Upplands-Bro kommun förekommer problem med nedskräpning på
ÅVS:er men tömning och städning fungerar acceptabelt. Även
insamling av mat- och restavfall fungerar bra.

2.3.2 Avfallsmängder och sammansättning
I Tabell 4 redovisas insamlade mängder i respektive kommun, totalt och utslaget per
hushåll.
Tabell 4

Insamlade mängder mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper
2017, totalt och per hushåll. Källa: Respektive kommun samt FTIAB.

Restavfall
(ton)

Matavfall
(ton)

Förpackningar och
returpapper
(ton)

Restavfall Matavfall
Förpack(kg/hushåll (kg/hushåll ningar och
och vecka) och vecka) returpapper
(kg/hushåll
och vecka)

Håbo

3 366

730

1466

7,8

1,7

3,4

Knivsta

2 399

1 027

918

7,1

3,0

2,7

Sigtuna

11 164

2 075

2704

11,7

2,2

2,8

Upplands-Bro

4 323

792

1525

7,5

1,4

2,6

21 252

4 624

6 613

8,5

2,1

2,9

Samtliga
Riksgenomsnitt

8,6 (mat- och restavfall)

2,5

En jämförelse med riksgenomsnitt visar att summan av mängderna matavfall och
restavfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner överstiger
riksgenomsnittet för mat- och restavfall enligt Avfall Sverige (224 kg/invånare och år,
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eller ca 8,6 kg/hushåll och vecka). De insamlade mängderna mat- och restavfall är högst
från Sigtuna, där en bidragande orsak kan vara avfall från Arlanda flygplats med
kringliggande verksamheter och som omfattas av kommunalt ansvar. Mängderna
förpackningar och returpapper ligger i nivå med riksgenomsnittet enligt FTIAB (summa
samtliga fraktioner 64,1 kg/invånare, eller ca 2,5 kg/hushåll och vecka) för de flesta
fraktioner i kommunerna. Lägst insamlade mängder förpackningar och returpapper har
Upplands-Bro. Håbo ligger över riksgenomsnittet för insamlade mängder pappers- och
plastförpackningar samt returpapper. Insamlingsstatistiken är dock osäker, p.g.a.
logistik vid samordnad insamling från flera kommuner samt fördelning av insamlade
mängder per kommun.
I Tabell 5 redovisas mängd matavfall samt förpackningar och returpapper i
restavfall från villor och lägenheter enligt genomförda plockanalyser.
Tabell 5

Mängd matavfall samt förpackningar och returpapper i restavfall från
villor och lägenheter (kg/hushåll och vecka). Värden för landsbygd
redovisas i förekommande fall inom parentes.

Mängd
matavfall i
restavfall, villa
(kg/hushåll och
vecka)

Mängd förpackningar och
returpapper i
restavfall, villa
(kg/hushåll och
vecka)

Mängd
matavfall i
restavfall,
lägenhet
(kg/hushåll och
vecka)

Mängd förpackningar och
returpapper i
restavfall,
lägenhet
(kg/hushåll och
vecka)

1,3 (1,6)

2,9 (2,8)

1,1

1,8

Knivsta

1,2

3,0

1,5

2,3

Sigtuna

1,5

3,1

1,0

1,5

Upplands-Bro

0,7 (1,3)

1,8 (2,6)

0,5

1,3

Riksgenomsnitt1

1,0

1,5

1,1

1,5

Håbo

1) För kommuner med matavfallsinsamling

En jämförelse med riksgenomsnitt för kommuner som har infört
matavfallsinsamling visar att innehållet av förpackningar och returpapper
från villor i restavfall från Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner i de flesta kommunerna överstiger riksgenomsnittet enligt
nyckeltal från Avfall Sverige (rapport 2016:28). I Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner ligger innehållet av förpackningar och returpapper i restavfall
från lägenheter i nivå med riksgenomsnittet. Mängden matavfall i restavfall
från Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner ligger i nivå med
riksgenomsnittet medan den ligger under för Upplands-Bro kommun.

22 (76)

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

2.3.3

29 juni 2018

Kundnöjdhet

Håbo kommuns senaste kundundersökning från 2017 visar att
kundnöjdheten ligger över medel jämfört med andra kommuner, särskilt
återvinningscentralerna får högt betyg med 97 % nöjda kunder.
2013 gjordes en kundundersökning i Upplands-Bro kommun där majoriteten
(ca 80 %) är nöjda med hur avfallshanteringen sköts av kommunen.
Enligt den senaste kundundersökningen i Sigtuna kommun från 2016 är åtta
av tio invånare nöjda eller mycket nöjda med hur avfallshanteringen som
helhet fungerar. Sju av tio invånare i Sigtuna kommun är nöjda eller mycket
nöjda med hanteringen av förpackningsavfall.
Knivsta kommun har inte gjort någon kundundersökning på senare år.
2.3.4

Ekonomi

Kostnaderna för kommunernas insamling, behandling och transport av matoch restavfall från Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro uppgår
sammanlagt till ca 60 Mkr/år, baserat på gällande entreprenörs- och
behandlingspriser. I kostnaden ingår kärl och matavfallspåsar. Kostnad för
administration tillkommer.
I Tabell 6 presenteras kostnader för avfallsverksamheten i kommunerna.
Tabell 6

Kostnader för avfallsverksamheten i kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna
och Upplands-Bro 2017. Fält i Avfall Web inom parentes.

Totala
kostnader
hushållsavfall, exkl
slam, Mkr
(EK21)

Insamlingskostnad matoch restavfall,
Mkr
(EK12)

Behandlingskostnad matoch restavfall
inkl fjärrtransport, Mkr
(EK13+EK15)

Håbo

22,7

10,0

1,9

Knivsta

10,6

5,7

1,6

Sigtuna

44,6

21,9

7,6

Upplands-Bro

23,6

8,9

2,8

101,5

46,5

13,9

Summa
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3 Tänkbara principlösningar för insamling av
hushållsavfall i kommunerna
I föreliggande kapitel beskrivs olika alternativ för utformningen av
insamlingssystemet för avfall från hushåll i Håbo, Knivsta, Sigtuna och UpplandsBro kommuner. För- och nackdelar med respektive alternativ analyseras översiktligt
med utgångspunkt från följande aspekter:
•
•
•
•
•
•

Insamlingsresultat
Miljö
Kundperspektiv
Arbetsmiljö (inkl. säkerhet)
Tekniska begränsningar
Ekonomi

Insamlingsresultat, miljö och kundperspektiv är aspekter som är avgörande för nyttan
med insamlingssystemet och därför bör värderas högt vid slutligt val av systemlösning.
Olika typer av insamlingssystem beskrivs i bilaga 1.

3.1 Insamlingssystem som analyseras
En grundläggande förutsättning för de alternativ som analyseras är att de ska
ligga i linje med de nationella miljökvalitetsmålen och kommunernas mål och
strategier om bl.a. bättre sortering, god resurshushållning och strävan uppåt i
avfallstrappan. De alternativ som studeras ska uppfylla följande kriterier:
•

Samtliga fraktioner av matavfall, förpackningar av glas, metall, plast,
papper samt returpapper sorteras ut vid källan (källsortering) och
samlas in. Källsortering är väl etablerat inom svensk avfallshantering
och är den sorteringsprincip som generellt visat sig ge bäst kvalitet på
insamlade fraktioner.

•

De utsorterade fraktionerna samlas in i separata behållare eller fack, i
syfte att skapa förutsättningar för ett bra insamlingsresultat med hög
källsorteringsgrad, rena fraktioner och god resurshushållning. System
som bygger på insamling i separata behållare eller fack har enligt
nationell statistik visat sig ge det bästa insamlingsresultatet.

•

Utsorterade fraktioner av förpackningar och returpapper ska så långt möjligt
samlas in oemballerat, i syfte att undvika onödig användning av plast i form
av plastpåsar och att minska risken för spridning av plast i miljön.

•

I alternativ där kommunerna även samlar in förpackningar och
returpapper ska detta ske genom ett huvudsystem med FNI som kan
kombineras med kvartersnära insamling samt med ett mindre antal
ÅVS:er som backup.

•

Behållare, fordon och andra tekniska lösningar som tillämpas ska
vara beprövade och erfarenheter från drift i full skala ska finnas.

•

Insamlingssystemen ska kunna användas i alla kommunerna för att
underlätta samordning och kostnadseffektiv insamling.
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Kriterierna har valts av projektgruppen i samråd med Miljö & Avfallsbyrån.
Lokala förutsättningar i kommunerna som bedöms vara av särskild betydelse
vid val av system och utformning av alternativ för analys i denna utredning är:
•

Insamling av matavfall i papperspåse med separat behållare är sedan
flera år fullt utbyggd i kommunerna med bra insamlingsresultat.

•

FNI av förpackningar och returpapper i separata behållare från
lägenheter är vanligt.

•

Brist på utrymmen. Detta gäller särskilt i tätorterna där i vissa fall bra
utrymmen för FNI saknas, där nybyggnationen är omfattande och där det
byggs allt tätare. Detta gör att det finns behov av komplementsystem i
framförallt lägenhetsbebyggelse.

•

Relativt korta avstånd mellan centralorterna i en väl sammanhållen
region.

•

Behandlingsanläggningar inom rimliga avstånd

•

Tätbefolkad region med stor befolkningsökning och underlag för
anläggningar för exempelvis omlastning.

•

Relativt höga tömningspriser enligt nuvarande avtal med
insamlingsentreprenör.

Vid genomförande av förändringar som respektive alternativ innebär förutsätts
en större informationsinsats inledningsvis och därefter återkommande
information över en längre tid för att önskat insamlingsresultat ska kunna
uppnås. Samverkan mellan kommunerna kan bidra till ett kostnadseffektivt
införande av FNI av förpackningar och returpapper.
Baserat på ovanstående kriterier och lokala förutsättningar har projektgruppen i
samråd med Miljö & Avfallsbyrån valt följande huvudsystem för analys:
•

Nuvarande hantering med separata behållare för matavfall och
restavfall samt ÅVS:er för förpackningar och returpapper.

•

Fyrfackskärl (2 st) för villor, separata behållare för matavfall,
restavfall, förpackningar och returpapper för lägenheter.

Följande komplementsystem har valts för analys:
•

Underjordsbehållare för matavfall, restavfall, förpackningar och
returpapper.

•

Krantömda markplacerade behållare för matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper.

•

Sopsug för restavfall, en förpackningsfraktion och returpapper. Separata
behållare för övriga förpackningsfraktioner och matavfall.

Komplementsystemen kan tillämpas både vid fastighets- och kvartersnära insamling.
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Alternativ med insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering analyseras inte
eftersom systemet kräver att de utsorterade fraktionerna emballeras i plastpåsar.
Kommunerna vill också undvika att bli beroende av tillgång till en optisk
sorteringsanläggning och de transporter och omlastning som detta medför innan
avfallet kan skickas vidare till förbränning eller annan behandling/återvinning.

3.2 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper
I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med utvalda huvudsystem
för insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper enligt
kriterier i kapitel 3.1.
3.2.1

Alternativ 1: Nuvarande hantering

Alternativ 1 innebär nuvarande hantering med ett insamlingssystem för
matavfall och restavfall i separata kärl för både lägenheter och villor.
Insamling sker med tvåfacksfordon, som vid insamling från villor kan vara
antingen sid- eller baklastande. Matavfall samlas in i papperspåsar som sätts
i en särskild påshållare i köket.
Förpackningar och returpapper samlas in genom producenternas ÅVS:er för
villor och genom eventuell FNI med separata behållare från lägenheter där
fastighetsägaren slutit avtal med insamlingsentreprenör.

Figur 5

Separata kärl för matavfall och restavfall, exempel från Sigtuna.
Foto: Sigtuna Vatten & Renhållning AB
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För- och nackdelar med insamling i separata behållare för matavfall och
restavfall och ÅVS för förpackningar och returpapper.

Fördelar

Nackdelar

En- och tvåfackade standardfordon kan
användas, vilket begränsar investeringarna (för
entreprenören)

Ingen utökad kommunal service till
medborgarna genom utökad FNI av
förpackningar och returpapper, nuvarande
ÅVS:er behålls

Konventionell och beprövad teknik

Sannolikt ingen ökad utsortering av
förpackningar och returpapper, varför innehållet
av förpackningar och returpapper i restavfallet
kvarstår. Målen i avfallsplanerna måste därmed
uppnås på annat sätt

Standardkärl kan användas

Nedskräpning vid ÅVS:er i samma omfattning
som idag

Inga större kärl än idag behövs

Begränsade möjligheter till minskade
behandlingskostnader när utsorteringen av
förpackningar och returpapper inte ökar

Inget nytt system behöver etableras

Detta alternativ medför inga förändringar av kommunernas insamling
eftersom nuvarande insamlingssystem för mat- och restavfall behålls. Om
insamlingsservicen för förpackningar och returpapper ska utökas måste det
istället ske genom andra aktörers försorg, t.ex. fastighetsägare eller
producenter. Insamling av matavfall och restavfall sker med samma typ av
insamlingsfordon som idag.
Miljömässigt innebär insamling av matavfall för biologisk behandling god
resurshushållning. Merparten av hushållen är även fortsättningsvis
hänvisade till ett ÅVS-system för avlämning av förpackningar och
returpapper. Möjligheten att åstadkomma en ökad utsortering av
förpackningar och returpapper i befintligt ÅVS-system genom exempelvis
information bedöms vara begränsad även om antalet ÅVS:er skulle utökas.

27 (76)

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

3.2.2

29 juni 2018

Alternativ 2: Fyrfackskärl (2 st) i villa och separata behållare i lägenhet

Alternativ 2 innebär att nuvarande insamlingssystem för villor ersätts med ett
fyrfackskärlsystem där matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper samlas
in fastighetsnära. Tömning av det ena kärlet sker varannan vecka och av det andra
var fjärde vecka. Vid insamling med fyrfackskärl är det vanligt att använda
påhängsbehållare för glödlampor och batterier. Insamling i lägenheter sker i
separata kärl för matavfall och restavfall och FNI av förpackningar och returpapper
(vilket i viss utsträckning sker redan idag). Matavfall samlas in i papperspåsar.
ÅVS:er fungerar som backup för specifika fastigheter där förutsättningar för FNI
saknas eller för situationer då kärlvolymen inte är tillräcklig.

Figur 6

Fyrfackskärl med fack för åtta fraktioner och påhängsbehållare för lampor
och småbatterier, exempel från villaområde (t.v.).
Separata kärl för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i
lägenhetsområde (t.h.). Foto: PWS AB (t.v.) och Göteborgs stad (t.h.).

Tabell 8

För- och nackdelar med insamling i fyrfackskärl i villa och
separata behållare i lägenhet.

Fördelar

Nackdelar

Flera fraktioner hämtas i samma system som
matavfall och restavfall

Fyrfackskärl för villor måste tömmas med
särskilda fyrfackade fordon

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i stort sett
samtliga hushåll

Särskilda/stora kärl krävs för fyrfackssystemet,
även större utrymme krävs hos fastighetsägare

Hög källsorteringsgrad

Stora investeringar krävs i kärl

Hög kvalitet på insamlat avfall i fyrfacksystemet

Fyrfacksfordonen är dyrare än standardfordon

Större möjligheter till intäkter från insamlade
material och större möjligheter till minskade
behandlingskostnader

De särskilt utformade fyrfackskärlen begränsar
möjligheterna till att utöka antalet fraktioner i
framtiden

Lätt att göra kvalitetskontroller av oemballerade
förpackningar och returpapper i kärl och ge
återkoppling till enskilda hushåll

Fyrfacksfordon har mer rörliga delar och mer
hydraulik som kräver underhåll och reparation

Oemballerat avfall i separata fack/kärl är tydligt
och pedagogiskt

Gemensamhetslösningar och containerhämtning
kan inte betjänas med fyrfacksfordon, vilket kan
inverka på logistiken. Det kommer ändå, liksom
idag, att behövas traditionella baklastande fordon

28 (76)

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

29 juni 2018

Fördelar

Nackdelar

Möjlighet till färre tömningar av ÅVS, antingen
genom minskad tömningsfrekvens eller
minskat antal platser

Ökade transporter med sopbil från villor p.g.a.
att varje fastighet måste besökas oftare2

Färre ÅVS:er kan minska problemen med
nedskräpning vid avlämningsplatser för
förpackningar och returpapper

Kommunerna behöver tillgång till en eller flera
platser för omlastning och mellanlagring av
insamlade förpackningar och returpapper

Kraftigt minskade transporter med personbil till
ÅVS

Ökade kostnader för hanteringen, p.g.a. dyrare
kärl och dyrare tömning

Möjlighet till påhängsbehållare för batterier och
ljuskällor finns som standard för fyrfackskärl

Endast baklastande fordon kan användas,
vilket kräver mer personal och manuellt arbete
än vid sidlastarhämtning

Hushåll behöver inte lagra utsorterade fraktioner
i någon större utsträckning i bostaden

Detta alternativ medför en kraftigt ökad servicenivå vid insamling av
förpackningar och returpapper från villor och de lägenheter som idag inte
har tillgång till FNI av förpackningar och returpapper. Insamlingsresultatet
avseende framförallt förpackningar och returpapper kan därmed, baserat på
erfarenheter från andra kommuner, väntas förbättras avsevärt.
Samtidigt ökar kostnaderna för insamlingen till följd av mer avancerade kärl
och fordon för villor, fler kärl för lägenheter samt ökade transporter.
Transporterna vid villahämtning ökar, främst till följd av att varje fastighet
har två kärl som inte kan tömmas av samma fordon men även för att
insamlingen i olika fack kan innebära att fordonet inte kan fyllas lika
effektivt. Möjligheten att tömma andra typer av behållare med
fyrfackfordonen är begränsad och kan också bidra till ökade
insamlingskostnader. I fyrfacksfordonens två nedre fack kan även
traditionella enfackskärl tömmas, varför valet av vilka fraktioner som ska
samlas in i de fack i kärlen som töms i bilens nedre fack blir av strategisk
betydelse om fyrfacksbilen av logistiska skäl även ska användas för att
tömma traditionella enfackskärl från fastigheter som inte är anslutna till
systemet. Vilka fraktioner som töms i bilens nedre fack är även av betydelse
för möjligheten att tömma separata behållare för förpackningar och
returpapper vid gemensamhetslösningar med samma bil som samlar in avfall
från lägenheter. Om insamling ska ske av tillkommande fraktioner kan detta
inte ske i befintliga kärl utan i så fall behövs kompletterande behållare.
Kostnadsökningen till följd av dyrare insamling motverkas dock av bättre
sortering som ger mindre avfall till förbränning och möjlighet till intäkter för
insamlade fraktioner. De särskilt anpassade kärlen för villor begränsar
möjligheten att utöka antalet fraktioner. Fyrfacksbilar finns endast i
baklastande utförande, vilket gör att den insamling med sidlastare som idag
sker i vissa av kommunerna måste upphöra.
Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka, vilket betyder att varje villafastighet måste
besökas totalt 39 ggr/år. I dagsläget besöks varje villafastighet 26 ggr/år.
2
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3.3 Komplementsystem
I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med utvalda
komplementsystem som kan användas istället för huvudsystemet för
insamling i kärl för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper.
Komplementsystemen jämförs med huvudsystemet med separata kärl för
respektive fraktion.
3.3.1

Underjordsbehållare

Underjordsbehållare är ett vanligt förekommande komplement i ett i övrigt
kärlbaserat insamlingssystem. Underjordsbehållare används framförallt i
lägenhetsområden. Tömning sker med kranbil.

Figur 7

Tabell 9

Inkast till underjordsbehållare (t.v.). Tömning av underjordsbehållare (t.h.).
Foto: PWS AB (t.v.), San-Sac AB (t.h.)

För- och nackdelar med insamling i underjordsbehållare.

Fördelar

Nackdelar

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta

Lägre kvalitet och mindre mängd utsorterat
matavfall jämfört med separata kärl enligt
nationell statistik. Uppgifter saknas avseende
förpackningar och returpapper, men
utsorteringsgraden kan antas bli lägre än för
separata kärl

Samtliga fraktioner kan samlas in i systemet

Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket
kan upplevas som mindre pedagogiskt och
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat
avfall än vid insamling i kärl

Rationell tömning utan manuellt arbete med att
dra kärl

Underjordsbehållare kan inte placeras lika tätt i
bebyggelsen som kärl vanligtvis kan vilket kan
påverka servicenivån

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i
kontakt med avfall, särskilt vid insatsbehållare
av metall

Krantömning innebär särskilda
arbetsmiljörisker

Färre besök med insamlingsfordon i
bostadsområdet och färre i- och urstigningar
för chauffören ur fordonet

Avfallet lämnas i behållare utomhus, vilket kan
vara obekvämt för avfallslämnaren vintertid
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Fördelar

Nackdelar

Förvaring av avfall under mark ger mindre risk
för luktproblem

Skottning av behållarens ovansida kan
behövas inför tömning vintertid

Lämplig inkasthöjd även för rullstolsburna

Behållarna kräver nedgrävning, vilket medför
kostnader och gör dem svåra att placera och
att flytta

Estetiskt tilltalande lösning

Svårt att utöka antalet fraktioner

Flexibelt för varierande avfallsmängder

Dyrt system för ett mindre antal hushåll

Denna lösning medför flera fördelar såsom möjlighet till yteffektiv insamling
av stora volymer avfall, rationell tömning, ingen manuell hantering av kärl
och estetiskt tilltalande lösningar. Samtidigt finns nackdelar där den
viktigaste är risken för sämre insamlingsresultat än vid insamling i kärl.
För en insamlingsplats med exempelvis 8-10 stycken underjordsbehållare
krävs en yta av ca 40 m2 med en tillkommande yta för uppställning av
insamlingsfordonet på ca 20 m2. Insamling av avfall i underjordsbehållare
kan ske för samtliga avfallsslag eller som ett komplement enbart för vissa
fraktioner.

Figur 8

Kvartersnära insamlingsplats för flera fraktioner med underjordsbehållare.
Exempel från Lund.

Ett avfallsutrymme med kärl för samtliga avfallsslag för ca 100 lägenheter
kan kräva en yta av i storleksordningen 50 m2, baserat på rekommendationer
enligt Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.
Hur dimensioneringen kommer att se ut i en specifik fastighet beror på bl.a.
hämtningsfrekvens, lägenheternas storlek (antal personer) och hur väl
hushållen sorterar.
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Krantömda markplacerade behållare

Krantömda markplacerade behållare kan, liksom underjordsbehållare,
utgöra ett komplement till ett i övrigt kärlbaserat insamlingssystem.
Behållartypen är vanligast i lägenhetsområden men exempel finns även på
användning i villaområden.
Tabell 10

För- och nackdelar med insamling i krantömda markplacerade behållare.

Fördelar

Nackdelar

Behållarna kan vanligtvis placeras tätt i
bebyggelsen (tätare än underjordsbehållaren)

Nationell statistik för insamlingsresultat med
denna typ av system saknas men kan antas
ligga i nivå med underjordsbehållare.
Underjordsbehållare uppvisar en lägre kvalitet
och mindre mängd utsorterat matavfall jämfört
med separata kärl enligt nationell statistik.
Uppgifter saknas avseende förpackningar och
returpapper, men utsorteringsgraden kan antas
bli lägre än för separata kärl

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta
(men systemet kan bli mer ytkrävande än
underjordsbehållare eftersom behållarna är
mindre)

Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket
kan upplevas som mindre pedagogiskt och
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat
avfall än vid insamling i kärl

Samtliga fraktioner kan samlas in i systemet

Avfallet lämnas i behållare utomhus, vilket kan
vara obekvämt för avfallslämnaren vintertid

Färre besök med insamlingsfordon i
bostadsområdet och färre i- och urstigningar
för chauffören ur fordonet (men mer än för
underjordsbehållare)

Krantömning innebär särskilda
arbetsmiljörisker

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i
kontakt med avfall

Skottning av behållarens ovansida kan
behövas inför tömning vintertid

Rationell tömning utan manuellt arbete med att
dra kärl
Möjlighet att anpassa lösning till ett mindre
antal hushåll
Estetiskt tilltalande lösning
Flexibelt för varierande avfallsmängder (mindre
volym ger dock mindre flexibilitet än
underjordsbehållare)
Behållarna behöver (till skillnad från
underjordsbehållare) inte grävas ner, vilket ger
en lägre kostnad samt gör behållarna mer
lättplacerade och flyttbara.
Förutsatt att det finns yta är det relativt lätt att
utöka antalet fraktioner

Denna lösning medför, liksom vid insamling i underjordsbehållare, flera
fördelar såsom rationell tömning, ingen manuell hantering av kärl och
estetiskt tilltalande lösningar. Samtidigt finns nackdelar där den viktigaste är
risken för sämre insamlingsresultat än vid insamling i kärl. Lösningen är inte
lika yteffektiv som underjordsbehållare men de markplacerade behållarna är
mer lättplacerade och flyttbara, vilket kan ge möjlighet till mer
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kundanpassade lösningar. Krantömda markplacerade behållare kräver
mindre markarbete än underjordsbehållare och därmed mindre
investeringar.
Erfarenheter från Falun med insamling i flera fraktioner från både villor och
lägenheter visade att hushållen var övervägande positiva till systemet och
upplevde en ökad service.
3.3.3

Sopsug

Insamling av avfall i sopsugssystem kan utgöra ett komplement till ett i
övrigt kärlbaserat insamlingssystem. Sopsugssystemet kan användas för
vissa fraktioner (normalt upp till tre stycken) medan övriga fraktioner
hanteras på annat sätt, genom exempelvis insamling i separata kärl eller
underjordsbehållare.
Avfallet sugs med hjälp av undertryck i ledningar från olika inkastställen.
Sopsugstekniken finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är
sugaggregatet installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär
att avfallet sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms
med lastväxlarfordon. Lösningen är mer storskalig än exempelvis insamling i
underjordsbehållare och kräver ett stort antal anslutna hushåll, varför den
endast förekommer i lägenhetsområden. Systemet är särskilt lämpligt att
installera vid nybyggnation.
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Tabell 11 För- och nackdelar med insamling i sopsugssystem

Fördelar

Nackdelar

Effektivt utnyttjande av markyta i
bostadsområdet

Sämre kvalitet på utsorterade fraktioner vid
insamling i sopsug än i övriga system, enligt
nationella nyckeltal och erfarenheter

Endast besök med insamlingsfordonet i
bostadsområdet för fraktioner som samlas i
kärl

Risk att fraktioner förorenar varandra vilket ger
sämre kvalitet på insamlat material

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta

Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket
kan upplevas som mindre pedagogiskt och
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat
avfall än vid insamling i kärl

Estetiskt tilltalande lösning

Risk för två olika avlämningsplatser då miljöbod
och sopsugsinkast vanligen inte placeras på
samma plats

Inkasten kan placeras på innergårdar eller i
trapphus

Risk för nedskräpning vid inkasten vid
driftstopp

Liten risk för lukt sommartid

Samtliga fraktioner kan inte hanteras i
sopsugssystemet, komplement krävs för flera
fraktioner

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i
kontakt med avfall som samlas in genom
sopsug

Tekniskt komplicerat system

Rationell tömning utan manuellt arbete för
fraktioner som samlas in i sopsugen på plats
där allmänhet inte har tillträde

Samordning med t.ex. el och VA i mark krävs
vid dragning av rör
Svårt installera sopsug i befintlig bebyggelse
Svårt göra förändringar i systemet i efterhand
p.g.a. omfattande anläggnings- och
installationsarbeten
Stora investerings- och driftkostnader
Dyrt system för ett mindre antal hushåll

Denna lösning är estetiskt tilltalande och medför flera fördelar såsom mindre
tung trafik i anslutning till bostäderna och en rationell insamling med
effektivt utnyttjande av markyta. En nackdel är att inte samtliga fraktioner
kan hanteras i systemet. Erfarenheter visar också att det är svårt att uppnå
bra kvalitet på det sorterade avfallet och att det finns risk för att olika
fraktioner förorenar varandra genom att de hanteras i samma rör. Det
tekniskt avancerade systemet kräver särskild kompetens.
Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader. De stora
investeringarna försvårar installation i befintlig bebyggelse och framtida
förändringar av systemet.
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3.4 Servicenivå
I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med fastighets- respektive
kvartersnära insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper.
3.4.1

Fastighetsnära insamling

Denna servicenivå innebär att hushållen har tillgång till fastighetsnära
insamling av förpackningar och returpapper och i många fall även batterier
och smått elavfall. Dessa fraktioner kan därmed lämnas i behållare inom
fastigheten.
Tabell 12

För- och nackdelar med fastighetsnära insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper.

Fördelar

Nackdelar

Hög servicenivå bidrar till högt utbyte och rena
fraktioner

Kräver utrymmen för behållare i fastigheterna
och kan medföra kostsamma ombyggnader

Kraftigt minskade transporter med personbil till
ÅVS

Insamlingsfordon måste trafikera vägar i
bostadsområdena

Högt utbyte och rena fraktioner kan ge intäkter
och ger lägre behandlingskostnader

Ökade transporter med tunga fordon vid
insamling av flera fraktioner vid fastigheten

Kvalitetskontroll av avfall och spårbarhet till
enskilda fastigheter underlättas
Fastighetsnära insamling kan tillämpas oavsett
typ av insamlingssystem
Insamlingsplatser behöver i de flesta fall endast
finnas inom fastigheten
Fastighetsägaren är ansvarig för
insamlingsplatsen
Avfallslösningar inom fastigheten mindre
juridiskt komplicerat

Fastighetsnära insamling medför framförallt en hög servicenivå för
avfallslämnaren, vilket bidrar till väl fungerande sortering och god
resurshushållning. Mark på allmänna platser behöver heller inte tas i
anspråk för avfallshantering. Till nackdelarna hör att behoven av utrymmen
för behållare i fastigheter och transporterna med tunga fordon för insamling
ökar.
3.4.2

Kvartersnära insamling

Denna servicenivå innebär att hushållen har tillgång till kvartersnära insamling
av förpackningar och returpapper. Varje insamlingsplats vid kvartersnära
insamling är gemensam för flera fastigheter och en definierad grupp av hushåll.
Insamlingsplatsen placeras där hushållen normalt passerar.

35 (76)

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

Tabell 13

29 juni 2018

För- och nackdelar med kvartersnära insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper.

Fördelar

Nackdelar

Högre servicenivå än i ett ÅVS-system

Lägre servicenivå än vid FNI, till följd av längre
avstånd till insamlingsplatsen

Inga avfallsutrymmen behövs i fastigheterna,
vilket betyder minskade kostnader för
fastighetsägarna

Lägre servicenivå än vid FNI kan riskera att ge
ett lägre utbyte

Mindre trafik av insamlingsfordon i
bostadsområdena

Svårare följa upp bristande kvalitet p.g.a.
sämre spårbarhet till enskilda fastigheter

Mindre transporter med insamlingsfordon
betyder mindre utsläpp

Risk för personbilstransporter till
insamlingsplatser

Färre kärl och kortare transporter betyder lägre
insamlingskostnader

Risk att obehöriga försöker lämna avfall i
behållarna
Svårare arrangera insamling av batterier och
smått elavfall vid kvartersnära insamling
Risk för lägre utbyte och sämre renhet på
insamlade fraktioner, vilket kan ge sämre
behandlingsekonomi
Insamlingsplatser för kvartersnära insamling
måste etableras och mark tas i anspråk
Svårt hitta lämpliga insamlingsplatser i
tätbebyggda områden
Långa avstånd till insamlingsplatser på
landsbygd
Svårare arrangera skötsel för en kvartersnära
lösning än en fastighetsnära
Insamlingsplatser som är gemensamma för
flera fastigheter kan bli juridiskt komplicerat
Osäkerheter kring vad som är ett rimligt
gångavstånd för avlämning av avfall i ett
kvartersnära insamlingssystem

Kvartersnära insamling medför en lägre servicenivå för avfallslämnaren,
vilket innebär en risk för sämre sortering än vid fastighetsnära insamling
men samtidigt en högre servicenivå för de hushåll som idag är hänvisade till
återvinningsstationer. Mark på allmänna platser måste tas i anspråk för
kvartersnära insamling, vilket kan bli ett problem i framförallt de mest
tätbebyggda områdena men även i andra delar av en kommun. Viktiga
fördelar med kvartersnära insamling jämfört med fastighetsnära insamling
är att behoven av utrymmen för behållare inom fastigheterna och transporter
med tunga fordon minskar.
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4 Kostnadsberäkningar
Översiktliga kostnadsberäkningar har genomförts avseende nuvarande
hantering (matavfallsinsamling i separat kärl och ÅVS:er för förpackningar
och returpapper) samt alternativ med högre servicenivå för insamling av
förpackningar och returpapper.
Resultaten av beräkningarna redovisas sammanlagt för Håbo, Knivsta, Sigtuna
och Upplands-Bro kommuner i följande kapitel. I Bilaga 3 redovisas
beräknade kostnader per kommun. Samtliga kostnader presenteras utan
moms.
Beräkningarna görs utifrån dagens situation där producentansvar råder,
d.v.s. att producenterna ansvarar för och bekostar nuvarande ÅVS:er för
förpackningar och returpapper. För att möjliggöra jämförelser mellan de
olika alternativens totala kostnader har även kostnaderna beräknats för
producenternas ÅVS:er.

4.1 Generella beräkningsförutsättningar
Till grund för beräkningarna av kostnaderna för huvudsystem och
komplementsystem ligger följande generella förutsättningar:
•

I beräkningar avseende kärlbaserad insamling ingår
reinvesteringskostnad för befintliga kärl.

•

Anslutningsgraden till matavfallsinsamling är 100 %.

•

Förbrukningen av matavfallspåsar är 3 påsar/hushåll och vecka.
Matavfallspåsarna bedöms kosta 0,30 kr/st.

•

Insamling utförs av entreprenör, vilket innebär att kapitalkostnader
för fordon ingår i tömningspriserna.

•

Matavfall och restavfall transporteras till samma behandlingsanläggningar som idag. Aktuell transportkostnad är 30 kr/ton.

•

Biologisk behandling och förbränning handlas upp. Aktuella
behandlingspriser är 338 kr/ton för biologisk behandling och
436 kr/ton för förbränning.

•

Ersättningen för insamlade förpackningar och returpapper baseras på
producenternas nuvarande ersättningsnivåer.

•

Samtliga fraktioner omlastas till en kostnad av 70 kr/ton för mat- och
restavfall och 100 kr/ton för förpackningar och returpapper.

•

Investeringar skrivs av enligt följande principer: Behållare 10 år,
anläggningar 10–20 år beroende på typ av investering. Kalkylränta 2,5%.
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4.2 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper
4.2.1

Beräkningsförutsättningar

Till grund för beräkningarna av kostnaderna för huvudsystemen ligger
följande förutsättningar:
•

Beräkningarna bygger på basfakta om kommunerna (antal invånare,
antal hushåll, antal kärl, antal tömningar, antal ÅVS:er och insamlade
mängder).

•

Kostnader för införande av ett nytt insamlingssystem har beräknats
baserat på erfarenhetsbaserade bedömningar. Kostnaden för
projektledning, planering, information och övrig administration har
satts till 100 kr/hushåll. Kostnaden för montering och distribution av
nya kärl och återtagning av befintliga kärl har satts till 100 kr/kärl för
standardkärl och 200 kr/kärl för 4-fackskärl.3

•

Beräkningarna avseende insamling med fyrfackskärl samt ÅVS:er
bygger på nyckeltal, à-priser och erfarenhetsbaserade bedömningar
avseende dessa insamlingssystem. Beräkningar avseende FNI med
separata kärl i lägenheter bygger på Avfall Sveriges rekommenderade
dimensionering.

•

Tömningspriserna är specifika för respektive kärlstorlek och varierar
mellan kommunerna. Tömningspriset för fyrfackskärl i villa och
fritidshus är satt till 26 kr/tömning, utifrån en bedömning baserat på
förutsättningarna i regionen och nivåer i andra kommuner.

•

Anslutningsgraden till FNI från lägenheter vid nuvarande hantering
är i genomsnitt 55 %.

•

Tömning av containrar vid ÅVS:er utförs av upphandlad entreprenör.

3

I praktiken beror kostnaderna på hur kommunerna väljer att samverka och på vilket sätt införandet sker.
Kostnaden kan därför bli antingen högre eller lägre.
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Årskostnader

Nedan presenteras beräknade ungefärliga årskostnader avseende insamling av matavfall,
restavfall, förpackningar och returpapper i kommunerna sammanlagt. Observera att
kostnaderna per hushåll är genomsnitt för villor och lägenheter i
kommunerna. Kostnaden för villor är högre och lägenheter lägre än genomsnittet.
Tabell 14

Ungefärliga årskostnader för kommunerna avseende insamling av matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper i kommunerna jämfört med nuvarande hantering, Mkr/år.
Kostnader inklusive befintligt ÅVS-system inom parentes.
Alternativ 1:

Alternativ 2:

Nuvarande hantering.

FNI med fyrfackskärl
i villa,
separata behållare i
lägenhet.

Insamling av matavfall
i samtliga kommuner.
ÅVS för förpackningar
och returpapper.4

ÅVS som backup.

Kärl

3,0

7,4

Påsar, inkl. distribution och
påshållare för matavfall

3,5

3,5

Insamling

23,7

27,0

1,8 (2,4)

2,5 (2,5)

Transport av mat- och
restavfall till behandling

0,8

0,7

Behandling mat- och
restavfall

10,8

10,0

Ersättning för förpackningar
och returpapper2

0 (-1,9)

-2,8 (-2,8)

ÅVS:er3

0 (7,9)

0 (4,2)

Summa

43,6 (50,2)

48,1 (52,3)

1000 (1150)

1100 (1260)

Omlastning1

Summa, kr/hushåll och år

1) Omlastningskostnaderna i Alternativ 1 avser mat- och restavfall samt i Alternativ 2 även
förpackningar och returpapper som samlas in fastighets-/kvartersnära. I Alternativ 2 är
omlastningskostnaderna något överskattade, eftersom beräkningen förenklats genom att en
mindre men okänd mängd förpackningar och returpapper som samlas in via producenternas
ÅVS:er inte har räknats av i detta alternativ.
2) I Alternativ 1 samlar producenterna in förpackningar och returpapper via ÅVS:er, varför
ingen ersättning för detta utgår till kommunerna. I Alternativ 2 där kommunerna samlar in
förpackningar och returpapper förutsätts ersättning för insamlade förpackningar och
returpapper tillfalla kommunerna. Ersättningen vid producentansvar är något överskattad,
eftersom beräkningen förenklats genom att en mindre men okänd mängd förpackningar och
returpapper som samlas in via producenternas ÅVS:er inte har räknats av i detta alternativ.
3) ÅVS:erna drivs av producenterna.
4) Insamling av förpackningar och returpapper från lägenheter antas delvis ske via FNI med
samma anslutningsgrad som idag (ca 55 %), vilket ingår i beräkningarna.
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Av Tabell 14 framgår att den årliga merkostnaden för att inte bara samla in matoch restavfall utan även förpackningar och returpapper fastighetsnära beräknas
bli ca 5 Mkr för kommunerna sammanlagt.
I Bilaga 3 presenteras beräknade årskostnader för respektive kommun.
Merkostnaden blir i genomsnitt ca 110 kr/hushåll vid insamling i fyrfackskärl i
villa och separata kärl i lägenhet utslaget på samtliga hushåll i kommunerna.
Merkostnaden för en villa vid insamling i fyrfackskärl varierar mellan
kommunerna och beräknas bli 100-450 kr/år (i genomsnitt ca 300 kr/år). Den
ekonomiska konsekvensen för fastighetsägarna beror på abonnemangsalternativ
och styreffekter i avfallstaxan samt moms.
Om kostnaderna för befintligt ÅVS-system inkluderas blir den årliga
merkostnaden för hanteringen ca 2 Mkr vid insamling i fyrfackskärl.
4.2.3

Investeringar och införandekostnader

Nedan presenteras beräknade ungefärliga investeringar avseende insamling av
matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i kommunerna sammanlagt.
Investeringarna lgger till grund för beräknade årskostnader i kapitel 4.2.2.
Tabell 15

Ungefärliga investeringar för kommunerna avseende insamling av matavfall,
restavfall, förpackningar och returpapper jämfört med nuvarande hantering.
Kostnader inklusive befintligt ÅVS-system inom parentes.
Alternativ 1:

Alternativ 2:

Nuvarande hantering.

FNI med fyrfackskärl
i villa,
separata behållare i
lägenhet.

Insamling av matavfall
i samtliga kommuner.
ÅVS för förpackningar
och returpapper.
Kärl
ÅVS:er
Summa, Mkr

ÅVS som backup.

26,6

64,7

0 (34,3)

0 (17,9)

26,6 (60,9)

64,7 (82,6)

Av Tabell 15 framgår att löpande reinvesteringar i befintlig kärlpark och för
mat- och restavfall vid nuvarande hantering sammanlagt uppgår till ca 27 Mkr.
Vid beräkning av årskostnaden för nuvarande hantering har summan av
löpande reinvesteringar slagits ut på kärlens avskrivningstid, d.v.s. enligt
samma principer som vid beräkning av årskostnaden för alternativet med
fyrfackskärl. Verklig reinvesteringstakt i befintliga kärl är troligtvis lägre.
Ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl för villor och ökad utbyggnad av
FNI med separata kärl för lägenheter innebär investeringar i nya kärl på
ca 65 Mkr, varav ca 55 Mkr avser nyinvesteringar och resterande avser löpande
reinvesteringar i befintliga kärl för FNI för lägenheter. Investeringar i
omlastningsstation, antingen genom upphandlad entreprenör eller på egen
anläggning i kommunal regi, tillkommer.
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Utöver ovan redovisade investeringar tillkommer kostnaden för projektledning,
planering, information och övrig administration samt kärlhantering i samband
med införande av nytt insamlingssystem. Denna engångskostnad för själva
införandet har beräknats till i storleksordningen 300-450 kr/hushåll vid
insamling med fyrfackskärl i villa. Kostnaden är lägre för lägenheter. Kostnaden
beror till stor del på montering och utkörning av fyrfackskärlen och beror i hög
grad på hur detta genomförs i praktiken.

4.3 Komplementsystem för insamling av mat- och
restavfall, förpackningar och returpapper
Nedan redovisas beräknade kostnader vid insamling med några olika typer av
komplementsystem (underjordsbehållare, krantömda markplacerade behållare
och sopsug) samt insamling i separata kärl i miljöbod som jämförelse. I de
kostnadsberäkningar avseende huvudsystem som redovisas i kapitel 4.2 ingår
inga kostnader för avfallsutrymmen eller andra installationer på fastigheten,
varför de kostnader som redovisas i kapitel 4.2 och kapitel 4.3 inte är jämförbara.
Kostnadsberäkningarna avseende komplementsystemen görs på
exempelområden med lägenheter som illustration. Lösningarna kan utformas
fastighetsnära eller kvartersnära. Hur den fastighetsnära eller kvartersnära
insamlingen utformas beror framförallt på områdets karaktär och antalet
anslutna hushåll. I praktiken kan fysiska förutsättningar i ett område innebära
praktiska begränsningar för vissa avfallslösningar.
4.3.1

Beräkningsförutsättningar, årskostnader och investeringar

Till grund för beräkningarna av kostnaderna för komplementsystemen ligger
följande förutsättningar:
•

Antalet hushåll per exempelområde har valts för att ge en gynnsam
ekonomi för respektive system. Detta innebär att antalet hushåll är olika
för de olika systemen men går att jämföra genom kostnad per hushåll.

•

Samtliga exempel inkluderar matavfall, restavfall, samtliga
förpackningsfraktioner och returpapper.

•

Behållarvolymer är beräknade utifrån Avfall Sveriges Handbok för
avfallsutrymmen. Insamlingskostnaden är troligen något överskattad
eftersom den bygger på Avfall Sveriges Handbok för dimensionering
av avfallsutrymmen och inte beräknad mängd av respektive fraktion.

•

Mängden av respektive fraktion baseras på ett medelvärde av
mängder från insamling i kärl i traditionell lägenhetsbebyggelse i
några exempelområden i Skåne (Avfall Sverige Rapport 2017:19).

•

Insamlade mängder av respektive fraktion antas vara lika stor oavsett insamlingssystem. Antagandet görs därför att kompletta data om insamlingsresultat
saknas för flera av de system som jämförs. Erfarenheter tyder på att val av
insamlingssystem påverkar insamlingsresultatet för olika fraktioner.

•

Fastighetsägaren står för investeringar i utrymmen och installationer
på fastigheten och kommunen står för insamling och behandling.
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Separata kärl
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i separata kärl i
miljöbod på gården. Beräkningarna utgör referens till komplementsystemen.
•

Antalet kärl för respektive fraktion har bestämts utifrån bedömda
tömningsintervall för respektive fraktion och lämpliga kärlstorlekar.

•

Avskrivningstiden har satts till 25 år för en miljöbod.

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 45 lägenheter är ca 62 000 kr,
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 370 kr. Investeringskostnaden för en
miljöbod har uppskattats till 400 000 kr.
Underjordsbehållare
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i underjordsbehållare
samlade på en plats.
•

Beräkningarna är gjorda utifrån en underjordsbehållarstation där
restavfallets volym och en hämtningsfrekvens på en gång i veckan är
dimensionerande för antalet anslutna hushåll.

•

Hämtningsfrekvensen för förpackningar och returpapper har
anpassats för att uppnå god fyllnadsgrad i behållarna, där flera
fraktioner hämtas på ”avrop” (d.v.s. när behållaren nått god
fyllnadsgrad). Vid ett väl utbyggt system med underjordsbehållare i
en bebyggelse ges förutsättningar för tömning med godtagbar
logistik. Tömningsfrekvensen för restavfall och matavfall är satt till
en gång i veckan av hygieniska skäl.

•

Behållarens volym nyttjas inte fullt ut eftersom inkastet är placerat
ovanför centrum av behållaren, vilket gör att avfallet hamnar i mitten
och behållaren fylls koniskt där luftutrymme finns i ytterkanterna för
vissa avfallsslag. Samtidigt komprimeras flera fraktioner av sin egen
vikt. I beräkningarna förutsätts att dessa effekter tar ut varandra.

•

Storleken på underjordsbehållarens insatsdel varierar mellan 3 och 5
m3 beroende på fraktion. Matavfallsfraktionen bör inte samlas in i
behållare större än 3 m3. Glasförpackningarna bör av viktskäl inte
samlas in i behållare större än 4 m3.

•

Service och reparation har satts till 2 400 kr/behållare och år, enligt
avtalsexempel från leverantör.

•

Avskrivningstiden för underjordsbehållarna har satts till 15 år, vilket
bygger på god skötsel och bra serviceavtal.

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 80 lägenheter är ca 124 000 kr,
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 550 kr/år. Investeringskostnaden
(inklusive installation och markarbete) för åtta stycken underjordsbehållare
med insatsdel av metall är ca 700 000 kr.
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Krantömda markplacerade behållare
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i krantömda
markplacerade behållare samlade på en plats.
•

Beräkningarna är gjorda utifrån en station med markplacerade
behållare där restavfallets volym och ett hämtningsintervall på en
gång i veckan är dimensionerande för antalet anslutna hushåll.

•

Hämtningsfrekvensen för förpackningar och returpapper har
anpassats för att uppnå god fyllnadsgrad i behållarna, där flera
fraktioner hämtas på avrop. Vid ett väl utbyggt system med
krantömda behållare i en bebyggelse ges förutsättningar för tömning
med godtagbar logistik. Tömningsfrekvensen för restavfall och
matavfall är satt till en gång i veckan av hygieniska skäl.

•

Storleken på de markplacerade behållarna varierar mellan 2 och 3 m3
beroende på fraktion.

•

Service och reparation har satts till 1 000 kr/behållare och år.

•

Avskrivningstiden för de markplacerade behållarna har satts till 10 år.

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 60 lägenheter är ca 97 000 kr,
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 610 kr/år. Investeringskostnaden
(inklusive hårdgjord yta för uppställning av behållarna) för åtta stycken
markplacerade behållare är ca 350 000 kr.
Sopsug (med kompletterande miljöbod)
Beräkningarna avser insamling av restavfall, returpapper och
plastförpackningar i sopsug. Exemplet är beräknat utifrån att matavfall,
glasförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar samlas in
genom ett kompletterande system med separata kärl i miljöbod. Skälen till
att dessa fraktioner istället förläggs till insamling i kärl i miljöbod är:
•

Erfarenheter från plockanalyser på avfall som samlats in i sopsug är att
avfallet ofta är sönderrivet mer än från andra avfallsinsamlingssystem,
vilket även gäller matavfall. Matavfall som blir kvar i rören kladdar lätt
ned andra fraktioner och utbytet försämras.

•

Glasförpackningar kan inte samlas in genom sopsug då de riskerar gå
sönder och orsaka glassplitter i övriga fraktioner.

•

Större pappersförpackningar (t.ex. pizzakartonger) riskerar att fastna
i rören och orsaka driftstopp.

•

Metallförpackningar uppstår i liten mängd. En installation med eget
inkast för den fraktionen blir således dyrt för en liten mängd.
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Kostnaderna per hushåll påverkas starkt av antal anslutna hushåll i
sopsugssystem. Beräkningen i detta exempel avser ett område med 1 000
anslutna hushåll, som är en rimlig storlek med utgångspunkt från
omfattningen av planerade nyexploateringar. Antalet hushåll anslutna till
varje miljöbod och varje plats med tre inkast (för de olika fraktionerna) är 83
stycken. Följande förutsättningar ligger till grund för beräkningarna:
•

Investeringen är beräknad utifrån att inkasten placerats på
innergårdarna. I investeringskostnaden ingår inkast, schakt och
material för rördragning. Terminal (inklusive byggnad och ytor
utanför) med minsta tillgängliga storlek på containrar för de tre
fraktionerna, okomprimerande containrar för restavfall och
returpapper och en komprimerande container för plastförpackningar.
Montage, frakt, projektering och idrifttagning inkluderas.

•

Avskrivningstiden för sopsug och miljöbodar har satts till 25 år.

•

Sopsugens terminal förutsätts ligga utanför fastighetsägarens mark
och arrendet för marken har antagits vara 150 kr/m2 och år.

•

Systemets driftskostnad har antagits vara lika stor som faktisk
driftskostnad per lägenhet i Eriksberg i Göteborg som är ett
väletablerat sopsugsområde som varit i drift sedan slutet av 1990talet. Driftskostnaden (inklusive insamling och behandling) har satts
till 1 200 kr/hushåll och år.

•

Tömningsfrekvensen för containrarna är en gång i veckan för
restavfall, varannan vecka för returpapper (för att undvika att
returpappret blir fuktigt vilket försämrar kvaliteten) och var fjärde
vecka för plastförpackningar.

Den årliga kostnaden för exempelområdet är ca 3 018 000 kr för 1 000
hushåll, vilket utslaget per hushåll blir ca 3 020 kr/år. Investeringskostnaden
för miljöbodar och sopsugssystemet är ca 25 miljoner kr.
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Årlig kostnad per hushåll

Utifrån räkneexemplen på de olika komplementsystemen och de
förutsättningar som presenterats för respektive komplementsysten ovan har
en kostnadssammanställning gjorts per hushåll och vecka, se Tabell 16.
Systemet med separata kärl i miljöbod utgör referens till övriga presenterade
system.
Tabell 16

Årlig kostnad per hushåll för komplementsystemen jämfört med insamling i
separata kärl i miljöbod (referens) beräknat på förutsättningar gällande för
respektive system (presenterat ovan).
Separata kärl
i miljöbod
(referens),
kr/hushåll och
år

Anläggnings- och driftskostnad

Underjordsbehållare,
kr/hushåll och
år

Krantömda
markplacerade
behållare,
kr/hushåll och år

Sopsug
(kombinerat
med separata
kärl i miljöbod),
kr/hushåll och
år

632

947

800

2 431

0

0

0

60

Kärl

54

0

0

21

Påshållare och påsar
för matavfall (inkl. distribution)

82

82

82

82

513

428

643

356

Omlastning

25

25

25

10

Behandling matavfall inklusive
transport till behandling

23

23

23

23

Behandling restavfall inklusive
transport till behandling

75

75

75

75

-40

-40

-40

-40

1 365

1 540

1 609

3 018

varav kommunens kostnad

732

593

809

527

varav fastighetsägarens kostnad

632

947

800

2 491

Markarrende

Insamling

Ersättning förpackningar och
returpapper
Summa

Kommentarer:
•

Anläggnings- och driftkostnad
Avser fastighetsägarens kapitalkostnader för anläggningen, service och
underhåll samt exempelvis energikostnader för drift av sopsug.

•

Markarrende
Ingen kostnad har inkluderats för mark då avfallslösningen placerats på
fastighetsägarens egen mark. Sopsugens terminalbyggnad förutsätts ligga
utanför fastighetsägarens mark och hyra för marken betalas av
fastighetsägaren.

•

Kärl
Kostnaden avser kommunens kapitalkostnad för investering i kärl.
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•

Påshållare och påsar
Avskrivningstid för påshållaren 7 år. Förbrukning av matavfallspåsar har
satts till 3 påsar per hushåll och vecka.

•

Insamling
Avser tömning av behållare.

•

Omlastning
Omlastning av samtliga fraktioner förutsätts ske på av kommunen anordnad
plats i närområdet. Omlastningskostnaden är beräknad på 70 kr/ton för
mat- och restavfall och 100 kr/ton för förpackningar och returpapper.

•

Behandling av matavfall
Behandlingspriset för matavfall, inklusive transport från omlastning till
behandling, har satts till 368 kr/ton.

•

Behandling av restavfall
Behandlingspriset för restavfall, inklusive transport från omlastning till
behandling, har satts till 466 kr/ton.

•

Ersättning för förpackningar och returpapper
Ersättning från producenterna för utsorterade förpackningar och
returpapper.

Systemens kostnad för investering i avfallslösningen och driftkostnaden på
fastigheten (såsom underhåll av byggnader och installationer,
energiförbrukning m.m.) skiljer sig åt mellan systemen, där de tekniskt mer
komplicerade lösningarna är dyrare ur drift- och investeringssynpunkt.
Separata kärl, underjordsbehållare och markplacerade krantömda behållare
ligger i samma kostnadsnivå, men där insamling i separata kärl innebär en
något lägre årlig kostnad än de två övriga. Av jämförda system är sopsugen
dubbelt så dyr per hushåll och år beroende på den investeringskostnad som
krävs för sopsugssystem.
Kommunens insamlingskostnad ligger i samma nivå för analyserade
komplementsystem, med undantag för insamling från sopsug som innebär
en något lägre kostnad (under förutsättning att kommunen inte är
huvudman för sopsugssystemet).
Sammantaget ligger kommunens insamlingskostnader i samma nivå för
samtliga system, medan fastighetsägarens kostnader för drift och
investeringar kan variera kraftigt mellan systemen.
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5 Samlad bedömning och analys
5.1 Huvudsystem
Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten av analysen av för- och
nackdelar med olika systemlösningar för insamling av mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper från villor och lägenheter.
I Tabell 17 redovisas en översiktlig sammanställning av de för- och nackdelar
som identifierats med de studerade insamlingsalternativen utifrån olika
aspekter enligt kapitel 3.1 och 3.2. För aspekter där fördelarna sammantaget
klart överväger för ett visst insamlingsalternativ har det markerats med ”+”.
Där fördelarna inte lika tydligt överväger har det markerats med ”(+)” satt
inom parentes. Grönmarkerade aspekter är sådana som är avgörande för
nyttan med insamlingssystemet. Det samlade underlaget till bedömningen av
för- och nackdelar med de huvudsystem som har studerats redovisas i
Bilaga 2.
Tabell 17

Sammanställning av för-/nackdelar med olika huvudsystem.
Alternativ 1:
Nuvarande
hantering
ÅVS:er för
förpackningar
och returpapper

Alternativ 2:
Fyrfackskärl
i villa och separata
kärl i lägenheter

Insamlingsresultat

+

Miljö

+

Kundperspektiv

+

Arbetsmiljö
Tekniska begränsningar
Ekonomi

(+)

(+)

+
(+)

Nedan ges en förklaring till gjorda bedömningar av de olika aspekterna
utifrån de viktigaste för- och nackdelarna.
5.1.1

Insamlingsresultat

Alternativet med fyrfackskärl i villa och separata kärl i lägenhet innebär hög
servicenivå genom fastighetsnära insamling av samtliga fraktioner i separata
kärl eller fack. Fraktionerna är också tydligt åtskilda genom att matavfall
samlas in i papperspåsar och förpackningar och returpapper samlas in
oemballerat så att de är synliga i kärlen. Systemet bedöms därför bättre
kunna bidra till att den grundläggande målsättningen om god
resurshushållning uppfylls. Totalt beräknas införande av fyrfackssystemet för
villor och en ökad utbyggnad av FNI i separata kärl för lägenheter medföra
en ökning av mängden utsorterade och insamlade förpackningar och
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returpapper med ca 1 800 ton/år, baserat på erfarenheter från andra
kommuner.
5.1.2

Miljö

De viktigaste miljöaspekterna på insamling av hushållsavfall är framförallt
hur och i vilken utsträckning det insamlade avfallet kan nyttiggöras som en
resurs men också vilket transportarbete som krävs för att samla in och
transportera avfallet till behandling eller återvinning. Som konstaterats i
kapitel 5.1.1 så bedöms införande av fyrfackssystemet för villor och en ökad
utbyggnad av FNI i separata kärl för lägenheter ge ett bättre
insamlingsresultat än nuvarande hantering därmed bäst förutsättningar för
att avfallet ska kunna nyttiggöras som en resurs.
Fastighetsnära insamling i fyrfackskärl från villor och separata kärl från
lägenheter innebär dock ett ökat transportarbete med insamlingsfordon
jämfört med nuvarande hantering av avfall. Från miljösynpunkt motverkas
detta av att hushållens transporter med personbil till återvinningsstationer
minskar kraftigt när alla fraktioner kan lämnas i kärl på fastigheten. Minst
transportarbete krävs normalt vid insamling av få fraktioner men då
försvåras eller omöjliggörs en god resurshushållning av delar av avfallet.
Samtidigt visar studier (t.ex. Avfall Sverige rapport 2017:09) av källsortering
och avfallshantering att avfall som samlas in för återvinning i normalfallet
kan bära ett ganska stort transportarbete utan att miljönyttan av
källsorteringen går förlorad. Olika typer av komplementsystem eller system
som helt eller delvis bygger på gemensamhetslösningar, t.ex. kvartersnära
insamling, är normalt mindre transportkrävande än fastighetsnära insamling
i kärl, varför sådana lösningar kan var att föredra från transportsynpunkt där
så är möjligt.
Sammantaget bedöms insamling i fyrfackskärl för villor och separata kärl för
lägenheter vara att föredra från miljösynpunkt framför nuvarande hantering
där anslutningen till FNI är begränsad till en del av lägenhetsbebyggelsen.
5.1.3

Service

Service, inklusive i vilken utsträckning insamlingssystemet är enkelt för
hushållen att förstå och använda, är den mest grundläggande förutsättningen
för ett bra insamlingsresultat och därmed en god resurshushållning.
Erfarenheter visar att servicenivån i insamlingen är av stor betydelse från ett
kundperspektiv. Fastighetsnära insamling är därför att föredra framför
exempelvis insamling vid återvinningsstationer.
När det gäller hur enkelt insamlingssystemet är att förstå så är systemets
tydlighet och pedagogik av betydelse, se kapitel 5.1.1. Vid insamling av samtliga
fraktioner i fyrfackskärl eller separata kärl tydliggörs att de olika fraktionerna
ska sorteras ut och hållas åtskilda genom att avfallet läggs i olika fack med
särskilda skyltar eller dekaler.
Vid jämförelse mellan olika typer av insamlingssystem är resultat från
genomförda kundenkäter i olika kommuner av intresse. Kundnöjdheten är
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generellt hög i de fastighetsnära insamlingssystem som tillämpas i Sverige
idag, exempelvis etablerade fyrfackskärlsystem.
Sammantaget bedöms insamling i fyrfackskärl för villor och separata kärl för
lägenheter vara att föredra från servicesynpunkt framför nuvarande
hantering, främst därför att samtliga fraktioner samlas in fastighetsnära från
i princip samtliga villor och merparten av lägenheterna.
5.1.4

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innefattar både insamling och behandling. Exempel på
arbetsmiljöaspekter är risk för tunga kärl och exponering för lukt och sporer
från avfall vid insamling och behandling.
Oavsett vilket insamlingssystem som används för avfall så finns risk för
exponering för lukt och sporer. Risken för tunga kärl ökar vid användning av
större behållare, såsom vid insamling i fyrfackskärl eller separata kärl för
tunga fraktioner såsom glasförpackningar eller returpapper. För att
underlätta hantering av fyrfackskärl kan kärlen utrustas med s.k. fronthjul.
Kärlen kan i dessa system inte heller tömmas med sidlastare, vilket kan
innebära nackdelar men även fördelar från arbetsmiljösynpunkt.
Om fler fraktioner - såsom exempelvis farligt avfall eller smått elavfall - ska
hämtas fastighetsnära så ökar inslagen av manuell hantering i
avfallshanteringssystemet, vilket är en nackdel från arbetsmiljösynpunkt.
Sammantaget bedöms nuvarande hantering vara att föredra från
arbetsmiljösynpunkt men även insamling i fyrfackskärl och separata kärl
bedöms ge möjligheter till en sund och säker arbetsmiljö.
5.1.5

Tekniska begränsningar

Ju mer tekniskt utvecklad hanteringen är och ju fler fraktioner som ska
samlas in samtidigt desto mindre flexibilitet har vanligen insamlingssystemet
mot förändringar avseende exempelvis antal fraktioner, typ/storlek av
behållare som kan hanteras eller typ av insamlingsfordon som kan användas.
Till insamlingssystemets tekniska begränsningar kan även anses höra
systemets driftsäkerhet. Driftsäkerheten beror av flera faktorer, där några av
de viktigaste är hur beprövade de tekniska lösningarna är, hur tekniskt
komplicerat systemet är och hur väl hushållens och eventuell eftersortering
kan förväntas fungera.
Vid insamling i fyrfackskärl finns ett flertal tekniska begränsningar som i
många fall har att göra med själva tömningen med fyrfacksfordonen:
•

Möjligheten att utöka systemet med fler fraktioner begränsas av
antalet fack i behållarna och i insamlingsfordonen.

•

Möjligheten att välja annan kärlstorlek eller avvikande
hämtningsintervall är begränsad och beror på bl.a. vilka fack i kärlen
som används för vilka fraktioner.
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•

Systemet kräver en viss typ av fordon. Sidlastare kan inte användas
och vid ett eventuellt fordonshaveri kan inte ett traditionellt enfackat
fordon utföra tömningen. Fyrfackskärl kan endast tömmas med ett
fyrfacksfordon.

•

Systemet kräver tillgång till en omlastningsstation för samtliga
insamlade fraktioner.

•

Utbudet av fyrfackskärl med olika storlekar är begränsat men det
finns insatsbehållare med olika stora volymer.

•

Möjligheten att tömma andra typer av behållare med fyrfackfordonen
är begränsad. Vilka fack som används till vilka fraktioner i
fyrfackskärlen blir styrande för möjligheten att tömma traditionella
enfackskärl, där exempelvis matavfall och restavfall måste hanteras i
de större facken om traditionella kärl för matavfall och restavfall
önskas kunna tömmas från fastigheter där dessa fraktioner samlas in
i separata behållare. Detta är av betydelse för logistiken i
insamlingen, där exempelvis separata behållare för förpackningar och
returpapper vid gemensamhetslösningar kan behöva tömmas med
samma bil som samlar in avfall från lägenheter.

Nuvarande hantering med insamling i separata enfackskärl bedöms
sammantaget som det mest driftsäkra alternativet avseende själva
insamlingen. De fordon och behållare som används i nuvarande hantering är
av beprövad standardtyp. Även alternativet med insamling i fyrfackskärl
bedöms idag vara ett driftsäkert system och de problem som förekom med de
första fyrfacksbilarna är idag i allt väsentligt lösta men det är viktigt att vara
medveten om att dessa bilar är mer komplicerade än traditionella fordon och
kräver mer service.
Nuvarande hantering med traditionella enfackskärl medför inga särskilda
tekniska begränsningar avseende typ av behållare eller insamlingsfordon och
bygger på driftsäker och beprövad teknik. Systemet erbjuder stor flexibilitet
avseende vilka fordon som nyttjas. Om antalet fraktioner som samlas in
fastighetsnära önskas utökas krävs dock tillgång till utrymmen för fler kärl
och mer omfattande logistik, vilket kan betraktas som en större teknisk
begränsning i jämförelse med insamling i fyrfackskärl där flera fraktioner
hanteras i samma kärl.
5.1.6

Ekonomi

Nuvarande insamling av restavfall, matavfall, förpackningar och returpapper
samt insamling i fyrfackskärl för villa och ökad utbyggnad av FNI i separata
kärl för lägenheter har även analyserats utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Kostnaderna för tömning, påsar för matavfall, kärl, omlastning, behandling av
mat- och restavfall i de båda alternativen har jämförts. Intäkter för försäljning
av förpackningar och returpapper ingår som en del av beräkningarna.
Jämförelsen visar att de årliga nettokostnaderna (efter avdrag för intäkter från
försäljning av insamlade förpackningar och returpapper) beräknas ligga på
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ca 43 Mkr med nuvarande hantering och ca 48 Mkr för ett system med
fyrfackskärl för villor och ökad utbyggnad av FNI i separata kärl för
lägenheter. Den begränsade kostnadsskillnaden jämfört med nuvarande
hantering förklaras av de relativt höga tömningspriserna i nuvarande
hantering och de i övrigt goda förutsättningarna i regionen.
Merkostnaden för alternativet med fyrfackskärl beror främst på dyrare kärl
och högre insamlingskostnader. Kostnaderna för dessa alternativ motverkas av
intäkter från försäljning av insamlade förpackningar och returpapper och
minskade kostnader för förbränning av restavfall.
I kapitel 4 presenteras beräkningsförutsättningar och resultat från
kostnadsberäkningarna mer utvecklat.

5.2 Komplementsystem
Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten av analysen av för- och
nackdelar med olika komplementsystem samt insamling i separata kärl för
mat- och restavfall, förpackningar och returpapper på samma sätt som för
huvudsystemen, se kapitel 5.1.
Det samlade underlaget till bedömningen av för- och nackdelar med de
komplementsystem som har studerats redovisas i Bilaga 2.
Tabell 18

Sammanställning av för-/nackdelar med olika komplementsystem samt
insamling i separata kärl (referens).
Separata
kärl i
miljöbod
(referens)

Insamlingsresultat
Miljö
Kundperspektiv

Underjordsbehållare

Krantömda
markplacerade
behållare

Sopsug
(kombinerat
med separata
kärl i miljöbod)

+

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

+

+

+

(+)

(+)

(+)

(+)

Arbetsmiljö
Tekniska
begränsningar

+

(+)

(+)

Ekonomi

+

(+)

(+)

Nedan ges en förklaring till gjorda bedömningar av de olika aspekterna
utifrån de viktigaste för- och nackdelarna.
5.2.1

Insamlingsresultat

Erfarenheter visar att insamling i separata kärl visar att det är möjligt att
uppnå goda insamlingsresultat för lägenhetsbebyggelse avseende
källsorteringsgrad och renhet på utsorterade fraktioner. I separata kärl är
avfallet synligt för avfallslämnaren, vilket sänder pedagogiska signaler om
hur avfallet ska sorteras. I övriga analyserade komplementsystem är avfallet
inte synligt för avfallslämnaren, vilket riskerar att ge en sämre kvalitet.
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Sopsugssystem är dessutom ett tekniskt komplicerat insamlingssystem där
kvaliteten och insamlingsresultatet riskerar försämras genom att fraktioner
förorenar varandra på grund av hur den tekniska lösningen är utformad.
5.2.2

Miljö

Ett bra insamlingsresultat med stor mängd utsorterat material och hög
renhet är den viktigaste miljöaspekten eftersom det ger förutsättning för
recirkulation av material. Sopsugssystemet uppvisar ett betydligt sämre
insamlingsresultat än övriga analyserade system. Miljöpåverkan från de
transporter som sker i samband med insamlingen påverkar miljön negativt
för samtliga system. Minst antal transporter sker från insamling i sopsug
men miljöpåverkan sker istället från drift av systemet i form av förbrukning
av exempelvis el för att driva fläktar.
5.2.3

Kundperspektiv

FNI innebär en hög servicenivå för samtliga komplementsystem där alla
avfallsslag kan avlämnas nära insamlingsplatsen. Krantömda markplacerade
behållare, underjordsbehållare och inkast för sopsug som vanligen
dimensioneras för att betjäna ett större antal lägenheter riskerar hamna
längre ifrån bostaden men avståndet beror framförallt på områdets karaktär
snarare än på antalet lägenheter som är anslutna till respektive
avlämningsplats. Erfarenheter visar också att det som har störst betydelse för
servicen inte är det faktiska avståndet utan snarare att insamlingsplatsen
ligger där människor naturligt passerar. Sopsugens inkast kan placeras mer
flexibelt exempelvis på innergårdar eller i trapphus. Detta innebär dock att
insamlingen av olika fraktioner sker på olika platser eftersom insamling i
sopsug behöver kompletteras med etta annat insamlingssystem, t.ex.
separata kärl. Insamling på olika platser innebär en något sämre service och
riskerar också att påverka insamlingsresultatet negativt.
5.2.4

Arbetsmiljö

Samtliga insamlingssystem innebär risker och det finns aspekter som
behöver beaktas avseende arbetsmiljö. Genom god planering kan risker med
insamlingen minskas. Av analyserade system är insamling i separata kärl det
system som kräver mest manuell hantering med risk för belastnings- och
förslitningsskador.
Krantömning av underjordsbehållare eller markplacerade behållare innebär
maskinell tömning som skonar insamlingspersonalen. Där kan dock lyft över
exempelvis gångbanor utgöra en säkerhetsrisk.
Insamling med sopsug innebär rationell och maskinell tömning. Risker och
olägenheter kan dock uppstå när driftstopp (som vanligtvis beror på att avfall
fastnar i rören) behöver åtgärdas.
5.2.5

Tekniska begränsningar

Insamling i separata kärl är ett flexibelt system som förhållandevis lätt kan
anpassas till varierande avfallsmängder och fler fraktioner genom ändrat
antal kärl eller ändrad tömningsfrekvens.
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Krantömda system kan hantera variationer i avfallsmängder inom ett större
spann och genom anpassad tömningsfrekvens men däremot finns liten
flexibilitet för att utöka antal fraktioner. Systemen kan dock kompletteras
med separata kärl om så behövs.
Sopsugssystemet kan genom förändrade sugningsintervall hantera
varierande avfallsmängder. Det finns dock mycket liten flexibilitet för att
utöka antalet fraktioner. Utökning av antal fraktioner i ett befintligt system
skulle kräva mycket stora investeringar. Sopsugssystemet är också tekniskt
begränsat genom att flera av förpackningsfraktionerna är olämpliga att samla
in genom sopsugssystemet, såsom exempelvis glasförpackningar. För att få
FNI av samtliga fraktioner behöver sopsugssystemet alltid kombineras med
en annan insamlingslösning, t.ex. separata kärl.
5.2.6

Ekonomi

Kostnaderna för insamling, omlastning och behandling är i samma
storleksordning för samtliga analyserade komplementsystem.
Investeringskostnaden på fastigheten är lägst avseende separata kärl i
miljöbod följt av de krantömda systemen som innebär en något högre
investeringskostnad. Investeringen i sopsugssystemet är avsevärt högre än
för övriga analyserade insamlingssystem.
Av de studerade systemen är den totala årskostnaden högst för sopsug och
väsentligt lägre för övriga system. System med separata kärl,
underjordsbehållare eller krantömda markplacerade behållare har beräknats
ge ungefär samma årskostnader.
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6 Diskussion och förslag
Vid utformning av ett insamlingssystem för avfall från hushåll är
avfallsplanernas mål om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service
och strävan uppåt i avfallstrappan grundläggande. Flera förutsättningar och
aspekter måste vägas in och de viktigaste av dessa är lokala förhållanden, den
förväntade nyttan med insamlingssystemet (insamlingsresultat, miljö och
service – ”det ska vara lätt att göra rätt”) samt systemets ekonomi. Övriga
aspekter som analyserats i denna utredning är arbetsmiljö och tekniska
begränsningar (inklusive flexibilitet och driftsäkerhet).

6.1 Förutsättningar för FNI i Håbo, Knivsta, Sigtuna och
Upplands-Bro kommuner
Förutsättningarna för FNI med de studerade insamlingsalternativen i
kommunerna bedöms vara goda. Baserat på de förutsättningar som beskrivs
i utredningen bedöms det vara möjligt att införa en högre service vid
insamling av förpackningar och returpapper för villor och lägenheter genom
FNI istället för systemet med återvinningsstationer som finns idag, till vilket
merparten av hushållen är hänvisade. I kommunerna finns ett fullt utbyggt
insamlingssystem med separat kärl för matavfall för både villor och
lägenheter. Ungefär hälften av lägenheterna är dessutom anslutna till FNI av
förpackningar och returpapper i separata kärl.
En begränsande faktor är bristen på utrymmen för fler kärl, vilket särskilt
gäller lägenhetsbebyggelse i tätorter med omfattande nybyggnation där det
byggs allt tätare. En speciell miljö är Sigtuna centrum med smala gator och
begränsad framkomlighet och tillgång till utrymmen för placering av kärl. I
exempelvis Håbo kommun kan det även i viss villabebyggelse finnas något
eller några hundratal fastigheter där det kan bli svårt att få plats med kärl för
flera fraktioner vid varje fastighet. Det finns därför ett behov av alternativ till
kärlbaserad FNI genom komplementsystem för fastighets- eller kvartersnära
insamling.
Kommunerna utgör tillsammans en väl sammanhållen region med relativt
liten yta och avstånden mellan centralorterna är korta, vilket betyder att
förutsättningarna för en kostnadseffektiv insamling borde vara goda.
Tömningspriserna i nuvarande avtal med insamlingsentreprenörer i
kommunerna är trots detta relativt höga.
För att skapa en effektiv logistik krävs omlastning av samtliga fraktioner
centralt i regionen. Detta förutsätts kunna ske antingen genom upphandlad
entreprenör eller i kommunal regi på egen anläggning.

6.2 Nytta och ekonomi
FNI av samtliga fraktioner från villor och separata kärl från lägenheter ger en
högre servicenivå och därmed ett förväntat bättre insamlingsresultat än
nuvarande hantering där merparten av hushållen förutsätts transportera
förpackningar och returpapper till återvinningsstationer – helt i linje med
avfallsplanernas mål om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och
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strävan uppåt i avfallstrappan. FNI medför visserligen ökade transporter av
avfall med sopbil men samtidigt minskar hushållens transporter av
förpackningar och returpapper med personbil till återvinningsstationer kraftigt.
Genomförd ekonomisk analys visar att en högre service vid insamling av
förpackningar och returpapper med de alternativ som studerats i utredningen
sammantaget betyder högre kostnader, främst till följd av högre kostnader för
själva hämtningen men också till följd av ökade behållarkostnader. Vissa
komplementsystem medför också betydande investeringar på fastigheten.
Jämfört med nuvarande hantering beräknas dock kostnadsökningen till följd
av införande av ett mer utvecklat system med högre service bli relativt
begränsad. Det kan till stor del förklaras av de idag relativt höga
tömningspriserna vid insamling av mat- och restavfall enligt nuvarande avtal
men även av de sammantaget goda förutsättningarna i regionen. Ersättning
för materialen och minskade kostnader för behandling av restavfall ger viss
kompensation för de i övrigt högre kostnaderna för hanteringen. Genomförda
kostnadsberäkningar visar att kostnadsökningen vid fullt utbyggd FNI med ett
huvudsystem bestående av insamling i fyrfackskärl från villor och separata
kärl från lägenheter i genomsnitt blir ca 110 kr/hushåll och år jämfört med
nuvarande hantering där ca 55 % av lägenheterna är anslutna till FNI och
övriga hushåll själva transporterar förpackningar och returpapper till
återvinningsstationer. Kostnadsökningen för en villa med insamling i
fyrfackskärl varierar mellan kommunerna och har beräknats till 100-450
kr/år.
Beräkningar på komplementsystem för några exempelområden med
lägenheter som alternativ till huvudsystemet med separata kärl för respektive
fraktion visar på kostnader för kommunerna för exempelvis kärl, insamling
och behandling på ungefär samma nivå för komplementsystemet som
huvudsystemet. Kostnaden för utrymmen och installationer på fastigheten
beror i hög grad av vilket komplementsystem som väljs, där insamling i
underjordsbehållare och krantömda markplacerade behållare ger ungefär
samma kostnad som insamling i kärl medan ett sopsugssystem ger väsentligt
högre kostnad.

6.3 Övriga aspekter
Beträffande arbetsmiljö konstateras att all avfallshantering innebär risker
från arbetsmiljösynpunkt, exempelvis avseende manuell hantering av kärl
och exponering för lukt och sporer. I detta avseende bedöms det finnas
möjligheter till en sund och säker arbetsmiljö med FNI med fyrfackskärl för
villor och separata kärl för lägenheter även om fler och större kärl ska
hanteras. Exempelvis är fyrfackskärl vanligen utrustade med s.k. fronthjul
för att underlätta förflyttning.
De studerade systemen har olika typer av tekniska begränsningar, såsom
möjlighet till utökat antal fraktioner, möjlighet att nyttja andra typer av
behållare och fordon samt driftsäkerhet hos de tekniska lösningar som
används. Nuvarande hantering betyder minst tekniska begränsningar,
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framförallt därför att kärl och fordon är av beprövad standardtyp och systemet
erbjuder stor flexibilitet avseende vilka fordon som nyttjas. Vid insamling i
fyrfackskärl är möjligheten att använda andra typer av fordon begränsad.
Systemet erbjuder dock möjlighet att använda andra typer av kärl men
fackindelningen i kärlen är begränsande för vilka fraktioner som kan samlas in
i andra typer av kärl. Om mängderna förpackningar och returpapper förändras
över tid kan hämtningsfrekvens eller fackindelning behöva anpassas eller
kompletterande behållare behövas.

6.4 Förslag till systemlösning
6.4.1

Huvudsystem

I syfte att möjliggöra för kommunerna att leva upp till avfallsplanernas mål
om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och strävan uppåt i
avfallstrappan föreslås följande huvudsystem för mat- och restavfall,
förpackningar och returpapper från villor och lägenheter införas:
•

Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för villor.

•

Fastighetsnära insamling med separata kärl i miljöbod eller annat
avfallsutrymme för lägenheter.

Skälet till detta förslag är främst de dokumenterat goda erfarenheterna från
andra kommuner avseende de utsorterade insamlade fraktionernas mängd
och kvalitet vid insamling med dessa system samt den höga servicenivån som
systemen ger. Kostnadsökningen beräknas bli begränsad, främst p.g.a. de
idag relativt höga insamlingskostnaderna i kommunerna. Beräknade
kostnader för fyrfackssystemet ligger i nivå med kostnaderna i andra
kommuner som har infört detta system.
Omlastning av samtliga insamlade fraktioner förutsätts kunna ske centralt i
regionen genom upphandlad entreprenör.
Den fastighetsnära insamlingen kan på sikt minska behovet av
återvinningsstationer för att i princip enbart betjäna fastigheter som inte
har tillgång till FNI. Detta kan frigöra ytor för andra ändamål och även
minska problem med nedskräpning och klagomål på överfulla behållare.
6.4.2

Komplementsystem

För framförallt lägenhetsfastigheter som inte kan anslutas till insamling
genom huvudsystemet eller där mer ytsnåla eller estetiskt tilltalande
lösningar önskas föreslås FNI erbjudas med något av följande
komplementsystem:
•

Fastighetsnära insamling med underjordsbehållare

•

Fastighetsnära insamling med krantömda markplacerade behållare

Sopsugssystem rekommenderas inte, främst med hänsyn till erfarenheter av
bristande insamlingsresultat men även därför att systemet är väsentligt
dyrare än de rekommenderade lösningarna.
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De system som rekommenderas för lägenheter kan även tillämpas för villor
genom kvartersnära insamling där så önskas i syfte att skapa en mer rationell
insamling och minska kostnaderna för hanteringen. Etablering av
komplementsystemen underlättas om det sker i samband med nybyggnation.
Hushåll i fastigheter som inte kan anslutas till huvudsystemet och där det
inte är möjligt att ordna insamling med något komplementsystem hänvisas
till att lämna förpackningar och returpapper på återvinningsstationer.

6.5 Rekommendationer vid införande
I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar utfallet av
beslutade ändringar (juni 2018) i förordningarna om producentansvar för
förpackningar och returpapper. Kommunerna föreslås också fatta
inriktningsbeslut med ställningstagande om utformningen av framtidens
insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper
inför samråd med producenterna och eventuellt beslut om införande av ett
nytt insamlingssystem.
Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamling av avfall i alla
kommunerna kan detta ske tidigast 2020 efter att kommunernas avtal med
insamlingsentreprenörer har gått ut men mest troligt senare av praktiska och
organisatoriska skäl. Inför kommande upphandlingar föreslås kommunerna
genomföra gemensamma upphandlingar och säkerställa att rimliga krav
ställs i syfte att göra det attraktivt för flera entreprenörer att lämna anbud
och därmed åstadkomma en rimlig prisnivå för insamlingen.
Inför införande av nytt insamlingssystem föreslås ett fördjupat utredningsarbete
genomföras innefattande bl.a. följande viktiga frågeställningar:
•

Alternativ till FNI med huvudsystemet i vissa fastigheter av exempelvis
utrymmes- eller framkomlighetsskäl och vilka komplementsystem som
i så fall kan vara tänkbara för aktuella fastigheter.

•

Lösning för omlastning av insamlade fraktioner, inklusive möjligheter
med och behov av omlastning på egen anläggning. Flera aspekter
behöver beaktas, däribland marknadsförutsättningar och
trafiksituationen vid tänkbara anläggningar.

•

Avsättningsmöjligheter för insamlade förpackningar och returpapper,
inklusive möjligheten att öka värdet på materialen genom exempelvis
sortering och balning.

•

Alternativa behållarlösningar för villor som inte önskar fyrfackskärl,
t.ex. separata kärl för matavfall och restavfall.

•

Organisation för det nya insamlingssystemet, inkl. resurser för införande.

•

Detaljerade ekonomiska beräkningar som underlag för budget och
planering för införande av systemet.

•

Taxekonstruktion, inklusive abonnemangsalternativ, nivåer och styreffekter.

57 (76)

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

29 juni 2018

Efter att utredningsarbetet enligt ovan har genomförts behöver en plan för
införande av systemet tas fram innefattande exempelvis följande viktiga
moment:
•

Organisation

•

Fysisk planering avseende t.ex. platser för kvartersnära insamling

•

Upphandlingar av t.ex. kärl och utsättning/hemtagning av kärl

•

Upphandlingar av insamling

•

Information

•

Revidering av taxor, föreskrifter, avfallsplaner, handböcker för
avfallsutrymmen och transportvägar m.m.

Ovanstående förslag till insamlingssystem, fördjupad utredning och plan för
införande bygger på att samma systemlösning införs i alla kommunerna,
främst för att underlätta gemensamma upphandlingar, skapa logistiska
fördelar och skalfördelar, ge ett större underlag för att successivt bygga upp
erfarenhet, kunna samordna projektledning och information vid införandet
samt underlätta informationsinsatser om avfallshanteringen i kommunerna.
Kommunerna rekommenderas därför att fortsätta samverka beträffande
avfallshantering.
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Bilaga 1 Orientering om insamlingssystem
Nedan görs en kort presentation av system som tillämpas i olika kommuner idag
för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från hushåll.
System utan matavfallsinsamling beskrivs inte.

Separata behållare
Matavfall och restavfall
Insamling av matavfall och restavfall i separata behållare är den vanligaste
lösningen för insamling av matavfall i Sverige och där det finns mest
erfarenheter. Systemet bygger på att kärl för restavfall kompletteras med kärl
för matavfall. I villabebyggelse används vanligen kärl med volym 140-190
liter för matavfall. I lägenhetsområden där flera hushåll använder samma
kärl riskerar kärlen att bli för tunga. Här är kärl med volym 140 liter att
föredra men det förekommer även att större kärl används, exempelvis 190
eller 240 literskärl. Kärlen töms med traditionella en- eller tvåfackade
insamlingsfordon, vanligen varannan vecka för villor och en gång i veckan
för lägenheter.

Figur 9

Separata behållare för matavfall och restavfall från villor.
Foto: Sigtuna Vatten & Renhållning.

Matavfallet läggs vanligtvis i särskilda påsar som oftast tillhandahålls av
kommunen. Påsarna är vanligen av papper men en del kommuner använder
påsar av majsstärkelse eller plast. Kommuner som använder papperspåsar
brukar framhålla pedagogiska aspekter såsom att en papperspåse med en
karaktär som påtagligt avviker från ”den vanliga soppåsen” ger tydliga
signaler om att endast matavfall ska läggas i påsen, att felkastade påsar i kärl
för matavfall enkelt kan identifieras samt att förbehandling och behandling
av matavfall som samlas in i papperspåsar underlättas. Erfarenheter visar att
insamling av matavfall och restavfall med separata behållare och
papperspåse för matavfall ger både rent matavfall och högt utbyte. Det
nationella medianvärdet för insamling i system med papperspåsar och
separat behållare för matavfall ligger på drygt 97 % enligt en kartläggning
som Avfall Sverige och SP genomfört 2015. Motsvarande värde för insamling
i plastpåsar är enligt samma studie ca 92-93 %.
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Förpackningar och returpapper
Insamling i separata behållare för respektive fraktion är också den lösning
som är vanligast för fastighets- eller kvartersnära insamling av förpackningar
och returpapper. Lösningen används främst i lägenhetsområden som
komplement till befintlig insamling av mat- och restavfall och ÅVS:er för
förpackningar och returpapper men förekommer även i villaområden,
vanligen genom ett samarbete mellan fastighetsägare som har ordnat en
gemensam kvartersnära avfallslösning. Insamling av förpackningar och
returpapper i separata behållare med tömningsschema i villaområden med
hämtning vid varje fastighet förekommer också men är inte vanligt. Kärlen
töms vanligen med traditionella en- eller tvåfackade insamlingsfordon.

Figur 8

Separata kärl i avfallsutrymme för mat- och restavfall och utsorterade
förpackningar och returpapper. Exempel från Göteborg. Foto: Göteborgs stad

Vid insamling i separata behållare för lägenheter placeras behållarna ofta i
miljöhus tillsammans med behållare för restavfall och matavfall. Ett miljöhus
i ett lägenhetsområde betjänar normalt 50-75 hushåll och placeras i
anslutning till t.ex. ett gångstråk eller en parkeringsplats i området. Andra
vanliga lösningar i lägenhetsområden är att placera behållare för
förpackningar och returpapper i ett befintligt avfallsutrymme, i någon form
av sopskåp eller att installera s.k. underjordsbehållare för förvaring under
marknivå. Miljöhus i villaområden betjänar normalt ca 25 hushåll. I
villaområden placeras miljöhuset ofta på en central plats i kvarteret eller vid
exempelvis infarten till kvarteret.

Figur 9

Miljöhus för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper. Exempel
på placering i lägenhetsområde i Västerås. Foto: Miljö & Avfallsbyrån
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Kommuner som har valt detta system för FNI brukar lyfta fram systemets
pedagogik och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata
behållare som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten
är vanligtvis hög. En allmän erfarenhet från detta system är att det är
utrymmeskrävande. Det kan konstateras att insamling av förpackningar och
returpapper med separata behållare av bl.a. logistik- och utrymmesskäl inte
lämpar sig för villabebyggelse med egen hämtning, men erfarenheter visar
att systemet fungerar bra i lägenhetsbebyggelse eller i villabebyggelse med
gemensam hämtning som komplement till såväl traditionell insamling av
restavfall och matavfall som till andra system för FNI av förpackningar och
returpapper. Systemet kräver normalt inga särskilt anpassade behållare eller
fordon, utom vid tömning av underjordsbehållare som kräver kranbil. Hög
anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar också behovet av ÅVS:er.
Erfarenheter från olika kommuner visar att FNI av förpackningar och
returpapper med separata behållare ger både rena fraktioner och ett högt
utbyte. I Avfall Sveriges rapport 2017:19 presenteras erfarenheter från goda
exempel på FNI av förpackningar och returpapper med separata behållare i
Skåne. Nationella nyckeltal för renhet och utbyte saknas.
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Fyrfackskärl
Insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i
fyrfackskärl sker i ett 30-tal kommuner. Lösningen är vanligast i småhus och
bygger oftast på två kärl med fyra fack vardera. Kärlen töms av ett
insamlingsfordon med fyra fack.

Figur 10

Fyrfackskärl med fack för åtta olika fraktioner och påhängsbehållare för
lampor och småbatterier. Foto: PWS AB

De flesta kommuner och organisationer som har erfarenhet av denna form av
insamling finns i södra Sverige men systemet har även börjat användas i
andra delar av landet, exempelvis Härnösand, Södertälje och SRVkommunerna (Huddinge, Salem m.fl.).

Figur 11

Tömning av fyrfackskärl. Foto: PWS AB

Fyrfackskärlen utgörs vanligen av 370 liters kärl utrustade med mellanvägg
och insatsbehållare med två mindre fack. Det finns även alternativ som
bygger på 660 liters kärl som främst är avsedda för mindre
lägenhetsfastigheter. Varje fastighet förses med två stycken fyrfackskärl, som
ersätter befintliga kärl. Insatsbehållare finns med olika volymer och
mellanväggens placering i sidled kan anpassas beroende på hur kommunen
väljer att utforma systemet. Tömning sker vanligen enligt ett schema där det
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ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde eller i vissa
fall var sjätte vecka. Hur kommunen väljer att disponera facken i kärlen
varierar. För bättre arbetsmiljö kan kärl med tre hjul användas för att minska
risken för att tunga kärl behöver balanseras på två hjul. Fyrfackskärl kan
kompletteras med särskilda behållare för fler fraktioner, t.ex. lampor;
batterier eller småelektronik, som hängs på kärlet inför tömning.

Figur 12

Exempel på placering av fyrfackskärl vid fastighet. Foto: PWS AB

Erfarenheter visar att insamlingssystem för förpackningar och returpapper
med fyrfackskärl ger både rena fraktioner och ett högt utbyte4. Hög
anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar mängden brännbart
avfall till behandling och behovet av ÅVS:er.
Kommuner som har valt detta system brukar lyfta fram systemets pedagogik
och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata fack i kärlen
som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten är hög,
men särskilt inledningsvis, innan kärlen är utställda, förekommer
synpunkter på att kärlen är utrymmeskrävande. Fordonen är längre än
traditionella insamlingsfordon, men är liksom dessa treaxlade och styr även
på bakhjulen, vilket underlättar framkomlighet. Till följd av fordonens högre
vikt föreligger risk för högre axeltryck än vid insamling med traditionella
insamlingsfordon.

4

Mängden förpackningar och returpapper i påsen för brännbart avfall i kommuner med fyrfackskärl ligger
på 1 kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2016:28.
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Olikfärgade påsar med optisk sortering
Vid insamling i olikfärgade påsar med optisk sortering sorterar hushållen
avfallet i plastpåsar med en specifik färg för respektive fraktion. Påsarna
läggs i samma kärl, som töms av en traditionell enfackad sopbil och
transporteras till en sorteringsanläggning där avfallet sorteras maskinellt.
Avfallet matas in i anläggningen på transportband. Optisk
avläsningsutrustning identifierar påsarnas färg och påsarna slås sedan av
bandet och samlas i containrar för respektive fraktion. Påsarna öppnas
därefter och innehållet skiljs från plastpåsar och felsorterat avfall.

Figur 13

Transportband med olikfärgade påsar som sorteras efter färg med hjälp av
optisk avläsning. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB

Två fraktioner
Tekniken med s.k. optisk sortering användes första gången i Borås som en
del i insamlingssystemet för matavfall. Idag används insamling av restavfall
respektive matavfall i olikfärgade påsar med optisk sortering i ett 20-tal
kommuner. Det finns även exempel på kommuner som har valt att frångå
insamling med optisk sortering till följd av bristande kvalitet på insamlat
matavfall eller lågt utbyte i systemet. Enligt en kartläggning som Avfall
Sverige och SP genomfört 2015 ligger renheten på matavfall vid insamling i
plastpåsar på ca 92-93 %, vilket är flera %-enheter lägre än vid insamling i
system med papperspåsar och separat behållare. Enligt samma studie har
dock kommuner som infört insamling av matavfall med optisk sortering på
senare år lyckats uppnå en bättre kvalitet på matavfallet men kvaliteten är
dock fortfarande väsentligt lägre än i papperspåsebaserade system. En annan
erfarenhet är att systemet kan vara mycket informationskrävande.
Till systemets mest utmärkande drag hör kravet på emballering av allt avfall i
plastpåsar. Att lägga allt avfall i plastpåsar och dessutom i samma kärl
försvårar även kvalitetssäkring av avfallet. En del kommuner menar att påsar
av plast ger mindre tydliga signaler om vad som ska läggas i påsen. Vid
rötning av matavfall i plastpåsar är det viktigt att påsarna avlägsnas inför
behandlingen för att inte orsaka problem vid behandlingen. Plastpåsar
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medför även ökad risk för synliga föroreningar, såsom plastfragment, i
biogödseln vilket kan vara negativt vid användning på åkermark.
Papperspåsar för matavfall vid optisk sortering är under utveckling men har
hittills inte använts i full skala. Kommuner som har valt att samla in avfall i
system med optisk sortering brukar motivera valet med att systemet är enkelt
att införa, inklusive att särskilda utrymmen och kärl inte krävs och att
befintliga fordon och i många fall även körturer kan nyttjas.
Flera fraktioner
Insamling av fler än två fraktioner i olikfärgade påsar för optisk sortering
infördes för första gången i Sverige år 2011 i Eskilstuna kommun. Systemet har
även införts i Strängnäs och Örebro kommuner, där Örebro har valt att
hantera matavfallet i ett separat kärl. Sorteringen sker vid den enda svenska
optiska sorteringsanläggningen för upp till sex fraktioner, vilken finns i
Eskilstuna. Systemet förekommer även i Norge men då för färre och delvis
andra fraktioner än i Sverige. Att så få kommuner använder sig av detta system
begränsar tillgången på drifterfarenheter och data, vilket gör det svårt att dra
säkra slutsatser om systemet.
I Eskilstuna, som är den svenska kommun som har längst erfarenhet av
systemet, sker optisk sortering i sex fraktioner: restavfall, matavfall,
förpackningar av papper, plast och metall samt returpapper. Delar av avfallet
eftersorteras också manuellt för att avskilja plastpåsar och eventuellt
felsorterat avfall från vissa fraktioner. Glasförpackningar kan inte hanteras i
systemet utan kräver ett separat insamlingssystem, t.ex. ÅVS:er.

Figur 14

Köksskåp med källsorteringsutrustning för sex fraktioner i olikfärgade
påsar. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB

I Eskilstuna tillämpas systemet endast i villabebyggelse. I
lägenhetsbebyggelse sker insamling i separata behållare sedan många år.
Erfarenheter från Eskilstuna visar att kvaliteten på utsorterade fraktioner i
de olikfärgade påsarna från villahushållen är god, men att betydande
mängder5 förpackningar fortfarande lämnas vid ÅVS:erna eller läggs i påsen
för restavfall. I Eskilstuna sker sorteringen i anläggningen genom en

5

Mängden insamlade förpackningar och returpapper i påsen för restavfall från villahushåll i Eskilstuna
enligt en plockanalys som gjordes 2011 efter att det nya insamlingssystemet infördes låg på ca 1,5
kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2016:28. Mer aktuella
uppgifter saknas.
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kombination av maskinell och manuell sortering. Kundnöjdheten bland
villahushållen i Eskilstuna är hög. För hushåll där befintlig behållarvolym
(190 liter) inte räcker för samtliga fraktioner kan behov av byte till större kärl
föreligga. I annat fall kan dessa hushåll fortsätta att lämna avfall vid
ÅVS:erna när kärlvolymen inte är tillräcklig.
Oavsett om kärlvolymen är tillräcklig så kommer ÅVS:er för
glasförpackningar att behövas som komplement vid insamling av flera
fraktioner i olikfärgade påsar. Vilken kvalitet och utsorteringsgrad som kan
uppnås i lägenhetsbebyggelse vid insamling med denna lösning är osäkert
eftersom referenser från svenska kommuner saknas men försök som gjorts i
Eskilstuna indikerar att risken för bristande kvalitet på förpackningar och
returpapper i olikfärgade påsar är högre från lägenheter än villor.
Beträffande de utsorterade fraktionernas kvalitet kan även konstateras att
avfall som är emballerat i påsar är svårare att kvalitetskontrollera än
oemballerat avfall som läggs direkt i kärlet. Insamling av flera fraktioner i
olikfärgade plastpåsar innebär användning av icke förnybara råvaror för
tillverkning av plastpåsar för samtliga utsorterade fraktioner.
I Norge förekommer optisk sortering i flera fraktioner i några kommuner.
Tromsø är det enda exemplet där både matavfall och samtliga
förpackningsfraktioner utom glas- och metallförpackningar samlas in genom
optisk sortering. Totalt sorteras avfallet från Tromsø och Karlsøy kommuner
i påsar med fem olika färger. Förpackningar av glas och metall samsorteras i
en gemensam fraktion som samlas in vid ÅVS:er och separeras maskinellt.
Vid jämförelse med Eskilstuna är Tromsø intressant därför att det liksom
Eskilstuna är en större kommun med både villor och lägenheter. Tromsø
kommun har dock, i motsats till Eskilstuna, valt att införa systemet i både
villor och lägenheter. En annan viktig skillnad jämfört med Eskilstuna är den
betydligt större behållarvolymen. För villahushåll är kärlvolymen 240 liter
och tömning sker 1 gång i veckan (jämfört med 190 liters kärlvolym i
Eskilstuna med tömning varannan vecka). Enligt det kommunala bolaget
Remiks, som ansvarar för avfallshanteringen och driver den optiska
sorteringsanläggningen, är denna kärlvolym nödvändig för att alla fraktioner
ska få plats i kärlen. Kvaliteten på avfallet är tillräckligt hög för att bolaget
ska få avsättning för utsorterade fraktioner. Enligt bolaget är hushållens
kunskapsnivå och informationen om avfallshanteringen avgörande för
resultatet och det är svårast att uppnå en hög kvalitet på avfall från hushåll i
lägenheter, särskilt i områden med en stor andel studenter eller invandrare.

Återvinningsstationer (ÅVS)
ÅVS:er är det vanligaste insamlingssystemet för förpackningar av plast, papper,
metall och glas samt returpapper. Idag finns ca 5 800 ÅVS:er i hela landet.
Systemet bygger på att hushållen själva transporterar sitt avfall till stationerna.
ÅVS:erna kan vara huvudsystem för dessa fraktioner eller utgöra komplement
till ett väl utbyggt fastighetsnära insamlingssystem. Stationerna är vanligen
placerade i anslutning till exempelvis butiker, köpcentra eller andra platser där
människor passerar. Stationerna utgörs av obemannade mottagningsplatser
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med uppställda containrar för respektive avfallsslag. För förpackningar av plast,
papper och metall samt returpapper har FTI traditionellt använt containrar som
töms med bak- eller frontlastade insamlingsfordon och för glasförpackningar
med kranbil. På senare tid har krantömda containrar blivit allt vanligare.

Figur 15

Återvinningsstation, exempel på utförande med frontlastartömda
containrar. Exempel från Vännäs. Foto: FTI AB

Erfarenheter av insamling av förpackningar och returpapper vid ÅVS:er visar att
de insamlade mängderna per hushåll blir lägre än vid FNI. Detta kan antas
förklaras av den lägre servicenivån som det innebär att lagra avfallet i bostaden
och sedan själv transportera sitt avfall till en avlämningsplats istället för att få det
hämtat vid fastigheten. Systemets anonymitet innebär också osäkerheter
beträffande kvaliteten på det avfall som lämnas i containrarna. Många kommuner
har också erfarenhet av problem med nedskräpning kring containrar på ÅVS:er
till följd av att annat avfall än förpackningar lämnas utanför containrarna eller
överfulla containrar som försvårar avlämning av avfall.

Komplementsystem
Nedan beskrivs de vanligaste tekniska lösningarna för fastighets- eller
kvartersnära insamling som används i vissa områden eller typer av
bebyggelse och därmed kan fungera som komplementsystem till
huvudsystemet i en kommun.
Underjordsbehållare
Underjordsbehållare används för såväl restavfall och matavfall som
förpackningar och returpapper. Underjordsbehållare installeras ofta i
tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar, bättre
arbetsmiljö och en rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta.
Insamling med underjordsbehållare är enligt leverantörer, entreprenörer och
kommuner, ett av de snabbast växande insamlingssystemen i Sverige.
Behållarna finns i volym från några hundra liter upp till ca 5 m3. Tömning av
behållarna sker med komprimerande sopbil utrustad med kran. Moderna
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underjordsbehållare innebär ofta att hela behållarvolymen är under mark
och att endast inkastet är synligt ovan mark.

Figur 16

Inkast till underjordsbehållare (t.v.). Tömning av underjordsbehållare (t.h.).
Foto: PWS AB (t.v.). San-Sac AB (t.h.)

Flera leverantörer erbjuder delade underjordsbehållare för två fraktioner och
speciella, täta, behållare för matavfall. Det utvecklas även lösningar där
befintliga underjordsbehållare kan uppgraderas till delade. Tillval för
underjordsbehållare kan vara t.ex. färganpassning av inkast och den del som
i övrigt är ovan mark samt ljuddämpning för behållare för glas. Flera
leverantörer erbjuder även underjordsbehållare med komprimering men
denna lösning är än så länge vanligare i andra europeiska länder än Sverige.
Erfarenheter visar att det kan vara svårt att uppnå lika bra kvalitet på det
sorterade avfallet, som vid insamling med separata kärl. En bidragande orsak
till detta kan vara att insamling med underjordsbehållare innebär en högre
grad av anonymitet och att avfallet i behållaren inte är synligt för
avfallslämnaren. Tekniken har dock utvecklats för bättre sortering och
möjligheter till kvalitetskontroll. Idag finns exempelvis inkast som förhindrar
att större föremål läggs i behållaren och det har även utvecklats tekniska
lösningar som underlättar okulärbesiktning av avfallet genom t.ex.
inspektionsluckor. På senare år har tekniska lösningar för
underjordsbehållare tagits fram som möjliggör registrering av avfallslämning
via kod eller nyckelbricka, vilket också utestänger obehöriga avfallslämnare.
Sopsug
System med sopsug kan idag teoretiskt utformas för separat hantering av
upp till sex fraktioner. Idag finns anläggningar för tre fraktioner och en ny
anläggning för fyra fraktioner planeras i Lund. Sopsug installeras ofta i
tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar och en
rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta. Inom
bostadsområdet behövs dock ytor för inkasten och plats för s.k. ventiler och
servicerum för sopsugen. Samordning med t.ex. el och VA i mark krävs vid
dragning av ledningar för systemet.
Sopsugstekniken finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är
sugaggregatet installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär
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att avfallet sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms
med lastväxlarfordon.
Erfarenheter visar att det är svårt att uppnå bra kvalitet på det sorterade
avfallet. En bidragande orsak till detta kan vara att systemet innebär en
högre grad av anonymitet och att avfallet inte samlas i behållare som är
synligt för avfallslämnaren. Vid insamling med sopsug där avfall
transporteras i rör, är det vanligare att påsar går sönder än vid insamling i
andra system. Erfarenheter visar att vid insamling av fler fraktioner genom
samma rör riskerar kvaliteten på insamlat material att försämras eftersom
fraktionerna förorenar varandra.
Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader.

Kombinationer och varianter av system
Utöver ovan beskrivna system finns exempel på kombinationer och varianter
av dessa, exempelvis:
•

Separat behållare och optisk sortering. I Örebro har befintligt
insamlingssystem för matavfall i separat kärl vidareutvecklats genom
insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering i fem fraktioner från
villor med start i mars 2016. Påsarna samlas in i befintligt restavfallskärl.
Matavfall samlas som tidigare in i papperspåsar i ett separat kärl.

•

Separat behållare och ett fyrfackskärl. Ett alternativ till att
ersätta befintliga kärl i villa med två stycken fyrfackskärl kan vara att
komplettera befintligt kärl med ett fyrfackskärl för de högst
prioriterade fraktionerna. Försök har gjorts i någon kommun med
denna lösning, som inte ger en komplett FNI men minskar
investeringen i kärl och är något mindre utrymmeskrävande.

•

Optisk sortering och sopsug. Vid insamling i sopsug kan antalet
fraktioner utökas med hjälp av olikfärgade påsar för optisk sortering.
Systemet förekommer i begränsad omfattning i Sverige. I Norge sker
insamling i olikfärgade påsar med sopsug i bl.a. Tromsø. Erfarenheter
visar att risken för att påsarna går sönder ökar vid insamling med
sopsug, vilket försvårar den efterföljande optiska sorteringen.

•

Kompletterade kärlsystem. Insamling av förpackningar och
returpapper i olika typer av hinkar, boxar eller säckar som kompletterar
separata kärl för andra fraktioner är en form av FNI som förekommer i
främst villabebyggelse. Dessa lösningar kallas ibland grindhämtning.
Hämtningen sker vanligen med traditionella en- eller tvåfackade fordon
men särskilt anpassade fordon med flera fack förekommer också.
Systemet har i några kommuner i södra Sverige tillämpats under många
år. En del av dessa har beslutat att införa andra typer av system, bl.a. för
ökade insamlade mängder, förbättrad arbetsmiljö och enklare och mer
rationell hantering. Det finns även exempel på att privata aktörer
erbjuder grindhämtning på frivillig basis som en tjänst till småhus.
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Bilaga 2 För- och nackdelar med olika alternativ för
insamling av restavfall, matavfall, förpackningar och
returpapper från hushåll i Håbo, Knivsta, Sigtuna och
Upplands-Bro kommuner
Nedan redovisas en kortfattad sammanställning av en bedömning av för- och
nackdelar som identifierats med olika insamlingsalternativ. Grönmarkerade
aspekter är sådana som är avgörande för nyttan med insamlingssystemet.
Fördelar har skrivits med grön text och nackdelar med röd text.

Huvudsystem
Alternativ 1:
Nuvarande hantering
ÅVS:er för förpackningar
och returpapper
Insamlingsresultat

Miljö

Sannolikt ingen ökad utsortering av
förpackningar och returpapper, varför
innehållet av förpackningar och
returpapper i restavfallet kvarstår.
Målen i avfallsplanerna måste
därmed uppnås på annat sätt

Alternativ 3:
Fyrfackskärl
i villa och separata kärl i
lägenhet
Hög källsorteringsgrad
Hög kvalitet på insamlat avfall i
fyrfacksystemet
Lätt att göra kvalitetskontroller av
oemballerade förpackningar och
returpapper i kärl och ge återkoppling
till enskilda hushåll

Se ”Insamlingsresultat”

Se ”Insamlingsresultat”

Nedskräpning vid ÅVS:er i samma
omfattning som idag

Färre ÅVS:er kan minska problemen
med nedskräpning vid
avlämningsplatser för förpackningar
och returpapper
Kraftigt minskade transporter med
personbil till ÅVS
Ökade transporter med sopbil från
villor p.g.a. att varje fastighet måste
besökas oftare

Kundperspektiv

Inga större kärl än idag behövs
Inget nytt system behöver etableras
Ingen utökad kommunal service till
medborgarna genom utökad FNI av
förpackningar och returpapper,
nuvarande ÅVS:er behålls

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i
stort sett samtliga hushåll
Oemballerat avfall i separata
fack/kärl är tydligt och pedagogiskt
Hushåll behöver inte lagra
utsorterade fraktioner i någon större
utsträckning i bostaden
Särskilda/stora kärl krävs för
fyrfackssystemet, även större
utrymme krävs hos fastighetsägare
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Alternativ 3:
Fyrfackskärl
i villa och separata kärl i
lägenhet

Inga större kärl än idag behövs

Särskilda/stora kärl krävs för
fyrfackssystemet

Konventionell och beprövad teknik

Möjlighet till påhängsbehållare för
batterier och ljuskällor finns som
standard för fyrfackskärl

En- och tvåfackade standardfordon
kan användas
Standardkärl kan användas

Fyrfackskärl för villor måste tömmas
med särskilda fyrfackade fordon
Särskilda/stora kärl krävs
De särskilt utformade fyrfackskärlen
begränsar möjligheterna till att utöka
antalet fraktioner i framtiden
Fyrfacksfordon har mer rörliga delar
och mer hydraulik som kräver
underhåll och reparation
Gemensamhetslösningar och
containerhämtning kan inte betjänas
med fyrfacksfordon, vilket kan
inverka på logistiken. Det kommer
ändå, liksom idag, att behövas
traditionella baklastande fordon

Ekonomi

Inget nytt system behöver etableras
En- och tvåfackade standardfordon
kan användas, vilket begränsar
investeringarna (för entreprenören)
Begränsade möjligheter till minskade
behandlingskostnader när
utsorteringen av förpackningar och
returpapper inte ökar

Flera fraktioner hämtas i samma
system som matavfall och restavfall
Större möjligheter till intäkter från
insamlade material och större
möjligheter till minskade
behandlingskostnader
Möjlighet till färre tömningar av ÅVS,
antingen genom minskad
tömningsfrekvens eller minskat antal
platser
Stora investeringar krävs i kärl
Fyrfacksfordonen är dyrare än
standardfordon
Kommunerna behöver tillgång till en
eller flera platser för omlastning och
mellanlagring av insamlade
förpackningar och returpapper
Ökade kostnader för hanteringen,
p.g.a. dyrare kärl och dyrare tömning
Endast baklastande fordon kan
användas vid tömning av
fyrfackskärl, vilket kräver mer
personal och manuellt arbete än vid
sidlastarhämtning
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Komplementsystem
Separata kärl
i miljöbod
(referens)
Insamlingsresultat

Hög källsorteringsgrad
Hög kvalitet på
Oemballerat avfall i
separata kärl är tydligt och
pedagogiskt
Lätt att göra
kvalitetskontroller av
oemballerade
förpackningar och
returpapper i kärl insamlat
avfall

Miljö

Kundperspektiv

Flest transporter i
bostadsområdet vid
insamling av avfall
Hög servicenivå, separata
kärl kan vanligtvis placeras
tätare i bebyggelsen än
övriga system
Miljöboden kan utformas
estetiskt i enhetligt med
bebyggelsen

Underjordsbehållare

Lägre kvalitet och mindre
mängd utsorterat matavfall
jämfört med separata kärl enligt
nationell statistik. Uppgifter
saknas avseende förpackningar
och returpapper, men
utsorteringsgraden kan antas bli
lägre än för separata kärl
Avfallet är inte synligt för
avfallslämnaren, vilket kan
upplevas som mindre
pedagogiskt och därmed riskera
ge lägre kvalitet

Färre transporter i
bostadsområdet för
insamling av avfall
Estetiskt tilltalande lösning
Förvaring av avfall under mark
ger mindre risk för luktproblem
Lämplig inkasthöjd även för
rullstolsburna
Underjordsbehållare kan inte
placeras lika tätt i bebyggelsen
som kärl vanligtvis kan vilket kan
påverka servicenivån
Avfallet lämnas i behållare
utomhus, vilket kan vara
obekvämt för avfallslämnaren
vintertid
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Krantömda
markplacerade
behållare
Nationell statistik för
insamlingsresultat med denna
typ av system saknas men
kan antas ligga i nivå med
underjordsbehållare
Avfallet är inte synligt för
avfallslämnaren, vilket kan
upplevas som mindre
pedagogiskt och därmed
riskera ge lägre kvalitet

Färre transporter i
bostadsområdet för
insamling av avfall

Sopsug
(kombinerat med
separata kärl i miljöbod)
Låg kvalitet på utsorterade
fraktioner vid insamling i sopsug
än i övriga system, enligt nationella
nyckeltal och erfarenheter
Risk att fraktioner förorenar
varandra vilket ger sämre kvalitet
på insamlat material
Avfallet är inte synligt för
avfallslämnaren, vilket kan
upplevas som mindre pedagogiskt
och därmed riskera ge lägre
kvalitet på insamlat avfall än vid
insamling i kärl
Endast besök med insamlingsfordonet i bostadsområdet för
fraktioner som samlas i kärl

Behållarna kan vanligtvis
placeras tätt i bebyggelsen
(tätare än
underjordsbehållaren)

Inkasten kan placeras på Estetiskt
tilltalande lösning

Estetiskt tilltalande lösning

innergårdar eller i trapphus

Avfallet lämnas i behållare
utomhus, vilket kan vara
obekvämt för avfallslämnaren
vintertid

Risk för två olika
avlämningsplatser då miljöbod och
sopsugsinkast vanligen inte
placeras på samma plats

Liten risk för lukt sommartid

Risk för nedskräpning vid inkasten
vid driftstopp
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Separata kärl
i miljöbod
(referens)
Arbetsmiljö

Manuellt arbete med att
dra kärl

Rationell tömning utan manuellt
arbete med att dra kärl

Fler i- och urstigningar för
chauffören ur fordonet än
övriga system

Färre i- och urstigningar ur
fordonet än vid insamling i kärl

Skottning av dragvägar
krävs mellan fordonets
uppställningsplats och
kärlens placering inför
tömning
Chaufförer kommer i
större utsträckning i
kontakt med avfall

Tekniska
begränsningar

Underjordsbehållare

Chaufförer kommer i mindre
utsträckning i kontakt med avfall,
särskilt vid insatsbehållare av
metall
Krantömning innebär särskilda
arbetsmiljörisker
Skottning av behållarens
ovansida kan behövas inför
tömning vintertid
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Krantömda
markplacerade
behållare

Sopsug
(kombinerat med
separata kärl i miljöbod)

Rationell tömning utan
manuellt arbete med att dra
kärl

Rationell tömning utan manuellt
arbete för fraktioner som samlas in
i sopsugen på plats där allmänhet
inte har tillträde

Färre i- och urstigningar ur
fordonet än vid insamling i
kärl (men mer än för
underjordsbehållare)
Chaufförer kommer i mindre
utsträckning i kontakt med
avfall
Krantömning innebär
särskilda arbetsmiljörisker

Chaufförer kommer i mindre
utsträckning i kontakt med avfall
för fraktioner som samlas in
genom sopsug

Skottning av behållarens
ovansida kan behövas inför
tömning vintertid

Samtliga fraktioner kan
samlas in i systemet

Samtliga fraktioner kan samlas
in i systemet

Samtliga fraktioner kan
samlas in i systemet

Stora volymer avfall kan samlas in
på liten yta

Flexibelt för varierande
avfallsmängder och utökat
antal fraktioner

Stora volymer avfall kan samlas
in på liten yta

Stora volymer avfall kan
samlas in på liten yta (men
systemet kan bli mer
ytkrävande än
underjordsbehållare eftersom
behållarna är mindre)

Samtliga fraktioner kan inte
hanteras i sopsugssystemet,
komplement krävs för flera
fraktioner

Flexibelt för varierande
avfallsmängder (mindre
behållarvolym ger dock
mindre flexibilitet än
underjords-behållare)

Svårt installera sopsug i befintlig
bebyggelse

Kräver större yta än övriga
system

Flexibelt för varierande
avfallsmängder
Svårt att utöka antalet fraktioner
i efterhand
Behållarna kräver nedgrävning
och gör dem svåra att placera
och att flytta

Förutsatt att det finns yta är
det relativt lätt att utöka
antalet fraktioner

Ekonomi

Få i- och urstigningar för
fraktionerna som samlas in i
sopsug

Medför begränsade
investeringskostnader för
fastighetsägaren

Tekniskt komplicerat system

Svårt göra förändringar i systemet i
efterhand p.g.a. omfattande
anläggnings- och
installationsarbeten
Samordning med t.ex. el och VA i
mark krävs vid dragning av rör

Investeringskostnaderna är
större än för kärl

Möjlighet att anpassa lösning
till ett mindre antal hushåll

Effektivt utnyttjande av markyta i
bostadsområdet

Dyrt för ett mindre antal hushåll

Investeringskostnaderna är
större än för kärl men lägre än
för underjordsbehållare
eftersom behållarna inte
behöver grävas ned

Stora investerings- och
driftkostnader

Möjlighet att anpassa
lösning till ett mindre antal
hushåll än
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Dyrt system för ett mindre antal
hushåll

Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

29 juni 2018

Bilaga 3 Beräknade årskostnader per kommun
Redovisade kostnader avser kommunernas kostnader för hantering av avfall
från villor och fritidshus vid producentansvar där producenterna bekostar
nuvarande ÅVS:er. Inom parentes redovisas systemets totala kostnader
inklusive producenternas kostnader för ÅVS:er.

Nuvarande hantering
Matavfallsinsamling och nuvarande FNI i lägenheter, Mkr/år
Håbo

Knivsta

Sigtuna

Upplands-Bro

Summa

Kärl

0,66

0,45

1,05

0,88

3,04

Påsar, inkl. distribution,
påshållare för matavfall

0,67

0,54

1,36

0,92

3,49

Insamling

4,61

3,11

9,44

6,53

23,69

0,29 (0,43)

0,25 (0,33)

0,35 (0,44)

1,81 (2,39)

Transport av matavfall
till biologisk behandling

0,12

0,11

0,40

0,15

0,77

Behandling mat- och
restavfall

1,71

1,43

5,57

2,08

10,79

0 (-0,52)

0 (-0,28)

0 (-0,79)

0 (-0,32)

0 (-1,92)

0 (1,98)

0 (1,33)

0 (3,04)

0 (1,55)

0 (7,91)

8,07 (9,67)

5,88 (7,02)

18,74 (21,25)

960 (1150)

850 (1020)

1120 (1270)

Omlastning

Ersättning förpackningar
och returpapper
ÅVS:er
Summa
kr hushåll och år

0,93 (1,19)

10,91 (12,23)

43,6 (50,18)

940 (1060)

1000 (1150)

Anm. Kostnaderna vid producentansvar avser insamling av mat- och restavfall samt inkluderar
nuvarande FNI i lägenheter (ca 55 % anslutningsgrad).
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Alternativ med fullt utbyggd fastighetsnära insamling
FNI med fyrfackskärl villa, separata kärl lägenhet. ÅVS som backup, Mkr/år
Håbo

Knivsta

Sigtuna

Upplands-Bro

Summa

Kärl

2,10

1,23

2,36

1,69

7,39

Påsar, inkl. distribution,
påshållare för matavfall

0,67

0,54

1,36

0,92

3,49

Insamling

6,07

4,09

9,95

6,93

27,04

0,45 (0,45)

0,34 (0,34)

0,45 (0,45)

2,45 (2,45)

Transport av matavfall
till biologisk behandling

0,11

0,09

0,38

0,14

0,72

Behandling mat- och
restavfall

1,50

1,26

5,25

1,95

9,96

-0,75 (-0,75)

-0,46 (-0,46)

-1,15 (-1,15)

-0,46 (-0,46)

-2,82 (-2,82)

0 (0,99)

0 (0,76)

0 (1,62)

0 (0,78)

0 (4,15)

Omlastning

Ersättning förpackningar
och returpapper
ÅVS:er
Summa

10,14 (11,13)

kr/hushåll och år

1200 (1320)

1,21 (1,21)

7,1 (7,86) 19,35 (20,98)
1030 (1140)

1160 (1250)

11,63 (12,41) 48,22 (52,37)
1000 (1070)

1110 (1200)

Anm. Ersättningen vid producentansvar är något överskattad, eftersom beräkningen förenklats
genom att en mindre men okänd mängd förpackningar och returpapper som samlas in via
producenternas ÅVS:er inte har räknats av.
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Samordnad upphandling av avfallshämtning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. förbereda för en samordnad upphandling tillsammans med
kommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna avseende avfallshämtning från
villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande
avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs kopplade till
avfallshämtningen.
2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland
annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar
och returpapper i fyrfackskärl från villor.
3. ge Sigtuna Vatten & Renhållning AB i uppdrag att ta fram
upphandlingsunderlag, utifrån gemensamt framtagna kriterier, inför
genomförande och administration av de samordnade upphandlingarna
avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport
och behandling.

Sammanfattning
Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 och
upphandling av kommande avtalsperiod behöver därför påbörjas.
För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling föreslås i
samarbete och samverkan att genomföra en samordnad upphandling av
avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling
tillsammans med Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En viktig utgångspunkt för samarbetet och upphandlingen är att planera för en
fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper
för villor.
Konsekvensen av att inte medverka i den gemensamma upphandlingen innebär
att Upplands-Bro kommun behöver genomföra en egen upphandling.
Kommunen blir då en förhållandevis liten kund, vilket gör det svårt att hålla
avfallstaxan på en rimlig nivå.

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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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad till 21 januari 2019



Bifogad utredning ”Utredning insamling i samverkan 20180629

Ärendet
Bakgrunden till ärendet är att Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner har genomfört en gemensam utredning med syfte att belysa vad det
skulle innebära att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper i kommunerna samt att ta fram ett förslag till en gemensam
systemlösning. Det är endast en gemensam systemlösning och en gemensam
entreprenör. Varje kommun i samarbetet har även fortsatt sin egen Avfallsplan,
egna Avfallsföreskrifter och Avfallstaxa. Utredningen ”Insamling av avfall i
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, 2018-06-29” har
tidigare redovisats för Tekniska nämnden som Temaärende Fastighetsnära
insamling 2018-11-12. Sedan utredningen genomfördes har vissa beräkningar
uppdaterats. Utifrån utredningens resultat föreslås fastighetsnära insamling av
mat- och restavfall, förpackningar och returpapper ske i fyrfackskärl som den
gemensamma systemlösningen.
För att fortsätta utvecklingen av en gemensam fastighetsnära insamlingslösning
för förpackningar och returpapper är ett naturligt steg att genomföra en
samordnad upphandling. Att på detta sätt skapa förutsättningar för en
kostnadseffektiv insamling av förpackningar och returpapper med högre
servicenivå ligger i linje med nyligen fattade regeringsbeslut. Beslutet innebär
att returpapper och förpackningsavfall ska samlas in bostadsnära
(fastighetsnära) eller kvartersnära, vilket ska införas och möjliggöras stegvis i
hela landet från 2021-2025. Syftet med den högre servicenivån som den
fastighetsnära insamlingen ger är att öka utsorteringen av olika fraktioner till
återvinning och minska mängden avfall till förbränning.
Samarbetet mellan kommunerna skapar logistiska fördelar och skalfördelar, ger
ett större underlag för att successivt bygga upp erfarenhet, ger möjlighet att
samordna projektledning och information vid införande av ett nytt
insamlingssystem samt underlättar informationsinsatser om avfallshanteringen
i kommunerna. Detta bygger på att samma systemlösning införs i alla
kommunerna och att samverkan mellan de fyra kommunerna fortsätter och
vidareutvecklas. Ett för entreprenören större uppdrag innebär en möjlighet att
ha reservfordon med en ökad driftsäkerhet, vilket saknas idag då Håbo och
Upplands-Bro tillsammans utgör ett för litet underlag.
Samordnad upphandling av avfallshämtningen är grundläggande och bedöms
kunna göra att kommunerna tillsammans kommer upp i en upphandlad volym
som blir mer intressant för entreprenörer att lämna anbud på. Detta bedöms öka
konkurrensen och göra att priserna för insamling kan hållas på en rimlig nivå,
vilket är särskilt viktigt om ett mer kostsamt insamlingssystem som innefattar
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fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper ska införas. På
motsvarande sett gäller detta även övriga upphandlingar kopplade till
avfallshämtningen såsom upphandling av kärl, matavfallspåsar, omlastning,
transport och behandling. Dessa fördelar tappar kommunen om upphandlingen
endast avser Upplands-Bro.
Ökad samverkan ligger i linje med utvecklingen på många andra platser i
Sverige. I övriga Sverige ökar samarbetet mellan kommuner avseende
avfallshantering för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det komplexa och
långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen mer hållbar.
Genomförandet av de samordnade upphandlingarna innebär att en av
kommunerna praktiskt genomför upphandlingarna. För dessa upphandlingar
kommer Sigtuna Vatten & Renhållning AB vara upphandlande myndighet. För
att den upphandlande myndigheten ska kunna genomföra den samordnade
upphandlingen av avfallshämtning åt kommunerna Håbo, Knivsta och
Upplands-Bro har ett samverkansavtal tecknats. Upphandlingen genomförs
enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Det finns en arbetsgrupp
av tjänstemän från respektive kommun som arbetar fram kravspecifikation och
övriga underlag till upphandlingen. Kriterier som Sigtuna Vatten &
Renhållning AB kommer utgår från i upphandlingen.
Kostnaderna för den gemensamma upphandlingen kommer delas lika mellan
de fyra kommunerna. Bedömningen är att det blir billigare per kommun än om
respektive kommun genomför en enskild upphandling. En annan fördel är att
kommunerna kan genomföra gemensamma kampanjer och informationsinsatser
till exempel vid framtagande av utbildningsunderlag till hushåll och
verksamheter.
Samordnad upphandling av avfallshämtning innebär i detta fall att förfrågan
utformas så att entreprenören enbart kan lämna anbud på de fyra kommunernas
geografiska område som helhet. Upphandlingen utformas så att prissättningen
för en tjänst blir densamma i alla kommunerna inom det geografiska området.
Kommunerna beslutar därefter sin egen taxa. Unika tjänster kan inom rimliga
gränser komma att erbjudas via en a´ prislista. För att kunna samla in avfallet
effektivt bör i stort sett samma tjänsteutbud erbjudas i alla kommunerna,
möjlighet finnas till gemensam omlastning och insamling tillåtas ske över
kommungränserna.
Grunden för den samordnade upphandlingen av avfallshämtning är att
kommunerna inför fastighetsnära insamling i fyrfackskärl för villor och andra
med liknade förutsättningar och därigenom drar nytta av skalfördelar med
mera. Kostnaden bör vara samma oavsett kärl för att uppmuntra till
källsortering. Ett mindre hushåll kan även fortsättningsvis välja ett kärl av
nuvarande storlek, men måste då själv transportera sina förpackningar till
närmaste FTI -station. Detta eftersom konsumenten är skyldig att källsortera
förpackningar, tidningar och el-avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927.
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Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar innebär även att antalet
Återvinningsstationer i kommunen kan minskas i antal och marken kan nyttjas
till annat. En grov bedömning är att ca hälften av kommunens tolv
återvinningsstationer kommer kunna tas bort. Grundutförandet är två stycken
fyrfackskärl. Där ett kärl är ett fyrfackskärl för returpapper, färgat glas,
restavfall och matavfall och det andra kärlet är för plast, kartong,
metallförpackningar och ofärgat glas. Vid platsbrist kan ett kärl väljas och det
blir då den förstnämnda lösningen. De som idag väljer att inte sortera ut
matavfall uppmuntras till det med denna lösning. Möjlighet till ett mindre kärl
för enbart restavfall kommer att finnas, men det bör inte premieras
kostnadsmässigt. Detta regleras i avfallstaxan. Idag påverkas inte taxan om
hushållet hemkomposterar eller om matavfall sorteras ut för biobränsle eller
om matavfallet sorteras till restavfall. Redan idag finns det fastigheter som har
tre kärl, restavfall, matavfall och trädgårdsavfall.
Idag är det 28 hushåll som inte sorterar ut sitt matavfall eftersom
matavfallsinsamling är frivilligt i kommunen. Det är 200 hushåll som
komposterar och 205 har abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.
Fyrfackskärlen är större än dagens standardkärl, men de har tre hjul vilket
medför att kärlet kan skjutas fram. Detta innebär en mindre belastning på
handlederna och en bättre arbetsmiljö. Fyrfackskärlen töms långsammare,
vilket innebär en mindre stressig arbetsmiljö för miljöarbetarna.
Ekonomisk analys
Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
kommer att innebära ökade insamlingskostnader. En samordnad upphandling
av avfallshämtningen medför bland annat ett större underlag för entreprenören
med avseende på logistikplanering, nyttjande av fordon och andra
stordriftsfördelar, vilket begränsar den förväntade kostnadsökningen. En
förbättrad sortering medför minskade behandlingskostnader.
Investeringsvolym för fyrfackskärl i Upplands-Bro kommun har beräknats
uppgå till ca 13 Mkr, men inköp av nya kärl i kommunen kommer att krävas i
en nära framtid oavsett framtida insamlingslösning, detta eftersom branschen
enats om en ny EU-standard för avfallskärl. Anledningen till ny standard är
brister i arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt med nuvarande kärl. De gamla
kärlen kommer då att återvinnas.
Det kommer att krävas en tillfällig resursförstärkning under införande för bland
annat kundtjänst, montering och utkörning av kärl.
Kostnadsökning per villa i Upplands-Bro kommun kommer initialt vara
oförändrad. Anledningen är bland annat en ökad konkurrens på
förpackningsåtervinningsmarknaden. Idag finns det två aktörer på marknaden
som har tillstånd att ta emot förpackningar från kommuner, FTI (Förpacknings
och Tidnings Industrin) och TMR. Med nuvarande avfallsinsamling får
kommunen ingen ersättning för förpackningsmaterialet och kommunen betalar
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för restavfallet. Genom den föreslagna lösningen kommer kommunen att sälja
förpackningsmaterialet och i takt med att kommuninvånarna sorterar allt bättre
så sjunker kostnaden för restavfall. Det är därför svårt att veta exakt
ersättningsnivån på förpackningar och hur förbränningskostnaden påverkas.
I och med den nya avtalsperioden och införande av ett nytt insamlingssystem
kommer en översyn av avfallstaxan att behöva ske.
Riskanalys
De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella resurser,
oenighet mellan kommunerna eller att nödvändiga politiska beslut inte fattas.
För att minska eller eliminera dessa risker krävs ett brett deltagande och
förankring hos både tjänstemän och politiker samt att framtagen projektplan
följs.
Andra risker som har identifierats är bland annat höga entreprenadpriser för
avfallshämtning, möjligheten att ordna omlastning till rimlig kostnad samt att
upphandlingen överklagas, vilket kan innebära att tidplanen förskjuts.
Konsekvensen av att inte medverka i den gemensamma upphandlingen innebär
att Upplands-Bro kommun behöver genomföra en egen upphandling och det
tidigare samarbetet med Håbo kommun upphör. Kommunen blir då en
förhållandevis liten kund, vilket gör det svårt att hålla avfallstaxan på en rimlig
nivå. Erfarenheter från andra, liknande kommuner, visar att få anbud kommer
in och kostnaden blir därefter.
Tidplan
Nytt avtal ska träda i kraft 2020-10-16. För att ge entreprenören rimlig tid att
anskaffa fordon och personal med mera, behöver avtalsskrivning för ny
entreprenadperiod ske senast i september 2019. Upphandlingsdokumenten
behöver vara klara så att annonsering kan ske senast i maj 2019. Efter
entreprenadstart i oktober 2020 kommer utbyggnaden av fyrfackssystemet i
kommunerna att pågå i ungefär ett år.
Processen framöver
Vid nämndsammanträdet den 13 februari kommer tekniska nämndens
ledamöter få en presentation av upphandlingsprocessen och bakgrunden till
densamma samt få svar på eventuella frågor som rör upphandlingen.
Kriterierna som arbetsgruppen med tjänstemän tar fram kommer Sigtuna
Vatten & Renhållning AB utgå från i upphandlingen. Detta arbetsmaterial
kommer presenteras för nämndens ledamöter vid sammanträdet den 4 mars för
inhämtande av synpunkter. Vid nämndens sammanträde 8 april presenteras
därefter underlagen till upphandlingen i sin slutgiltiga form och beslut behöver
tas om kommunen ska ingå i upphandlingen eller inte.
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Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Förslag till beslut kan bidra till att fler hushåll
sorterar ut matavfall och förpackningar, vilket leder till en effektivisering av
avfallshantering och minskning av miljöpåverkan som är positiv även från
pedagogisk synpunkt. Barn och ungdomars bästa beaktas indirekt genom att ett
nytt insamlingssystem ska styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som
gynnar deras framtid.

Mattias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk Chef

Mikael Thelin
Enhetschef Avfall

Bilagor
1. Utredning insamling i samverkan 20180629
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Plan för införande av
fyrfackssystemet

www.milav.se
2019-03-26

Jörgen Leander, tel. 076-767 16 04

1

Organisation
• Styrgrupp
- Avfallschefer/-handläggare och projektledare

• Arbetsgrupper
-

Upphandling och logistik
Taxa och föreskrifter
Kundtjänst
Information

• Referensgrupp
- Politiker i avfallsansvariga nämnder/bolagsstyrelse
- Förvaltningschefer/bolags-VD

• Övriga resurser
- Konsulter, reklambyrå, Sigtuna Upphandlingsenhet www.milav.se
2019-03-26

Arbetssätt
• Styrgrupp
- Projektleda/planera, synpunkter på resultat fr arbetsgrupper
- Återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse inför politiska beslut
- Förankra hos referensgrupp inför beslut i strategiska frågor

• Arbetsgrupper
- Ansvarar för specifika frågor
- Resultatet avrapporteras löpande till styrgruppen
- Framdrift stäms av mot och dokumenteras i projektets tidplan

• Referensgrupp
- Bjuds in till diskussioner inför politiska beslut om
upphandlingar, föreskrifter och taxa

• Övriga resurser
2019-03-26

www.milav.se

Genomförande och tidplan
Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

• Samordnade upphandlingar

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

(Q1 2019-Q3 2020)

- Avfallshämtning, omlastning/transport och behandling
handlas upp parallellt med god framförhållning
- Även kärl/kärlhantering handlas upp med god framförhållning
- Matavfallspåsar kan handlas upp lite längre fram

• Samråd med producenter (Q1 2019-Q4 2020)

• Inventering hämtställen (Q3 2019)
• Anpassning av taxor och föreskrifter (Q4 2019-Q3 2020)
inkl. politisk förankring, utställning (föreskrifter) och beslut

www.milav.se
2019-03-26
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Genomförande och tidplan
Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

• Anpassning av tjänster i kundsystemen (Q2-Q3 2020)
• Uppgradering av kundsystemen (Q3 2020)

• Rådgivning till fastighetsägare (Q3 2020-Q4 2020)
• Entreprenadstart (Q4 2020)
• Införande (Q4 2020)
- Information och valprocess
- Montering och utkörning av fyrfackskärl etc
- Första hämtning av fyrfackskärl
www.milav.se
2019-03-26
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Upphandlingsdokument
och process

www.milav.se
2019-03-28

Henrik Säfvestad, tel +46 76 767 16 01

1

Lägesrapport
• Genomgång nuvarande avtal och tjänster
• Principer och omfattning
- Diskussioner i kommunernas projektgrupp

• Träffar med entreprenörer
- Upplägg och omfattning av entreprenaden
- Nödvändiga krav, kostnadsdrivande krav

• Kravspecifikation
- Avfall Sveriges vägledning och mall
- Kommunernas projektgrupp
www.milav.se
2019-03-28
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Gemensamma principer i
fyrfackssystemet

www.milav.se
2019-03-28

Eleonor Zeidlitz, tel +46 73 679 92 65
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Grundprinciper
• Styrning mot abonnemang med 2 st 370 l fyrfackskärl
- Andra alternativ föreslås inte ha lägre avgift

• Samma kärlindelning i fyrfackskärlen i alla kommuner
- Insamling över kommungränser möjligt

• Lösningar som försvårar insamling undviks
- Små fyrfackskärl (240 liter) som kan vara svåra att tömma
- Avvikande hämtningsintervall och extratömning
- Påhängsbehållare för elavfall på kärl

• Goda förutsättningar för en hög anslutningsgrad
och kostnadseffektiv insamling!
www.milav.se
2019-03-28
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Kärlindelning fyrfack
• Mat- och restavfall i kärlets fack (inte i insatsbehållare)
- Tömning 26 ggr/år (kärl 1)
- Möjligt tömma vanliga restavfallskärl med fyrfacksbilen

• Skrymmande fraktioner (plast- och pappersförp.)
i kärlets fack
- Underlättar tömning
av kärlet

www.milav.se
2019-03-28
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Valmöjligheter
• 2 fyrfackskärl, 370 eller 660 liter
• Hemkompostering
- Tomt matavfallsfack

• Dela kärl med granne
• 2 fyrfackskärl + extrakärl 190 l (vid mycket restavfall)
• 1 fyrfackskärl (vid platsbrist)
• 1 tvåfackskärl (enbart för mat- och restavfall)
• 1 restavfallskärl (kommuner med frivillig matavfallsinsamling)
www.milav.se
2019-03-28
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Lokala anpassningar
• Avgiftsnivåer och fördelning grundavgift / rörlig avgift

• Obligatorisk eller frivillig matavfallsutsortering
• Avgiftsprincip för hemkomposterare
• Månadstömning av båda fyrfackskärlen
(hemkomposterare)

• Alternativ till 2 st egna fyrfackskärl
• Extrakärl

• Vissa extratjänster
www.milav.se
2019-03-28
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Fortsatt process
• Justering av detaljer i upphandlingsdokumenten
- Kravspecifikation
- Mängdförteckning
- Övriga bilagor

• Samordning med upphandlare
• Övriga upphandlingar
-

Omlastning
Transport
Behandling
Kärl
www.milav.se
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Fortsatt process upphandling
• Annonsering

• Anbudsöppning
• Kvalificering och utvärdering
• Tilldelning
• Kontrakt

www.milav.se
2019-03-28
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Uppdatering av åtgärdsförslag i Gång- och
cykelplan 2012
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar uppdateringen
av åtgärdsförslag i Gång- och cykelplanen 2012 och att denna sänds ut på
remiss till Cykelfrämjandet.

Sammanfattning
Gång- och cykelplanen med åtgärdsförslag antogs av Kommunstyrelsen den 18
april 2012. Planen skulle utgöra underlag till kommande gång- och
cykelinvesteringar och vartannat år uppdateras genom att ta bort genomförda
projekt och lägga till nya vartefter behov uppstår. Gång- och cykelarbetena
som redovisas är genomförda mellan 2014 - 2018. Som tidigare rapporterats till
nämnden så har uppdatering inte skett efter två år på grund av resursbrist,
planen har ändå beaktats i Trafik- och tillgänglighetsprogrammets
genomförande under samtliga år. Gång- och cykelplanen uppdaterades senast
2014. Denna tjänsteskrivelse är en uppdatering av åtgärdsförslagen i Gång- och
cykelplanen, övriga åtgärdsförslag i den tidigare beslutade gång- och
cykelplanen gäller fortfarande.
Uppdateringen av gång- och cykelplanen sänds på remiss till Cykelfrämjandet.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2019



Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, beslutad 18 april 2012



Cykelfrämjandets stadgar, fastställda 25 mars 2007

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Gång- och cykelplanen med åtgärdsförslag antogs av Kommunstyrelsen den 18
april 2012. Planen skulle utgöra underlag till kommande gång- och
cykelinvesteringar och vartannat år uppdateras genom att ta bort genomförda
projekt och lägga till nya vartefter behov uppstår. Gång- och cykelarbetena
som redovisas är genomförda mellan 2014 - 2018. Som tidigare rapporterats till
nämnden så har uppdatering inte skett efter två år på grund av resursbrist,
planen har ändå beaktats i Trafik- och tillgänglighetsprogrammets
genomförande under samtliga år. Gång- och cykelplanen uppdaterades senast
2014. Denna tjänsteskrivelse är en uppdatering av åtgärdsförslagen i Gång- och
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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cykelplanen, övriga åtgärdsförslag i den tidigare beslutade gång- och
cykelplanen gäller fortfarande.
Gång- och cykelplanen är ett underordnat styrdokument till Översiktsplanen
och avser framtida planering av gång- och cykelinvesteringar. I takt med att
projekten blir aktuella lyfts de in i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet,
vilket är tänkt att vara ett arbetsdokument där projekt som ska genomföras de
närmaste åren presenteras mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. Projekt
som i dagsläget inte är aktuella finns därför inte med i årets trafik- och
tillgänglighetsprogrammet utan endast i gång- och cykelplanen. Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet uppdateras årligen och gång- och cykelplanen
uppdateras vartannat år. Flera av projekten planeras att samordnas med olika
exploateringsprojekt eller med utbyggnad av VA- eller kraftvärmeledningar.
Syftet med Gång- och cykelplanen är att ge en helhetssyn över gång- och
cykelfrågorna, både inom Upplands-Bro kommun och de regionala gång- och
cykelstråken över kommungränserna. Gång- och cykelplanen ska vara
vägledande vid planering och prioritering av gång- och cykelåtgärder.
Övergripande mål är att skapa ett sammanhängande, lättframkomligt,
orienterbart, funktionellt och framför allt trafiksäkert gång- och cykelvägnät i
Upplands-Bro kommun.
I Upplands-Bro finns idag ett gång- och cykelvägnät som täcker stora delar av
de tättbebyggda områdena, men behov av kompletteringar finns. Gång- och
cykelvägar längs med kommunala vägar finansieras av kommunen. Det finns
emellertid möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för upp till 50
procent av kostnaden. Statlig medfinansiering kan exempelvis sökas för projekt
som ökar trafiksäkerheten, cykelstråk som bidrar till ett sammanhängande
cykelvägnät, cykelparkeringar och för säkra skolvägar. Tekniska avdelningen
ansöker årligen om statlig medfinansiering till olika projekt i Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet.
Vissa gång- och cykelprojekt försvåras av att kommunen inte är väghållare för
den väg som gång- och cykelvägen är tänkt att gå längs med. Flera av de
föreslagna gång- och cykelvägarna är tänkta att gå längs med statliga vägar. Ett
exempel är den regionala gång- och cykelvägen från Bro till Håbo kommun.
Gång- och cykelvägar som planeras att gå längs med statliga vägar, men som
inte är utpekade i den regionala cykelplanen måste i ett första steg förankras
hos Trafikverket. Möjligheten finns att Trafikverket då medfinansierar
projektet.
Gång- och cykelprojekt kan ytterligare försvåras av att kommunen inte är
markägare för sträckan där gång- och cykelvägen planeras. Upplands-Bro
kommun äger främst mark inom kommunens tätorter. I vissa fall handlar det
om en enskild markägare på hela sträckan och i andra fall om ett stort antal
markägare eller en samfällighetsförening. Gång- och cykelvägen mellan HåboTibble Kyrkby och Tjustaskolan är exempel på ett projekt där flera markägare
kommer att beröras. Det finns då olika sätt att lösa in marken, antingen genom
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avtalsservitut, vilket innebär ett frivilligt avtal mellan parterna eller att marken
tas i anspråk genom en lantmäteriförrättning, ett så kallat officialservitut. Det
senare är både mer komplicerat och kostsamt. I vissa fall när det rör sig om en
samfällighet kan det saknas en styrelse, vilket innebär att kommunen vid ett
avtalsservitut måste kontakta varje enskild markägare för ett godkännande.

Figur 1. Befintligt gång- och cykelvägnät i Upplands-bro kommun

Cykelfrämjandet
Uppdateringen av Gång- och cykelplanen sänds på remiss till Cykelfrämjandet.
Cykelfrämjandet, Cyklisternas Riksförening, jobbar för en bättre cykelmiljö i
Sverige på många olika sätt genom olika aktiviteter och projekt.
Cykelfrämjandet har som mål och strävar efter att bland annat:
•
•
•
•
•
•

•

utgöra en riksomfattande sammanslutning
tillvarata alla cyklisters intressen, vilka berör dem som använder cykeln
för kommunikations-, turist-, rekreations- och motionsändamål.
arbeta för en ökande användning av cykeln.
samverka med organ som verkar inom trafikområdet
genom upplysning om gällande lagar och förordningar samt genom
propaganda verka för ökad trafikkultur bland landets cyklister och för
ökat hänsynstagande olika trafikantgrupper emellan.
påverka de som lagstiftar och upprättar trafikförordningar så att
cyklisters intressen tillvaratas.
verka för att trafikmiljön utformas med hänsyn till cyklisterna vid
transportnätens om- och/eller tillbyggnad.
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Vinterväghållning och sandsopning av gång- och cykelvägar
I den beslutade Gång- och cykelplanen står det att gång- och cykelvägar har
prioritet 2 när det gäller snörjöning. Detta stämmer inte längre utan samtliga
kommunala gång- och cykelvägar har prioritet 1, vilket innebär att de plogas
och halkbekämpas i första hand.
Det står även att sandsopningen påbörjas i mitten av april. Kommunen har
sedan år 2019 skärpt kravet på entreprenören som sandsopar att det numera ska
vara färdigt 30 april, vilket innebär att sandsopningen påbörjas i mitten av mars
om vädret tillåter.
Gång- och cykelarbetet 2014 - 2018
1. Gångbana längs Skyttens väg

Projektet Gångbana längs Skyttens väg genomfördes 2015. I och med det finns
nu en tidigare saknad gångvägslänk mellan Kungsvägen och Skyttens väg.
Cykeltrafik förväntas fortfarande, enligt rådande trafiksäkerhetsriktlinjer för
vägar med hastighetsbegränsning på 30 km/h, vistas i blandtrafik på sträckan.
2. Regionala gång- och cykelstråket

Etapp 1, mellan busshållplatsen Finnsta Östra och Bro rondellen i det
Regionala gång- och cykelstråket är färdigbyggt. På sträckan har det byggts en
gång- och cykelväg med regional standard. Åtgärderna har genomförts för att
höja trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för oskyddade
trafikanter.
3. Gång- och cykelväg genom korsningen Assurs väg och
Brogårdsvägen

Projektet Gång- och cykelväg genom korsningen Assurs väg och
Brogårdsvägen genomfördes 2016. En förlängning av gång- och cykelbanan
längs med Assurs väg förbi korsningen med Brogårdsvägen är projekterad och
byggd. För att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har ett räcke med
belysning satts upp i korsningen.
4. Gång- och cykelväg längs med Råbyvägen förbi busshållplats
Råby

Projektet Gång- och cykelväg längs med Råbyvägen förbi busshållplats Råby
har genomförts 2017. Projektering och byggnation är färdig. Projektet
inkluderar nya övergångställen samt en gång- och cykelväg som ansluter
mellan befintlig gång- och cykelväg på Råbyvägen och Klövtorpsvägen.
5. Ledstänger längs med kommunens gång- och cykelvägar

Ledstänger längs med kommunens gång- och cykelvägar har under 2017 satts
upp på utvalda platser enligt den utredning som genomfördes 2016.
6. Vägräcke vid gång- och cykelbanan längs med
Granhammarsvägen
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Ett vägräcke vid gång- och cykelbanan längs med Granhammarsvägen på
sträckan mellan busshållplatsen Rönnbärsvägen och korsningen
Granhammarsvägen/Hallonvägen har anlagts. Syftet är att öka trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter.
Åtgärdsförslag
Åtgärdsförslagen är uppdaterade jämfört med de som beslutades i Gång- och
cykelplanen 2012. Gång- och cykelplanen är ett underordnat styrdokument till
Översiktsplanen och avser framtida planering av gång- och cykelinvesteringar.
I takt med att projekten blir aktuella lyfts de in i Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet, vilket är tänkt att vara ett arbetsdokument där
projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras mer i detalj, tidsätts
och kostnadsberäknas.
Åtgärderna i Gång- och cykelplanen presenteras nedan:
1. Mellankommunal gång- och cykelförbindelse till Sigtuna kommun

Längs med väg 840 och väg 269 finns och planeras flera nya
verksamhetsområden. Hästsportanläggningen Önsta gård öppnades 2016. Norr
om hästsportanläggningen pågår arbetet med ett detaljplanen för verksamhetsoch logistikområdet Klövberga. På andra sidan E18 har EON byggt en
kraftvärme- och biogasanläggning. De nya verksamheterna ökar behovet av
säkra gång- och cykelförbindelser. En ny gång- och cykelväg föreslås därför
mellan Bro och Sigtuna kommun längs med vägarna 840, 269 och 263. Det
finns möjligheter till samordning med andra projekt.
Projektet kompliceras av att kommunen varken äger marken eller är väghållare
för vägarna 840, 269 eller 263 som är statliga vägar och förvaltas av
Trafikverket.
2. Regional gång- och cykelförbindelse till Håbo kommun

Inom en snar framtid kommer det regionala gång- och cykelstråket att
färdigställas genom Bro. Gående och cyklister som ska vidare mot Håbo
kommun hänvisas till blandtrafik på Enköpingsvägen. Den föreskrivna
hastigheten på Enköpingsvägen är 50 km/h genom Bro samhälle och därefter
70 km/h, vilket innebär att detta inte är trafiksäkert för oskyddade trafikanter.
En ny gång- och cykelväg föreslås därför längs med Enköpingsvägen genom
Bro och vidare mot Håbo kommun. Ett samarbete med Håbo kommun har
inletts. Projektet kompliceras av att kommunen varken är väghållare för
Enköpingsvägen på sträckan mellan Bro samhälle och Håbo kommun eller äger
marken. Dock har Trafikverket inlett diskussion om övertagande av hela
sträckan (Håtunavägen och Enköpingsvägen) mellan trafikplats Bro och
kommungränsen mot Håbo.
3. Regional gång- och cykelförbindelse till Järfälla kommun

Kungsängen/Hässelbystråket är en del av det regionala cykelvägnätet som
pekas ut i den regionala cykelplanen. Cykelstråket omfattar cirka 30 kilometer
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och sträcker sig mellan Kungsängen i norr och Stockholms stadshus i söder.
Cykelstråket går genom kommunerna Upplands-Bro, Järfälla och Stockholm.
I Upplands-Bro har cykelstråket sin början vid Kungsängen station. Därefter
löper cykelstråket utmed Enköpingsvägen fram till Stäketbron innan det
passerar kommungränsen till Järfälla. Sträckan är cirka 3,5 kilometer. Sträckan
uppfyller inte standarden för regionala cykelstråk, enligt den regionala
cykelplanen. Järfälla har påbörjat arbetet med regional cykelförbindelse fram
till kommungränsen till Upplands-Bro kommun.
4. Gång- och cykelväg till nya områden söder om Bro samhälle

Söder om Bro samhälle planeras flera nya områden med bostäder, skolor,
förskolor och annan service. Närmast Bro pendeltågsstation planeras
Trädgårdsstaden, som ska inrymma cirka 1000 bostäder. Väster om
Trädgårdsstaden, vid Jursta, pågår utbyggnad av omkring 130 bostäder. Söder
om Trädgårdsstaden planeras området Tegelhagen, med cirka 2000 nya
bostäder. Dessutom pågår detaljplanearbete för att möjliggöra ytterligare
bostäder på Ådöhalvön.
De nya bostadsområdena kommer att öka behovet av en gång- och cykelväg
vidare från Rättarboda mot Ådö skog samt Smidö. Dessutom föreslås en gångoch cykelbana längs med Jurstabergsvägen. Utbyggnaden av gång- och
cykelvägar planeras att samordnas med de tidigare nämnda
exploateringsprojekten.
Upplands-Bro äger idag en del mark vid Kvista och Ådö skog, men är inte
väghållare för Rösaringvägen eller Ådövägen.
5. Norrboda – Brunna verksamhetsområde

Idag finns gång- och cykelbanor på vissa sträckor i Brunna
verksamhetsområde. Utbyggnaden av området medför att trafiksituationen
kommer att förändras. Nya gång- och cykelbanor planeras längs med de större
vägarna i de nya delarna av verksamhetsområdet.
I och med utökningen av verksamhetsområdet ingår också en ny väg med
tillhörande gång- och cykelbana mellan Norrboda och Brunna
verksamhetsområde, genom vägportarna under E18.
6. Granhammarsvägen och Brunna trafikplats

I dagsläget tar gång- och cykelvägen som går längs med Granhammarsvägen
från Tibblegårdsrondellen och förbi Norrboda slut vid Brunna trafikplats. Stora
och öppna korsningar inbjuder till höga hastigheter. I samband med
exploateringsprojektet Brunna – Norrboda handelsområde planeras för översyn
av trafikplatsen. Gång- och cykelvägen längs med Granhammarsvägen
kommer att passera påfarten till E18 i en tunnel för att sedan ansluta till
befintliga gång- och cykelbanor vidare mot norra Brunna samt planerade gångoch cykelbanor i de nya delarna av Brunna verksamhetsområde.
7. Gång- och cykelstråk för motion och rekreation
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I Upplands-Bro finns flera naturreservat och friluftsområden som kan vara
intressanta mål för rekreations- och motionscykling samt vandringar och
promenader.
Möjligheterna att anlägga en gång- och cykelbana till Lejondals naturreservat
på de sträckor där detta saknas föreslås utredas. Kommunen är väghållare för
Lejondalsvägen och Hällkanavägen samt äger omgivande mark på delar av
sträckan. Vidare föreslås en utredning av möjligheterna att anlägga en gångoch cykelbana till Naturreservatet Frölunda. Här är Upplands-Bro väghållare
för Lennartsnäsvägen och Frölundavägen, men vägområdet är smalt och
kommunen äger inte den omgivande marken, vilket gör markfrågan
komplicerad. En annan svårighet är att skapa en trafiksäker gång- och
cykelbana genom tunneln under järnvägen som endast är 6,5 meter bred.
I naturreservat råder vanligtvis förbud mot att gräva i marken. Detta innebär att
det på sträckan som går genom naturreservatet kan krävas dispens från
reservatsföreskrifterna. En gång- och cykelväg inom ett naturreservat ska gärna
anpassas till naturen, istället för tvärtom. Ett gott exempel är den nya
gångvägen till Lejondals naturreservat via Kungsängens golfbana. Den
gångvägen är grusbelagd och slingrar sig fram mellan träden för att
åstadkomma minsta möjliga påverkan på naturen.
8. Gång- och cykelbana längs med Mineralvägen

För att förbättra möjligheterna att gå och cykla mellan Tibblehöjden och Tibble
torg föreslås en ny gång- och cykelbana längs med Mineralvägen på sträckan
mellan Lillsjöskolan och Granhammarsvägen.
9. Gång- och cykelväg mellan Beckasinvägen och
Brushanevägen

För att knyta samman de nya bostadsområdena i de västra delarna av Bro
föreslås en gång- och cykelväg mellan Beckasinvägen och Brushanevägen.
10. Gång- och cykelbana mellan Sandgrind och Tibblehöjden

Många barn som bor i bostadsområdet Sandgrind går i Lillsjöskolan men
saknar i dagsläget en gång- och cykelväg, vilket medför att gångtrafikanter
genar mellan bostadshusen i södra delen av Tibblehöjden för att ta sig till
skolan.
Kommunen har i samråd med de boende utrett möjliga lösningar, men har inte
hittat ett ekonomiskt rimligt alternativ som uppfyller de krav på tillgänglighet
som kommunala gång- och cykelvägar har. Vidare utredning föreslås.

11. Gångstråk och övergångsställe genom parkeringen i Bro
centrum

Gångvägen från Köpmanvägen mot Bro centrum tar slut efter rondellen och
gångtrafiken får ta sig över parkeringen. Eftersom det är en vanlig väg för barn

7 (9)

Datum

Vår beteckning

2019-02-14

TN 18/0376

och unga föreslås ett gångstråk genom parkeringen samt utökning av
övergångsställen. Åtgärden säkerställer en tryggare gångväg över parkeringen.
En trafiksäker gångbana över parkeringen föreslås att utredas och byggas.
12. Gång- och cykelväg till Österhagen

I samband med anläggning av ny busshållplats på Enköpingsvägen för de
boende i Österhagen byggs en ny gång- och cykelbana som ansluts till den
befintliga gång- och cykelbana. Byggandet beräknas påbörjas 2019.
13. Cykelparkering

I dagsläget finns cykelparkering vid de flesta större målpunkterna i UpplandsBro. I nya områden planeras cykelparkering i samband med detaljplanearbete
och projektering.
En ny cykelparkering på infartsparkeringen i Kungsängen med plats för ca 60
cyklar, väderskydd, belysning och möjlighet till fastlåsning kommer att byggas.
Även en ny kompressorpump ska monteras i anslutningen till parkeringen.
Åtgärden förbättrar möjligheterna att kombinera cykel- och kollektivtrafik.
Parkeringen kommer helt finansieras med statlig medfinansiering och planeras
byggas under 2019.
14. Cykelpumpar

Alla befintliga cykelpumpar föreslås ersättas med kompressorpump som är
lättare och bättre att använda.
15. Vägvisning

En ny vägvisningsplan finns framtagen för kommunen. Omskyltning planeras
ske under 2019-2020.
16. Beteendepåverkande åtgärder

Arbetet med beteendepåverkande åtgärder för gång- och cykeltrafik såsom
säkra skolvägar fortsätter. Projektet innebär bland annat enkätundersökning där
barn och föräldrar får svara på frågor gällande färdmedelsval och vägval till
och från skolan. Genom det får kommunen in värdefulla synpunkter som
beaktas i samband med trafiksäkerhet och trygghetsfrågor.
Tekniska avdelningen kommer ta fram en cykelstrategi för Upplands-Bro
kommun där bland annat olika beteendepåverkande insatser föreslås.

Barnperspektiv
Barns säkerhet i trafiken ökar om det finns gång- och cykelvägar.
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Gång- och cykelplan
med åtgärdsförslag

Förord
Denna gång- och cykelplan med åtgärdsförslag visar riktningen som Upplands-Bro kommun vill
arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter att gå och cykla på kommunens vägar. Genom att aktivt
arbeta med gång- och cykelfrågor kan ett sammanhängande, orienterbart och trafiksäkert gångoch cykelvägnät skapas både inom och mellan tätorterna samt regionala stråk till omgivande
kommuner.
Gång- och cykelplanen har tagits fram av Tekniska avdelningen på uppdrag av Kommunstyrelsen
och i samarbete med Plan- och exploateringsavdelningen och Bygg- och miljöavdelningen.
Planen bygger på Upplands-Bro kommuns Översiktsplan 2010, GCM-handboken, som tagits
fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting, med råd om utformning, drift
och underhåll av gång- och cykelvägar, Program 2012 Trafiksäkerhetsåtgärder och Program
2012 Tillgänglighetsåtgärder, resultat från trygghetsprojektet som Tekniska avdelningen
genomförde i samarbete med Upplands-Brohus år 2007, Upplands-Bro kommuns Grönplan,
Utvecklingsprogram för Brunna, tätortsanalyser, inventeringar av trafikmiljöer, trafikmätningar,
gällande detaljplaner och sist men inte minst synpunkter från kommunens invånare.
Parallellt med framtagandet av gång- och cykelplanen har Upplands-Bro kommun medverkat i
projektet SATSA II, ett cykelprojekt vars syfte är att ta fram en regional cykelplan för Stockholms
län. Dessutom arbetade kommunen med att ta fram en turist- och fritidskarta där bland annat
gång- och cykelstråk samt utflyktsmål lämpliga för fotgängare och cyklister presenteras.
Eftersom Upplands-Bro är en kommun som växer och utvecklas föreslår Tekniska avdelningen
att gång- och cykelplanen ses över varje år och att åtgärdslistorna uppdateras så att genomförda
åtgärder tas bort och nya läggs till vartefter nya områden byggs ut och nya behov av gång- och
cykelstråk uppstår.
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1 Inledning
Sammanfattning
I Översiktsplan 2010 sätts en tydlig inriktning mot hållbart resande, bland
annat genom en utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägnät. En
högre andel gång- och cykeltrafik ger inte bara miljövinster, utan även ökade
förutsättningar för fysisk aktivitet, vilket bidrar till en förbättrad folkhälsa.
Dessutom ger en lägre andel biltrafik säkrare, tystare och mer attraktiva
boendemiljöer.
I Upplands-Bro finns goda möjligheter att utveckla gång- och cykeltrafiken.
Avstånden mellan kommunens tätorter är korta och längre resor över
kommungränserna kan genomföras delvis till fots eller på cykel om gång- och
cykeltrafik knyts samman med kollektivtrafik.
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1.1 Bakgrund
I Översiktsplan 2010 sätts en tydlig inriktning mot
hållbart resande och minskat bilberoende, bland
annat genom mål för gång- och cykeltrafikens
utveckling. Enligt översiktsplanen ska gång- och
cykelvägnätet byggas ut, både för arbetspendling
och friluftsliv, och de regionala gång- och
cykelstråken till grannkommunerna ska förbättras.
I översiktsplanen står det också att en gång- och
cykelplan behövs för att planera nya länkar samt
utreda behovet av gång- och cykelförbindelser på
landsbygden.
I Översiktsplan 2010 motiveras satsningar på
gång- och cykeltrafik med miljövinster och ökad

stadsmässighet. Förutom detta bidrar ökad gångoch cykeltrafik till en förbättrad folkhälsa eftersom
det ger fysisk aktivitet, som är ett prioriterat område i
kommunens folkhälsoplan. Ett mål i folkhälsoplanen
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är att samhället ska utformas på ett sätt som
ger förutsättningar för fysisk aktivitet för hela
befolkningen.
Andra fördelar är att gång- och cykelinfrastruktur
tar relativt lite plats, vilket ger en effektiv
markanvändning. En hög andel gång- och cykeltrafik
ger säkra, tysta och attraktiva boendemiljöer.
Vidare är lönsamheten på investeringar i gång- och
cykeltrafik betydligt högre än för investeringar i
andra trafikslag. Slutligen kan gång- och cykeltrafik
anses vara ett mer socialt rättvist transportmedel
än  exempelvis bilen eftersom fler kan cykla och gå
än resa med bil. För barn och ungdomar under 18
år är ofta att gå och cykla de enda sätten att ta sig
fram på egen hand. I de nationella transportpolitiska

målen är just barns möjligheter att själva på ett
trafiksäkert sätt kunna använda transportsystemet
ett prioriterat område.

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

1. 2 Syfte och mål
Syftet med denna gång- och cykelplan är att ge
en helhetssyn över gång- och cykelfrågorna, både
inom Upplands-Bro och de regionala gång- och
cykelstråken över kommungränserna. Gång- och
cykelplanen ska fungera vägledande vid planering
och prioritering av gång- och cykelåtgärder.
Övergripande mål är att skapa ett
sammanhängande, lättframkomligt, orienterbart,
funktionellt och framför allt trafiksäkert gång- och
cykelvägnät i Upplands-Bro kommun.

behov av kompletteringar finns. I den nya
hastighetsplanen, Rätt fart i Upplands-Bro, föreslås
hastighetsbegränsningen 30 km/h på mindre gator
inom bostadsområden, vilket möjliggör cykling i
blandtrafik. Dessutom är många områden glest
bebyggda och det finns utrymme att anlägga nya
gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar i takt
med att kommunen växer. Vackra landskap och
variationsrik natur bidrar till att göra gång- och
cykeltrafik attraktivt.

1.3 Avgränsningar
Tyngdpunkten i denna gång- och cykelplan ligger
på arbets- och skolresor, men även gång- och
cykeltrafik för motions- och rekreationsändamål
tas upp eftersom detta för många fungerar som
en inkörsport till att även välja att gå eller cykla
till arbetet. Attraktiva stråk för fritidscykling och
promenader leder med andra ord sannolikt till en
ökad andel arbetsresor med gång- och cykeltrafik.1
Gång- och cykelplanen behandlar i första hand det
övergripande vägnätet i och mellan kommunens
tätorter, men även framtida utvecklingsområden,
regionala pendlingsstråk och behovet av gång- och
cykelvägar på landsbygden utreds.

1.4 Möjligheter för ökad gångoch cykeltrafik
I Upplands-Bro finns stora möjligheter att utveckla
gång- och cykeltrafiken. Avstånden mellan start- och
målpunkter, såsom bostadsområden respektive
pendeltågsstationer, centrum, arbetsplatser och
skolor, är ofta kortare än tre kilometer. Genom
att knyta samman gång- och cykeltrafik med
exempelvis kollektivtrafik kan kombinerade resor
underlättas på längre sträckor.
Det finns idag ett omfattande gång- och
cykelvägnät i kommunens tätorter, även om
1

GCM-handbok, sid 16

Gång- och cykelväg i vacker natur vid Brogård
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2 Utgångsläge
Sammanfattning
Idag finns ett omfattande gång- och cykelvägnät inom och mellan
tättbebyggda områden i Kungsängen, Tibble, Bro och Brunna. Vid de flesta
större målpunkter finns cykelparkering, även om behov av kompletteringar
finns.
Kommunen arbetar kontinuerligt med åtgärder för ökad tillgänglighet och
trafiksäkerhet i de program som tas fram årligen. Dessutom har Upplands-Bro
under flera år deltagit i projektet Säkra skolvägar, vars syfte är att uppmuntra
skolbarn att gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade med bil.

10

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

2.1 Gång- och cykelvägnät
I Upplands-Bro finns idag ett omfattande
gång- och cykelvägnät både inom och mellan
tättbebyggda områden i Kungsängen, Tibble, Bro
och Brunna. Dessutom passerar Mälardalsleden,
som är ett cykelturiststråk. Det finns även några
vandringsleder, som Upplands-Broleden. I nya
utvecklingsområden, som Sylta, Urfjäll och
Rättarboda finns behov av kompletterande stråk.
Cykelvägar delas vanligen in i ett huvudvägnät
och ett lokalvägnät, där huvudvägnätet utgör
stommen och binder ihop större målpunkter såsom

tätorter, pendeltågsstationer och arbetsplatser.
På huvudvägnätet färdas man i regel längre
sträckor och med högre hastigheter. Därför bör
huvudvägnätet i hög grad bestå av friliggande
cykelvägar vars underhåll prioriteras. Lokalvägnätet

utgörs i regel av vägar som ansluter till
huvudvägnätet.1
Även när det gäller gångtrafik talar man om ett
huvudvägnät och ett lokalvägnät. Lokalvägnätet
utgörs av de ”nödvändiga” vägar som behövs
för att ta sig till affärer, skolor, arbetsplatser och
fritidsaktiviteter, medan huvudvägnätet består av
vägar som används vid promenader, vandringar och
joggingturer. Gångtrafikanter är mycket känsliga
för avstånd på lokalvägnätet och rör sig inte gärna
längre sträckor. Det lokala vägnätet utgör stommen i
gångvägnätet och bör på ett gent sätt sammanbinda
viktiga start- och målpunkter.2

Start- och målpunkter

Startpunkter är, som namnet antyder, platser där
1
2

GCM-handbok, sid 20
GCM-handbok, sid 19
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resor vanligen börjar som tätorterna och andra
bostadsområden. Målpunkter är platser där resor
eller delar av resor slutar, som pendeltågsstationer,
arbetsplatser och skolor. På hemresan utgör
givetvis målpunkten resans start och startpunkten
blir mål.

MÅLPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tätorter och centrumområden
Förskolor och skolor
Arbetsplatser och industriområden
Pendeltågsstationer och
busshållplatser
Sevärdheter
Idrottsplatser och friluftsområden
Externa handelsområden
Kyrkor
Bibliotek
Regionala mål utanför
kommunen
Badplatser

I Upplands-Bro utgörs startpunkterna av
tättbebyggda områden som Bro centrum och
Kungsängens centrum, Tibble och Österhagen.
Upplands-Bro växer och vid planering av gångoch cykelvägar är det viktigt att ta hänsyn till
vilka områden som kommer att byggas ut i
framtiden. I översiktsplanen pekas områden
väster och söder om Bro tätort ut som framtida
utvecklingsområden, liksom Aspvik-Ålsta-Ensta,
öster om Kockbacka i Bro och Rankhusområdet i
Kungsängen. Rättarboda och Smidö är områden
som redan nu omvandlas från fritidshusområden till
permanentbostadsområden.1

Cykelparkering

Stöldsäkra parkeringsmöjligheter i nära anslutning
till målpunkter är viktigt. Stöldrisken påverkar
hur dyra cyklar invånarna vågar köpa och för
många är risken att cykeln blir stulen en tillräcklig
anledning att inte cykla alls. Säkra cykelparkeringar
ger med andra ord både fler och bättre cyklar på
kommunens vägar. Dessutom är snyggt utformade
cykelparkeringar en utmärkt marknadsföring för
cykeltrafik.3
Placeringen är en annan faktor som i hög grad
avgör om en cykelparkering överhuvudtaget
används. En tumregel är att avståndet mellan
parkeringsplats och målpunkt inte får överstiga 25
meter, annars är risken för felparkeringar stor.4
I Upplands-Bro kommun finns idag
parkeringsmöjligheter i anslutning till de flesta
större målpunkter. Däremot är cykelparkeringarna
i vissa fall olämpligt placerade och består av enkla
cykelställ för fastlåsning i framhjulet, vilket medför
stöldrisk. Cykelparkeringar saknas helt vid några av
kommunens naturreservat och friluftsområden, samt
vid busshållplatser.

Cykelparkering vid Kungsängens vårdcentral.
Vid Kungsängens station har beläggningsgraden
på cykelparkeringen ibland varit över 100%,
alltså fler cyklar än parkeringsplatser. Därför har
cykelparkeringen kompletterats med ytterligare
en cykelparkering framför kommunhuset. Vid Bro
station finns det fler cykelparkeringsplatser och
beläggningsgraden överstiger sällan 60 %.
Ett vanligt problem är kvarlämnade cyklar som
tar upp plats på cykelparkeringarna. I exempelvis
cykelstaden Amsterdam finns tydliga rutiner

Bro pendeltågsstation är en målpunkt
1

Översiktsplan 2010
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3
4

GCM-handbok, sid 123
GCM-handbok, sid 123
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för märkning och bortforsling av skrotcyklar. I
Upplands-Bro ses cykelparkeringarna i centrala
områden över någon gång per år och kvarlämnade
cyklar forslas bort.

UTFORMNING

Detaljutformning

Gång- och cykelstråkens utformning är av stor
betydelse för tillgänglighet, framkomlighet och
trafiksäkerhet. Vad gäller materialval ställs höga
krav på att ytbeläggningen är jämn, men att
den samtidigt ger tillräckligt hög friktion. Asfalt
fungerar utmärkt på både gång- och cykelbanor.
Av estetiska skäl används ofta smågatsten eller
stenplattor som ytbeläggning på gångbanor, vilket
medför att fotgängare väljer att gå på cykelfält
istället.5 Beläggningsmaterialet på cykelvägarna i
Upplands-Bro är övervägande asfalt.
Gång- och cykelvägarna i Upplands-Bro är
dubbelriktade. Jämförelser i olycksstatistik mellan
Köpenhamn, med enkelriktade cykelbanor, och
Malmö, med dubbelriktade cykelbanor, visar
emellertid att skillnaderna i antalet olyckor mellan
enkel- och dubbelriktade cykelbanor är mycket
små.6

Utformning för dubbelriktad
cykelbana:
- Minsta bredd: 3 m
- Minsta kurvradie: 5 m
- Minsta avstånd till föremål vid
sidan av cykelbanan: parksoffa: 1
m, träd: 2 m

2.2 Trafiksäkerhet, trygghet
och tillgänglighet
Varje år dödas ett 50-tal fotgängare och omkring
30 cyklister i Sverige och kollisioner med
motorfordon är den näst vanligaste olyckstypen.
Upplands-Bro kommun arbetar kontinuerligt med
trafiksäkerhetsfrågor i samarbete med bland annat
Polisen och Trafikverket. Varje år tas ett program
för trafiksäkerhetsarbetet fram, med åtgärder
som baseras på inventeringar av trafikmiljöer,
olycksstatistik och synpunkter från kommunens
invånare. En stor del av åtgärderna rör oskyddade
trafikanter, det vill säga gång- och cykeltrafikanter.

Grundvärden för cykeltrafikanter. Till bredden
tillkommer en vingelmån på ca 0.5 m.

Grundvärden för fotgängare.
5
6

GCM-handbok, sid 30
Cykelansvarig Malmö stad [20101103]

Kommunen arbetar på ett liknande sätt med
tillgänglighetsfrågor, genom inventeringar
av sittplatser, övergångsställen, belysning,
busshållplatser och hinder som orsakar
framkomlighetsproblem för gång- och
cykeltrafikanter. Bristerna som kommer fram vid
inventeringarna åtgärdas kontinuerligt. Sedan år
2007 har ungefär 80 nya sittplatser placerats ut
i Upplands-Bro, ett tiotal övergångsställen har
tillgänglighetsanpassats och nya gångbanor har
anlagts.
Upplands-Bro arbetar också med trygghetsfrågor.
År 2009 genomfördes ett stort projekt i samarbete
med Upplands-Brohus, Hyresgästföreningen,

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

Polisen och Brandkåren Attunda då kommunens
invånare bland annat fick tycka till om trygghet i en
enkätundersökning.
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beroende på trafikflödet. På sträckor med högre
hastigheter krävs en separat cykelbana. Om
biltrafikens hastigheter överstiger 70 km/h bör
cykelbanan vara friliggande, alternativt avskild från
biltrafiken med räcke eller bred skiljeremsa.8
Eftersom gruppen fotgängare har fler äldre och barn
krävs ibland högre separeringsgrad än för cyklister.
För att ge god trafiksäkerhetsstandard krävs
gångbana där biltrafikens hastigheter är 30 km/h
eller högre. Där hastigheten är 70 km/h eller mer
krävs att gångbanan är avskild från biltrafiken med
ett räcke eller en bred skiljeremsa.9

Program för trafiksäkerhets- och
tillgänglighetsåtgärder

Olycksstatistik

En metod att få en uppfattning om var insatser
behövs för att förbättra trafiksäkerheten är att
studera olycksstatistik. I databasen STRADA
registreras trafikolyckor som lett till en polis- eller
sjukvårdsinsats.
Statistiken visar att antalet gång- och cykelolyckor
har legat på en ganska jämn nivå de senaste åren.
På de kommunala vägarna har 44 olyckor med
cyklister och fotgängare rapporterats mellan januari
2007 och december 2011. Olyckorna har framför
allt skett i kommunens tätorter och längs med
Enköpingsvägen samt Granhammarsvägen.
Det är viktigt att understryka att mörkertalet för
gång- och cykelolyckor är stort och att alla sjukhus
tidigare inte varit anslutna till systemet.

Korsningspunkter och separeringsgrad

Vid kollisioner mellan motorfordon och oskyddade
trafikanter är motorfordonets hastighet i hög
grad avgörande för olyckans utgång. Eftersom
sannolikheten att överleva en påkörning vid en
hastighet på 30 km/h fortfarande är hög, bör
motortrafikens hastighet aldrig vara högre än så
på platser där motordriven trafik och oskyddade
trafikanter möts.7 Med andra ord kan cykling ske
i blandtrafik längs 30-vägar, medan cykelfält eller
cykelbanor rekommenderas på 40- och 50-vägar,
7

GCM-handbok, sid 15

I Upplands-Bro varierar separeringsgraden
från biltrafik allt från friliggande gång- och
cykelvägar med planskilda korsningar till gångoch cykelbanor som följer huvudvägnätet. På
vissa platser följer separeringsgraden inte
rekommendationerna, som vid Brunna trafikplats
för gång- och cykelbanan övergår till ett cykelfält
längs med Granhammarsvägen, där den föreskrivna
hastigheten är 70 km/h.
I Upplands-Bro delar cyklister och gående på
samma vägnät. I tätorterna finns det separata
gångbanor på vissa platser, men inga cykelvägar
som är avsedda enbart för cykeltrafik. En separering
av fotgängare och cyklister medför en ökad trygghet
för fotgängare och förbättrad framkomlighet för
cyklister. Däremot påverkar en sådan separering
inte trafiksäkerheten nämnvärt eftersom endast en
procent av de gåendes trafikskador är orsakade
av kollisioner med cyklister. Vid separation av
gående från cyklister kan olika beläggningsmaterial,
kantstenar eller linjemålningar samt målade
symboler användas för att skilja trafikantgrupperna
åt.10
Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro består
till stor del av friliggande stråk med planskilda
korsningar, som på senare år kompletterats
med stråk som följer huvudvägnätet för bil.
Fördelen med friliggande gång- och cykelvägar
är att dessa ger en hög trafiksäkerhet, men
separeringen i flera plan skapar mörka tunnlar som
försämrar framkomligheten och trygghetskänslan.
Välplanerade gång- och cykeltunnlar med
god belysning och regelbunden siktröjning av
vegetationen minskar dessa problem.11 Stråken
8
9
10
11

GCM-handbok, sid 55
GCM-handbok, sid 53
GCM-handbok, sid 55
GCM-handbok, sid 15
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PRIORITETSORDNING
Gatumarken prioriteras vid
vinterunderhåll enligt följande:
1) Huvudgator, bussgator,
busshållplatser,
pendeltågsstationer och
infartsparkeringar

vegetation. Många hinder är avsiktligt utplacerade
för att hindra biltrafiken, men försämrar samtidigt
gångtrafikanternas och cyklisternas framkomlighet
och utgör en säkerhetsrisk. Eftersom cyklister inte
gärna vill sakta ner eller stanna är det viktigt att
avspärrningar förses med tydlig information om
byggprojektet och alternativa färdvägar, gärna med
hänvisningspilar som syns på långt avstånd.12

2) Gång- och cykelvägar
3) Övriga gator samt parkeringar
och gångbanor
som följer bilarnas vägnät upplevs ofta som
trygga, särskilt efter mörkrets inbrott, men
kräver korsningspunkter i samma plan som den
motordrivna trafiken.

Belysning

En väl genomtänkt belysning längs cykelvägar fyller
många funktioner. Ur ett säkerhetsperspektiv gör
god belysning det möjligt för gående och cyklister
att upptäcka hinder och ojämnheter på underlaget.
Belysningen gör fotgängarna och cyklisterna
synliga för andra trafikanter och förbättrar
orienterbarheten. God belysning är särskilt viktigt
i trafiksäkerhetsmässigt kritiska punkter, som vid
överfarter, samt vid platser som upplevs otrygga,
som i gång- och cykeltunnlar.
I trygghetsprojektet som genomfördes år 2007
var bristfällig belysning en vanlig synpunkt. Flera
förbättringar har genomförts sedan dess och
Upplands-Bro kommun planerar att under 2012
genomföra en inventering av belysningen på
kommunens övergångsställen.

2.3 Framkomlighet
För att fler ska välja att gå och cykla ställs stora krav
på framkomligheten på gång- och cykelvägnätet.
Hinder, som skymmande vegetation, cykelfållor
och avspärrningar vid vägarbeten försämrar
framkomligheten. Sprickor i ytbeläggningen och
andra brister i underhållsarbetet har samma effekt.

Vägarbeten och övriga hinder

På gång- och cykelvägarna stöter trafikanterna på
hinder som bommar, vägarbeten, betongsuggor,
cykelfållor, höga kantstenar och skymmande

Vägarbete på Bergvägen

Drift och underhåll

Drift- och underhållsarbete på gång- och cykelvägar
är viktigt både ur framkomlighetssynpunkt och ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv. Singelolyckor, som är den
vanligaste olyckstypen för fotgängare och cyklister,
beror ofta på brister i utformning och underhåll.13
En stor andel av de rapporterade cykelolyckorna
i Upplands-Bro mellan 2007 och 2011 berodde
på löst grus på cykelbanan eller ojämnheter i
underlaget.14
I Upplands-Bro sker sandsopning en gång per
år, med start i mitten av april. Ett vanligt problem
i början av april är varma dagar med många som
vill cykla och samtidigt kalla frostnätter som ger
periodvis halka och medför att man inte kan sopa
bort sanden.
Drift- och underhåll av gång- och cykelvägarna
sköts i Upplands-Bro av entreprenörer, som har
ansvar för allt från vägrensslåtter till snöröjning och
sandsopning. Vintertid prioriteras huvudgator för
buss samt infartsparkeringar vid snöröjning och
halkbekämpning. Gång- och cykelstråk har prioritet
två och snödjupet får maximalt bli sju centimeter
vid torr snö innan snöröjning påbörjas. En vanlig
rekommendation är att snödjupet på cykelvägar
inte får överstiga fem centimeter och att gång- och
12
13
14
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cykelvägar snöröjs före bilvägarna, eftersom risken
annars är stor att cyklister och fotgängare väljer att
gå och cykla på bilvägarna.15
Större asfalteringsarbeten genomförs under
sommarhalvåret, medan akuta åtgärder utförs
löpande under året. Vägrensslåtter sker löpande
i korsningar och en gång varje sommar i övriga
områden.

Dåligt snöröjd cykelparkering

2.4 Orienterbarhet
God orienterbarhet är grundläggande för ett väl
fungerande gång- och cykelvägnät. Orienterbarhet
handlar inte bara om vägvisning, utan också om
vägnätets uppbyggnad och utformning. Ett enkelt
och logiskt uppbyggt vägnät, med gena länkar
mellan start- och målområden, gör det enklare för
gående och cyklister att hitta.
I Upplands-Bro är gång- och cykelvägnätet
mestadels logiskt uppbyggt, med gena stråk mellan
start- och målområden. Bristerna i utformningen
finns framför allt i punkter där de äldre stråken
knyter an till de nyare gång- och cykellänkarna längs
bilvägarna. Nivåskillnader och omvägar förvirrar
och ibland är det otydligt var man som cyklist ska
ta vägen då gång- och cykelvägen övergår till en
gångbana.

Vägvisning

En välplanerad vägvisning förbättrar inte bara
orienterbarheten, utan ökar också trafiksäkerheten
och är en utmärkt marknadsföring för gång- och
cykeltrafik. Grundprinciperna för gång- och
cykelvägvisning är detsamma som för vägvisning för
15

GCM-handbok, sid 56
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motortrafik; den ska vara kontinuerlig och enhetlig,
med nya skyltar på platser där det kan uppstå tvivel
om vägval.16 I många kommuner kompletteras
vägvisningen med orienteringstavlor vid större
målpunkter.
I Upplands-Bro finns idag vägvisning längs med
det regionala cykelstråket Mälardalsleden samt i
centrumområdena.

Mälardalsleden är uppmärkt med röda skyltar.

2.5 Beteendepåverkande
åtgärder
God utformning av trafiksystem och regelbundet
underhåll räcker inte för att göra gång- och
cykeltrafik attraktivt och trafiksäkert. För att övertyga
fler att börja gå och cykla samt att uppträda
korrekt i trafiken krävs också beteendepåverkande
åtgärder.17

Evenemang och information

I många kommuner används marknadsföring
i form av aktiviteter som ”Gå och cykla”-dagar
samt information i broschyrer och på kommunens
hemsida för att få fler att börja gå och cykla.
Cykelkartor, med information om hjälmanvändning
och råd om hur man bör uppträda i trafiken, fungerar
också som marknadsföring. För att höja gång- och
cykeltrafikens status är det viktigt att ta alla tillfällen
att uppmärksamma dessa två trafikslag, exempelvis
genom att fira nya gång- och cykelstråk och
cykelparkeringar med invigningar och informera på
kommunens hemsida.18
16
17
18
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Erfarenheter från andra kommuner visar att
cykeltrafiken ökar kraftigt under perioder då
man satsar mycket på beteendepåverkande
åtgärder, bland annat marknadsföring, men efter
satsningarna är risken stor att cykeltrafiken sjunker
till samma nivå som tidigare. Med andra ord behövs
kontinuerliga beteendepåverkande satsningar och
regelbundna kampanjer för att behålla en hög andel
gång- och cykeltrafik.19
I Upplands-Bro har man gjort flera satsningar i
projektet Säkra skolvägar för att få barn att cykla
och gå till skolan istället för att bli skjutsade med
bil. Dessutom pågår ett arbete med att ta fram en
turist- och fritidskarta, där gång- och cykelstråk samt
lämpliga utflyktsmål för gång- och cykeltrafik ingår.

19
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3 Åtgärdsförslag
Sammanfattning
Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro täcker idag stora delar av de
tättbebyggda områdena, men behov av kompletteringar finns. I denna
gång- och cykelplan föreslås bland annat regionala gång- och cykelstråk
till grannkommunerna Håbo och Sigtuna samt förbättrade gång- och
cykelförbindelser till friluftsområden och naturreservat.
Förutom fysiska åtgärder i trafikmiljön föreslås beteendepåverkande
åtgärder, som marknadsföring av gång- och cykeltrafik vid olika evenemang,
information på kommunens webb och satsningar på projekt som Säkra
skolvägar. För att få en uppfattning om hur Upplands-Broborna reser och få
bättre underlag för prioritering och planering av åtgärder föreslås också att en
resvaneundersökning genomförs.
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3.1 Kompletteringar av gångoch cykelvägnätet
Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro täcker
stora delar av kommunens tättbebyggda områden.
Det finns emellertid behov av kompletteringar,
bland annat regionala gång- och cykelstråk
till grannkommunerna samt förbättrade gångoch cykelförbindelser till naturreservat och
friluftsområden.
För att bättre kunna planera och prioritera
åtgärder samt följa upp resultaten av genomförda
investeringar föreslås att en resvaneundersökning
ska genomföras i hela Upplands-Bro kommun.

Gång- och cykelförbindelser mot Håbo och
Sigtuna
Idag tar det regionala gång- och cykelstråket från
Järfälla och Kungsängen slut i Bro samhälle och
för vidare färd mot Håbo hänvisas fotgängare och
cyklister till blandtrafik på Enköpingsvägen. Den
föreskrivna hastigheten på Enköpingsvägen är 50
km/h genom Bro tätort och därefter 70 km/h. Med
andra ord är cykling i blandtrafik inte trafiksäkert.

Förbättrade gång- och cykelförbindelser mellan Bro
och Håbo kommun finns med i både Översiktsplan
2010 och i Program 2012 Trafiksäkerhetsåtgärder.
I programmet föreslås en friliggande gång- och
cykelväg där så är möjligt, med anslutningar som
anpassas till befinliga gång- och cykeltunnlar. Där
utrymme finns kan delar av Enköpingsvägens
körbana upplåtas. Projektering pågår för den första
etappen, som sträcker sig mellan Bro tätort och
Håtunavägen. Nya gång- och cykelförbindelser
föreslås även mot Skällsta industriområde,
Fliesbergshuset samt mot Sigtuna kommun längs
med Håtunavägen. I det regionala gång- och
cykelstråket mot Sigtuna ingår en gång- och
cykelförbindelse till Tjustaskolan.

Gång- och cykelförbindelser till
utvecklingsområden i Bro

Områden söder och sydväst om Bro tätort
pekas i Översiktsplan 2010 ut som framtida
utvecklingsområden och Tegelhagen,
Trädgårdsstaden i Bro och Ådö har redan pågående
planer. Rättarboda och Smidö är exempel på
omvandlingsområden som övergår från fritids- till
permanentboende och efterfrågan på nya gång- och
cykelförbindelser är hög. I ett första skede har en

gång- och cykelväg byggts mellan Brogård och Bro
kyrka under 2011.

Gång- och cykelförbindelse mot
Granhammar och utbyggnadsområden i
Kungsängen

Vid Brunna trafikplats möts trafik från Brunna,
Tibble, Enköping och Stockholm i stora, öppna
korsningar som bjuder till höga hastigheter. Den
föreskrivna hastigheten på Granhammarsvägen
är 70 km/h. Gång- och cykelstråket längs med
Granhammarsvägen övergår till ett cykelfält, vilket
inte rekommenderas på vägar med hastigheter
över 50 km/h. Ett annat kritiskt läge uppstår då
gång- och cykeltrafikanter tvingas korsa påfarten
till E18. För att förbättra trafiksäkerheten bör gångoch cykelvägen vara avskild från biltrafiken med ett
räcke eller en bred skiljeremsa. Dessutom behöver
Brunna trafikplats byggas om för att lösa problemet
med motorvägspåfarten. Gång- och cykelvägen
samt en ombyggnation av Brunna trafikplats finns
med som prioriterade åtgärder i Program 2012
Trafiksäkerhetsåtgärder och kommer att genomföras
i samarbete med Trafikverket.
På sikt föreslås att gång- och cykelvägen längs med
Granhammarsvägen förlängs mot Granhammar
och Västra Ryd, samt kompletteras med gång- och
cykelstråk mot Brunna industriområde och Lejondals
naturreservat.

Brunna trafikplats.

Kompletteringar och förbättringar av
befintliga stråk

Bygdegårdsvägen fungerar som en tillfart till Kasmo
industriområde samt Kungsängens idrottsplats och
utgör dessutom en del av det regionala cykelstråket
Mälardalsleden. Första halvan av Bygdegårdsvägen
är försedd med gångbana, men cyklister hänvisas
till blandtrafik. I den nya hastighetsplanen föreslås
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40 km/h vilket är för hög hastighet för att gående,
cyklister och motorfordon ska kunna samspela på
ett trafiksäkert sätt. För att öka trafiksäkerheten
föreslås en gång- och cykelbana längs med hela
Bygdegårdsvägen och vidare norrut längs med
Västra Rydsvägen.
En ombyggnation av korsningen mellan
Bygdegårdsvägen och Kyrkvägen finns med
som en prioriterad åtgärd i Program 2012
trafiksäkerhetsåtgärder. En upphöjning av
korsningen och tillgänglighetsanpassning av
övergångsställena planeras att genomföras under
våren år 2012.
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Gång- och cykelförbindelser saknas både till
Frölunda, Lillsjön, Stäketskogen och Broängarna.
Cyklister tvingas därför ta sig fram i blandtrafik, ofta
på smala vägar med höga hastigheter och dålig
sikt. Undantaget är Stäketskogen, dit man kan gå
och cykla på gång- och cykelbanan längs med
Enköpingsvägen.
Fotgängare kan ta sig till naturreservaten på
vandringsleden Upplands-Broleden och till Lillsjön
på motionsspår genom Lillsjöskogen. Dessa stigar
är emellertid inte tillgänglighetsanpassade och
är svåra att ta sig fram på för rullstolsburna och
med cykel eller barnvagn. Därför är ett förslag att
möjligheterna att anlägga gång- och cykelstråk till
naturområdena utreds. På vissa platser kan detta
lösas genom att en del av bilarnas körbana upplåts.
På andra platser kan gång- och cykelbanan dras
längs med bilvägen och till några naturområden
finns friliggande skogsvägar som kan rustas upp.

Cykelparkering och cykelpumpar

Korsningen Bygdegårdsvägen/Kyrkvägen.
I Program 2011 Trafiksäkerhetsåtgärder föreslås
även en gång- och cykelväg mellan Lejondalsvägen
i Finnsta och Björklyckestigen för att förbättra
möjligheterna att cykla mellan Finnsta och Bro
centrum.

Stråk för motion och rekreation

Den vackra naturen och närheten till Mälaren
ger goda förutsättningar för att utveckla
cykelturism i Upplands-Bro. I kommunen finns
idag cykelturistleden Mälardalsleden och
Upplands-Broleden som är en vandringsled.
Dessutom tas en turist- och fritidskarta fram under
2012, som bland annat innehåller gång- och
cykelstråk och lämpliga utflyktsmål för gång- och
cykeltrafikanter. Kommunen medverkar även i det
regionala cykelprojektet SATSA II, som bland annat
går ut på att ta fram cykelturiststråk av regionalt
intresse.
Tätortsnära naturområden som kan vara intressanta
mål för cykelutflykter och vandringar är Lejondal,
Frölunda, Lillsjön, Stäketskogen och Broängarna.

I dagsläget finns cykelparkering vid de flesta större
målpunkterna i kommunen. Undantaget är några av
naturreservaten, som Broängarna, Stäketskogen
och Frölunda, där parkeringsmöjligheter saknas. På
dessa platser föreslås enklare cykelställ med 15 - 20
platser, med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.
Det finns endast ett fåtal cykelparkeringar i
anslutning till busshållplatser. För att underlätta
kombinerade resor med cykel och buss föreslås
cykelparkeringar vid större busshållplatser, särskilt
i områden som Aspvik, Sylta, Granhammar och
Råby, där många har långa avstånd till närmaste
busshållplats. Cykelparkeringar i anslutning till
kollektivtrafik bör vara försedda med tak och ha
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. I denna
cykelplan föreslås 10- 15 busshållplatser per 100
resenärer.

Cykelparkering i Kungsängens centrum.
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Vid nyetableringar föreslås i första hand cykelställ
med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen och som
placeras synligt i nära anslutning till målpunkten,
helst inte längre bort än 25 meter. Vidare föreslås
att  cykelpumpar ska finnas i anslutning till större
cykelparkeringar, förslagsvis vid cykelparkeringarna
vid pendeltågsstationerna.

separering ska fungera är att vägen är tillräckligt
bred för att två cyklister ska få plats att mötas utan
problem. En plats där man separerat gående och
cyklister på detta sätt är i gång- och cykeltunneln
under Bro station.

Ett vanligt förekommande problem är kvarlämnade
cyklar som tar upp plats på cykelparkeringarna.
För att lösa detta problem föreslås att rutinerna för
märkning och bortforsling av skrotcyklar förbättras
så att samtliga cykelparkeringar ses över två gånger
per år.

3.2 Trafiksäkerhet,
tillgänglighet och trygghet
I den studerade olycksstatistiken framgår att en stor
andel av de rapporterade olyckorna för gång- och
cykeltrafik inträffar i korsningspunkter i kommunens
tätorter och på större vägar där cykelbanor saknas.
Med andra ord är korsningspunkterna viktiga i
trafiksäkerhetsarbetet.
I trygghetsprojektet som genomfördes i samarbete
med Upplands-Brohus år 2007 kom många
synpunkter upp gällande belysning och i Program
2012 Trafiksäkerhetsåtgärder finns en inventering
av gatubelysningen med för att få en bild av vilka
förbättringar som behövs.

Separeringsgrad och korsningspunkter

Som tidigare nämnts är separeringsgraden
mellan motordriven trafik och gång- och
cykeltrafik i vissa områden för låg för att ge god
trafiksäkerhetsstandard.
I Upplands-Bro delar fotgängare och cyklister på
samma vägnät. Det finns ingen anledning att ändra
på detta ur ett trafiksäkerhetesperspektiv, eftersom
kollisioner mellan cyklister och gående är ovanliga.
Däremot kan en separering på vissa sträckor
förbättra gångtrafikanternas trygghetskänsla och
cyklisternas framkomlighet. Exempel på sådana
platser är i skarpa svängar, gångtunnlar och
branta backar, där cyklisternas hastigheter är höga
och sikten begränsad. Regionala pendlingsstråk
där cyklister håller höga hastigheter är ett annat
exempel. En förutsättning för att en sådan

Exempel på plats där man separerat gående och
cyklister i Årsta.

Belysning

I trygghetsprojektet som genomfördes år
2007 samlades många synpunkter in gällande
belysning längs gång- och cykelvägar, framför
allt belysning i gång- och cykeltunnlar samt på
stråk utan för tättbebyggda områden. Därför
föreslås en inventering av gatubelysningen och
att ett åtgärdsprogram tas fram, framför allt för
kritiska områden som övergångsställen och
cykelparkeringar.

3.3 Framkomlighet
Ett viktigt sätt att öka möjligheterna att gå och
cykla i Upplands-Bro är att prioritera gång- och
cykeltrafikanters framkomlighet. Hinder som
bommar och cykelfållor bör endast användas som
sista utväg. Om gång- och cykeltrafiken måste
ledas om på grund av ett vägarbete krävs tydlig
information och genomtänkt skyltning.

Vägarbeten och hinder

Vid vägarbeten som påverkar fotgängare och
cyklister krävs tydliga avspärrningar och skyltar.
Vid större vägarbeten bör skyltningen på plats
kompletteras med information på kommunens
hemsida och eventuellt i lokaltidningen. Om gångoch cykeltrafik måste ledas om vid vägarbeten
ska målet vara att uppnå god trafiksäkerhet även
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på den tillfälliga vägen, så att gående exempelvis
inte hänvisas till blandtrafik på en väg med
hastighetsbegränsningen 30 km/h.
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kompletteras med orienteringstavlor med kartor
vid större cykelparkeringar. I ett första steg kan
orienteringstavlor sättas upp vid cykelparkeringarna
vid kommunens pendeltågsstationer.

3.5 Beteendepåverkande
åtgärder

Hinder på gång- och cykelväg i Bro.

Drift och underhåll

Sand på gång- och cykelvägar är ett problem på
våren då väderleken ofta är växlande med kalla
nätter och soliga dagar. Sanden gör det svårt att
ta sig fram på dagarna då många vill ut och gå
och cykla, men behövs på kvällarna då det blir
minusgrader och halka. Därför kan den inte sopas
bort för tidigt. Däremot kan informationen om när
och hur sandsopningen sker förbättras, med en
tydlig prioritetsordning som talar om i vilken ordning
gång- och cykelvägarna sopas.
För att förbättra möjligheterna att gå och cykla på
vintern föreslås att gång- och cykelvägarna får
högre prioritet vid snöröjning. Då minskar man
även risken att gående och cyklister väljer bilarnas
körbana, där det är bättre och snabbare snöröjt, än
gång- och cykelbanan.

3.4 Orienterbarhet
Det finns stora möjligheter att förbättra
orienterbarheten på gång- och cykelvägnätet i
Upplands-Bro kommun, inte minst med tydlig
vägvisning. Vid nyetableringar är det viktigt att
prioritera genhet på gång- och cykelvägar, så att
förvirrande omvägar undviks.

Vägvisning

Som grund för vägvisningen föreslås
Trafikverkets modell med vägvisare och
avståndstavlor. Vägvisningen föreslås

Upplands-Bro kommun har tidigare arbetat
mycket med beteendepåverkande åtgärder inom
projektet Säkra skolvägar. Förutom detta har de
beteendepåverkande åtgärderna främst bestått av
information på kommunens hemsida.

Gå och cykla- webb

Ett förslag är att förbättra Gå och cykla- sidorna
under Gata och trafik på Upplands-Bro kommuns
webbplats. En utbyggnad av Gå och cykla- sidorna
har redan påbörjats och tanken är att i framtiden
informera om utflyktsmål, vägarbeten som rör gångoch cykelvägar samt att ge rekommendationer och
råd gällande cykelvård och utrustning. Det ska
finnas information om nya gång- och cykelvägar,
cykelparkeringar och andra projekt. Dessutom
ska kommunens invånare kunna beställa kartor
och felanmäla utstickande vegetation, klotter på
vägskyltar och andra brister man noterat på gångoch cykelvägarna.

Cykelpool

Under 2011 startades en cykelpool för anställda i
kommunhuset, med tre cyklar som kan bokas via
internet. Ett förslag är att utveckla denna cykelpool
med fler cyklar. Målet är att det även ska finnas
lånecyklar i Bro, förslagsvis i anslutning till Brohuset.
I framtiden ska cykelpoolen kunna användas av alla
som bor i kommunen.

Gång- och cykelkarta

En tydlig och informativ gång- och cykelkarta är
utmärkt reklam för gång- och cykeltrafik. Efterfrågan
på cykelkartor är stor bland invånarna. Under 2012
tas en turist- och fritidskarta fram där gång- och
cykelvägar samt utflyktsmål ingår. Dessutom är ett
förslag att en sammanfattning av denna gång- och
cykelplan ska ges ut i form av en karta.

Marknadsföring och evenemang

Marknadsföring kan användas för att uppmuntra
fler att börja gå och cykla. Ett sätt att marknadsföra
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gång- och cykeltrafik är att fira nya gång- och
cykelvägar samt cykelparkeringar med invigningar.
Kommunen kan även dela ut information om gångoch cykeltrafik vid evenemang som kommunen
deltar i, såsom Fest i byn och Kungskalaset.
Avslutningsvis bör kommunen fortsätta att arbeta
med Säkra skolvägar- projektet och sträva efter att
fler skolelever ska gå och cykla till skolan.

Gå och cykla- sidorna på Upplands-Bro kommuns
hemsida.

Kommuntältet på Fest i byn i Bro, september 2010
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Lista, åtgärdsförslag
Åtgärderna har prioriterats efter hur många som kommer att få nytta av åtgärden samt om det gäller en
åtgärd för arbets- och skolpendling eller rekreation. Siffran inom parentes anger om åtgärden har prioritet 1
eller 2.

Kompletteringar av gång- och cykelvägnätet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gång- och cykelväg till Naturreservatet Frölunda (2)
Gång- och cykelväg längs med Strandvägen (1)
Gång- och cykelväg till Lillsjöns friluftsområde (2)
Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen och Västra Rydsvägen (1)
Brunna trafikplats, trafiksäkerhetsåtgärder och gång- och cykelväg (1) I samarbete med Trafikverket!
Gång- och cykelförbindelser till Brunna industriområde från Norrboda och Brunna (1)
Gång- och cykelväg till Svea Livgarde (1)
Gång- och cykelväg till Håbo-Tibble (1) I samarbete med Trafikverket!
Gång- och cykelväg till Broängarnas naturreservat (2)
Gång- och cykelvägar till Hällkana friluftsområde från Bro centrum och Österhagen (2)
Gång- och cykelväg till Rättarboda (1) I samarbete med Trafikverket!
Gång- och cykelväg till Ådö och Smidö (1) I samarbete med Trafikverket!
Regional gång- och cykelväg till Håbo kommun (1) I samarbete med Trafikverket!
Gång- och cykelväg till Håbo-Tibble (1) I samarbete med Trafikverket!
Regional gång- och cykelväg till Håtuna och Sigtuna samt Tjusta (1) I samarbete med Trafikverket!
Gång- och cykelväg till Skällsta/Fliesbergshuset (1)
Gång- och cykelväg mellan Norrbodarondellen och infarten till Kungsängens IP (1)
Trafiksäkerhetsåtgärder i korsning Bygdegårdsvägen/Kyrkvägen (1)
Ny gång- och cykelväg mellan Lejondalsvägen och Björklyckestigen (1)

Resvaneundersökning
20.

Genomföra en resvaneundersökning (1)

Cykelparkering
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Broängarnas naturreservat: cykelställ med fastlåsning i ramen, 10- 20 platser (1)
Stäketskogen: cykelställ med fastlåsning i ramen, 10- 20 platser (1)
Naturreservatet Frölunda: cykelställ med fastlåsning i ramen, 10- 20 platser (1)
Hällkana friluftsområde: cykelställ med fastlåsning i ramen, 20- 30 platser (1)
Lillsjötoppen: cykelställ med fastlåsning i ramen, 10- 20 platser (1)
Cykelparkeringar vid större busshållplatser (1)
Kungsängens infartsparkering: cykelparkering med tak och fastlåsning i ramen, minst 20 platser (1)
Cykelpumpar i anslutning till cykelparkeringar vid pendeltågsstationerna (1)

Trafiksäkerhet och trygghet
29.

Inventering av belysning vid övergångsställen och cykelparkeringar (1)

Framkomlighet samt drift- och underhållsåtgärder
30.
31.

Förbättra rutiner för bortforsling av skrotcyklar (1)
Högsta prioritet för snöröjning på huvudvägar för gång- och cykeltrafik (1)

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

Orienterbarhet
32.
33.

Ny vägvisningsplan och förslagsvis börja arbeta med vägvisning på huvudstråken först (1)
Orienteringstavlor för gång- och cykeltrafikanter vid större cykelparkeringar (1)

Beteendepåverkande åtgärder
34.
35.
36.

Vidareutveckla Gå och cykla-webb (1)
Fortsätta arbetet med Säkra skolvägar (1)
Vidareutveckla cykelpoolen (1)
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Cykelstrategi 2019 – 2025
Förslag till beslut
Tekniska nämnden ger Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram en
Cykelstrategi för 2019 - 2025.

Sammanfattning
Tekniska avdelningen ser ett behov av att ta fram en cykelstrategi för
Upplands-Bro kommun som ska gälla för perioden 2019-2025.
Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker
cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska
resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre
folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ska ligga till grund för den
cykelstrategi som Tekniska avdelningen ska ta fram för Upplands-Bro
kommun.
Kommunen har en Gång- och cykelplan inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid
utbyggnad av gång- och cykelvägar medan syftet med cykelstrategin är att öka
cyklandet, utveckla planering, byggande och drift av cykelvägnätet som en del
i det hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i
kommunen och skapa nytt resmönster.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar om att ge
Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för perioden 2019–
2025.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 januari
2019



Natinell cykelstrategi, Regeringen 20170426

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret ser att behov av att ta fram en cykelstrategi för
Upplands-Bro kommun som ska gälla för perioden 2019–2025.
Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att:


Kartlägga befintligt gång- och cykelvägnät.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-14

TN 19/0021



Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa
åtgärdsförslag.



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

När befolkningen ökar i kommunen, ökar även behovet av trafiksäkra och
tillgängliga miljöer framförallt för de oskyddade trafikanterna.
Det är idag möjligt att nå de flesta viktiga målpunkter i kommunen med cykel,
antingen på cykelbanor eller på gator med lite biltrafik. Cykelnätet har vuxit
fram under många år och inriktningen har varit att skapa trafiksäkra och
tillgängliga förbindelser. Framkomligheten har i många fall varit underordnad
och det finns brister i cykelvägssystemet som innebär att restiderna förlängs. I
samband med de stora exploateringsprojekten som genomförs i kommunen och
som planeras för framtiden behöver cykelvägnätet successivt kompletteras.
Cykelstrategins innehåll
Cykelstrategin ska utgå ifrån de utmaningarna som Upplands-Bro kommun står
inför i och med den ökade folkmängden i kommunen.
Cykelstrategin ska ha fokus på följande utmaningar:








Fler människor ska cykla mer.
Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna.
Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen.
Lånecykelsystem
Vintercykling
Mobility management, ett koncept för att främja hållbara transporter
och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder
och beteenden.
Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen samt de aktiva
åtgärder som genomförts.

Ett antal stödjande dokument ska vara kopplade till cykelstrategin. Till
exempel:


Trafik och tillgänglighetsprogrammet som uppdateras varje år.



Parkeringspaketet, i vilket ett av målet är att byta resmönster och
resvanebeteende i kommunen



Genomförd cykelundersökningen för kommunanställda.



Genomförda säkra skolvägarenkäter.
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Samhällsbyggnadskontoret kommer att uppdatera strategin vid behov med
underlag från undersökningar och guideverktyg under perioden som den är
gällande.

Barnperspektiv
Cykelstrategin ska syfta till att öka cyklandet samt att utveckla planering,
byggande och drift och underhåll av cykelsystemet som är en del i det hållbara
transportsystemet. Det är viktigt för barns och ungdomars utveckling och
självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället. Ett transportsystem som
lägger grunden för en bättre hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som
underlättar barns och ungas möjligheter att kunna ta sig till sina skolor eller
verksamheter är positivt.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf. Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik
Afsaneh Kasiri
Projektingenjör

Beslut sänds till


Tekniska avdelning (Gata/Park/Trafikenheten)
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En nationell cykelstrategi
för ökad och säker cykling
– som bidrar till ett hållbart samhälle
med hög livskvalitet i hela landet

Omslagsfoto: Hövding
Illustrationer: Itziar Castany Ramirez
Foto sidan 3: Johan Bergmark
Produktion: Näringsdepartementet
Artikelnummer: N2017.19

Förord

Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar inom bland annat kollektivtrafik, gång och cykel. En ökad och
säker cykling kan bidra till att
minska resandets miljöpåverkan
och trängseln i tätorter samt bidra
till en bättre folkhälsa.
Denna nationella cykelstrategi är
den första i sitt slag, och har som
övergripande syfte att främja en
ökad och säker cykling. Strategin
ger uttryck för regeringens ambitioner inom cykling med inriktning på att hjälpa berörda aktörer
att ta sitt ansvar. Den ska fungera
som en plattform för det fortsatta
gemensamma arbetet och ska både
följas upp och vidareutvecklas.
Det fortsatta arbetet och förverkligandet av strategin utgår från dagens ansvarsfördelning och är därför beroende av berörda aktörers
vilja och förmåga att bidra.
Genom en bred och nära dialog
med kommuner, ideella organisationer, myndigheter och andra
berörda aktörer har regeringen
tagit fram en strategi för en ökad
och säker cykeltrafik som bidrar

till ett hållbart samhälle med hög
livskvalitet i hela landet.
Strategin innehåller beskrivningar av nuläge och utmaningar samt
prioriterade insatsområden. De
verktyg som regeringen främst har
till sitt förfogande i strategin är
regler, anslag, myndighetsstyrning
samt forskning och utveckling.
Som ett led i regeringens cykelstrategi finns en tvåårig satsning
om 25 miljoner kronor 2016 och
75 miljoner kronor 2017. Parallellt med regeringens arbete med
en nationell cykelstrategi har det
skett en översyn av regler med
betydelse för cykling. Överväganden om regeländringar bereds i
sedvanlig ordning och en departementspromemoria är tänkt att
skickas ut på en bred remiss.

Anna Johansson
Infrastrukturminister
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En ökad och säker cykeltrafik som
bidrar till ett hållbart samhälle
med hög livskvalitet i hela landet

Politiska mål med betydelse
för en ökad och säker cykling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 och
globala mål för hållbar utveckling.
Målen, som integrerar de tre sinsemellan lika viktiga hållbarhetsperspektiven om social, ekonomisk
och miljömässig utveckling, berör
bland annat hållbara transportlösningar, trafiksäkerhet och hälsa.

Även nationellt finns tydliga målsättningar för att främja en mer
hållbar samhällsutveckling. Det
svenska miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö innebär bland annat
att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö, samt medverka till en god regional och global
miljö. Särskilt en av preciseringarna till miljökvalitetsmålet har bäring på cykeltrafik:
• Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och
tillgängliga och att det finns
attraktiva, säkra och effektiva
gång- och cykelvägar.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett
funktionsmål om tillgänglighet
och ett hänsynsmål för säkerhet,
6

miljö och hälsa, och dessa är jämbördiga1. Regeringen har konkretiserat målen i ett antal preciseringar.
Preciseringarna för funktionsmålet som har bäring på cykling är
följande.
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet,
trygghet och bekvämlighet.
• Barns möjligheter att själva på
ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka.
• Förutsättningarna för att välja
kollektivtrafik, gång och cykel
ska förbättras.
Även flera av preciseringarna för
hänsynsmålet har relevans för
cykling:
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras
och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel
mellan 2007 och 2020.
• Transportsektorn bidrar till
att miljökvalitetsmålet. Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet
och ett brutet fossilberoende.
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende
av fossila bränslen.
• Transportsektorn bidrar till
att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

till ökad hälsa. Prioritet ges
till de miljöpolitiska mål där
transportsystemets utveckling
är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen2. Ett antal målområden
är vägledande för folkhälsoarbetet.
En ökad och säker cykling har särskild betydelse för målområdena
Fysisk aktivitet, Miljöer och produkter
samt Barns och ungas uppväxtvillkor.
Ökad cykling har positiv påverkan
Mindre buller, luft- och klimatpåverkan

Med en överflyttning av resor till
cykel, gång och kollektivtrafik blir
det mindre utsläpp av växthusgaser, partiklar och andra luftföroreningar och därmed mindre påverkan på klimatet, människors hälsa
och miljö. Det bidrar också till
minskat buller och bättre livsmiljöer i framförallt städer och tätorter.
Bättre folkhälsa

Hälsofrämjande fysisk aktivitet
förbättrar hälsan utan att åsamka skada. Fysisk inaktivitet är en
riskfaktor för sjukdomar såsom
hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ
2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer.
Bibehållen fysisk aktivitet genom
livet bidrar till att människor kan

leva ett oberoende liv långt upp i
åldern. Dagens gång- och cykelresor beräknas förhindra cirka 3
500 förtida dödsfall3. De svenska rekommendationerna för fysisk
aktivitet innebär att alla vuxna rekommenderas vara fysiskt aktiva
sammanlagt minst 150 minuter per
vecka av minst måttlig intensitet
(vid hög intensitet rekommenderas
75 minuter per vecka). Det är även
viktigt att motverka långa perioder av stillasittande, eftersom stillasittande i sig är en riskfaktor för
hälsan, även bland personer som i
övrigt är fysiskt aktiva. Fysisk inaktivitet finns med bland de tio
främsta riskfaktorerna i Sverige för
förlorade friska levnadsår. Cykling
har stora förutsättningar att ge regelbunden fysisk aktivitet4.

Effekter på trafiksäkerhet

Cyklister är den grupp som i dag
utgör störst andel av allvarligt skadade trafikanter. En av de största
utmaningarna för att ökad cykling ska bidra till hög livskvalitet
och en hållbar samhällsutveckling
är att höja säkerhetsnivån för cyklister. Arbetet med den nationella cykelstrategin har ingått som en
del i det intensifierade arbete som
har genomförts avseende trafiksäkerhet under 2015–2016.

citetsbrister och trängsel i transportsystemet.
Näringslivs- och landsbygdsutveckling

Antalet cykelleder regionalt och
nationellt växer både i Europa och
Sverige, och efterfrågan på cykelsemestrar ökar. Rekreations- och fritidscykling skapar nya förutsättningar för städernas, men framför allt för
landsbygdens näringslivsutveckling.

Cykelfordonsutvecklingen skapar
även nya möjligheter för cykelnäringen. System för lånecyklar finns i allt
Urbaniseringen ökar och städerna fler städer både i Sverige och i övriga
förtätas, vilket medför utmaning- Europa. Antalet sålda cyklar i Sveen att bland annat behöva hushål- rige ökar och parallellt med detta
la med stadens begränsade fysiska sker även en snabb utveckling av
utrymme. Yteffektiva transportlös- övrig utrustning. Fler påkostaningar som kollektivtrafik, gång
de cyklar kan också innebära en
och cykel kommer att vara allt mer ökad efterfrågan på cykelservice
nödvändiga för att undvika kapaoch reservdelar.
Bättre framkomlighet och ökad
tillgänglighet

Foto: Hanna Mi Jakobson/Cykelfrämjandet

Det är angeläget att samhällsplaneringen i ökad utsträckning främjar en hållbar
samhällsstruktur och ett hållbart transportsystem, där cykel ingår som en viktig del.

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

7

Förutsättningar, utmaningar och möjligheter
för en ökad och säker cykling

Ansvarsförhållanden och
medel till cykelåtgärder
Cykling är ett färdsätt i vägtransportsystemet. Det är tillåtet att
cykla på nästan alla vägar, oavsett vem som är väghållare. Som
cyklist finns möjligheter att ta sig
fram som bilisten inte har. Man
får exempelvis cykla på det flesta
enskilda vägar. Med stöd i allemansrätten går det att cykla i terräng under förutsättning att det
sker skonsamt samt att vägval och
körsätt anpassas så att naturen
inte skadas. Särskilda bestämmelser kan dock finnas i området.

Det finns både statliga, kommunala och enskilda väghållare som
har ansvar för gång- och cykelvägar. Samtliga aktörer på respektive nivå måste verka för att förbättra förutsättningarna för att
välja gång och cykel. Det är viktigt att framhålla att Trafikverket, med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv,
ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och
luftfart samt för byggande och
drift av statliga vägar och järnvägar. Av regleringsbrevet till Trafikverket framgår att Trafikverket
disponerar medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar. Det är
angeläget att Trafikverket aktivt
8

och kontinuerligt arbetar med att
förbättra förutsättningarna för
cykling vid planering av ny infrastruktur och att dessa initiativ tas
tidigt i planeringsprocessen.

na vägobjekt (dvs. med en totalkostnad över 25 miljoner kronor).

Det cykelvägnät som kommunerna är väghållare för är avsevärt större än den andel av nätet
Längre cykelvägar har ofta flera
som staten svarar för. Förutom de
väghållare. En enskild cyklist kan statsbidrag som kommunerna kan
därför passera flera administrativa få via länsplanerna gör kommugränser vid cykelpendling eller cy- nerna egna satsningar på cykekelutflykter. De allra flesta gång- linfrastruktur. Många kommuner
och cykelvägar är kommunala och gör stora insatser. I storstäderna
finansieras därmed av kommukan det röra sig om miljardbelopp.
nerna. Samtidigt är variationen
stor gällande längden på cykelvä- Cykelns roll i samhällsplaneringen
gar med kommunal väghållare.
Sedan bilismens framväxt har
bilen haft stor betydelse för samStatliga medel till cykelåtgärder
finns dels i den nationella planen hällsplaneringen och stadsbyggandet. De utmaningar som finns i
för transportinfrastruktur, dels i
dag avseende klimatförändringar,
länsplanerna för regional transluftkvaliteten och buller i städer,
portinfrastruktur. Totalt satsas
trängsel och fysisk inaktivitet
drygt 4,8 miljarder kronor på åtleder till ökade krav på en samgärder för gång och cykel under
hällsplanering som ger bättre
perioden 2014–2025. Av dessa
förutsättningar för kollektivtrafik,
återfinns 1,4 miljarder kronor i
gång och cykel.
den nationella planen och drygt
5
3,4 miljarder kronor i länsplanerna, vilket utgör cirka 10 procent
Omvärldstrender påverkar på
av de totala länsplaneramarna.
olika sätt staden och transportVariationen i satsningarnas storsystemet, och även cyklingen.
lek är stor mellan länen. Det är
Den fortsatt snabba urbaniseringinte enkelt att utläsa hur mycket
en med allt fler boende i växande
som avsätts till cykel i länsplaner- stadsregioner kommer att ställa ytna. Dels är vissa av åtgärderna ge- terligare krav på redan begränsamensamma för flera färdsätt, exde ytor och på den fysiska planeempelvis gång och cykel, dels kan ringen av vägar och gator i städer.
ytterligare resurser till cykelinfra- Hållbara och effektiva transporter
struktur finnas avsatta i namngiv- är således viktigt och cykel är ett
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yteffektivt transportsätt. Arbetet
för hållbara och attraktiva städer
blir alltmer ett gemensamt åtagande där transporterna behöver
ses i relation till andra områden,
exempelvis bostadsbyggande.
Cykeln har sedan långt in på
1900-talet varit ett viktigt transportmedel för arbetsresor samt
varit ett färdmedel för barn och
unga. I slutet av 1990-talet har
cykeltrafiken fått en allt tydligare roll som en viktig del av ett
hållbart transportsystem. Det
har inom kommuner, regioner
och statliga myndigheter tagits
fram ett antal strategier för ökad
och säker cykling samtidigt som
det vidtagits en mängd cykelinfrastrukturåtgärder, inte minst i
kommuner, för att åstadkomma
ett ökat cykelresande. Trots dessa
ambitioner och initiativ har det
ännu inte skett en tydlig statistiskt
säkerställd ökning av cyklingen. Cykelfrågorna har inte heller i
någon större utsträckning prioriterats högre än tidigare vid planeringen av transportsystemet.
Att städer, tätorter och samhällen under lång tid har planerats
utifrån bilen som huvudsakligt
transportsätt har påverkat den
bebyggda miljön. Detta syns tydligt på glesa stadsstrukturer och
långa avstånd mellan målpunkter
vilket ofta förutsätter bilen som
transportsätt. Omvänt påverkar
samhällsplaneringen och stadens
struktur i stor utsträckning hur
människor väljer att ta sig mellan
olika punkter. De som bor och
arbetar i städer med tät struktur
och en bra sammansättning och
blandning av bostäder, arbetsplatser och andra funktioner, reser
mer med kollektivtrafik samt går
och cyklar mellan sina målpunkter mer än andra.
Det är viktigt att både i transportplaneringen och i den fysiska

planeringen skapa förutsättningar för ett ökat cyklande. Det kräver i sin tur mer kunskap, både
om faktiskt cyklande och om potentiella cyklister. I arbetet för en
hållbar samhällsutveckling framhålls ofta vikten av en helhetssyn i
samhällsplaneringen och att tidigt
i processen planera för hållbara
transportlösningar tillsammans
med hållbara bebyggelsestrukturer. Redan i översiktsplanearbetet
är tillgänglighet till såväl bostäder
som handels- och arbetsplatser
viktigt. En god samhällsplanering
skapar förutsättningar för hållbara transportsätt såsom cykeltrafik,
genom att cykeln ges plats i den
byggda miljön.

Cyklandet i dag och
cyklandets utveckling7
En genomsnittlig dag cyklar var
tionde invånare i åldern 6–84 år
(835 000 personer). De som cyklar
gör i genomsnitt 2,2 cykelresor om
dagen om sammanlagt 7 kilometer. Mer än hälften av alla cykelresor är 2 kilometer eller kortare, och
endast några få procent är mer än
10 kilometer långa. De vanligaste
cykelresorna är fritidsresor, cirka
40 procent, samt resor till och från
arbetet, cirka 30 procent. Inköpsresor står för en sjättedel av cykelresorna medan resor till och från
skola står för en åttondel.

Antalet cykelresor har minskat
med en tredjedel sedan 1995, vilKommunerna har genom sin fysiska ket i huvudsak beror på att färre
planering enligt plan- och bygglapersoner cyklar en genomsnittgen (2010:900) möjligheter att skapa lig dag. Minskningen har varit
förutsättningar för en hållbar samstörst i åldrarna 6–24 år. Tidigahällsutveckling med en effektiv
re var det något vanligare att pojoch funktionell cykelinfrastruktur.
kar och män cyklade än flickor
Många kommuner arbetar redan
och kvinnor, men den skillnaden
aktivt med förtätning och omställhar utjämnats avseende antalet cyning till ett mer hållbart transportkelresor. Mäns cykelresor är dock
system. Utvecklingen med att ta
längre än kvinnors.
in cykel i planeringen bedrivs med
en ökad systematik på regional och
Antalet cykelresor har minskat kraflokal nivå6. Exempelvis finns allt
tigt i kommuner utanför de större
fler kommunala cykelplaner och re- tätorterna. I dessa kommuner, där
gionala cykelstrategier.
det tidigare gjordes flest cykelresor, har antalet cykelresor nästan
En viktig del i cykelinfrastruktuhalverats. Den största andelen av
ren är goda parkeringsmöjligheter alla cykelresor, 44 procent, görs nu i
vid målpunkter såsom stationer,
medelstora städer och deras förortresecentra, hem och arbetsplats.
skommuner. Den genomsnittliga
Många kommuner använder sig
cykelresans längd har däremot ökat
av cykelparkeringsnormer eller
med en tredjedel och är nu 3 kiloparkeringstal för cykel i planemeter. Ökningen av reslängden har
ringsprocessen. Det saknas dock
skett främst bland medelålders män
mer detaljerade kunskaper om hur och i medelstora städer samt stornuläget för cykelparkeringar ser
städer, med förorter.
ut över landet. Samtidigt finns det
ett behov av både fler, säkra och
Utvecklingen inom olika
bättre cykelparkeringar anpassade grupper av cyklister
för nya cykelfordon och fler grupper av cyklister. Fler och bättre
Barns och ungas cyklande
cykelparkeringar kan främja en
Världshälsoorganisationens
ökad cykling.
(WHO) rekommendation för barn
och unga är minst 60 minuters
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fysisk aktivitet dagligen men enligt Folkhälsomyndigheten har den
fysiska aktiviteten bland barn och
ungdomar minskat. Aktiva transporter handlar om transporter som
kräver fysisk ansträngning till en
destination, exempelvis att cykla
till skolan eller promenera till en
kompis11. Aktiv transport för barn
leder till flera positiva hälsoeffekter, såsom förbättrad koordination,
motorik och kondition, samt även
till minskad risk för oro, aggressivitet och depression8.
Andelen barn i gruppen 7–14 år
som cyklar en genomsnittlig dag
har på 20 år minskat från 24 procent till 15 procent. Två tredjedelar av cykelresorna är fritidsresor
och en tredjedel skolresor. Fritidsresor såväl som skolresor är i genomsnitt 1,7 kilometer långa och
den sammanlagda cyklade sträckan per dag är 4 kilometer. Denna
har inte ändrats över tid. Flickor
och pojkar i dessa åldrar gör lika
många cykelresor, men pojkars
cykelresor är något längre.
Av ungdomar och unga vuxna i
åldern 15–24 år cyklar 12 procent,
och dessa cyklar i genomsnitt
6 kilometer dagligen. För 20 år
sedan var det 22 procent i denna
åldersgrupp som cyklade en vanlig dag, men färdsträckan var densamma. Även i denna grupp är fritidsresorna dubbelt så vanliga som
till och från skola, och fritidsresor och skolresor är ungefär lika
långa; 2,7 kilometer. Pojkar och
unga män i dessa åldrar gör lika
många cykelresor som flickor och
unga kvinnor, men deras cykelresor är något längre.
Att dagligen gå eller cykla till och
från skolan är en viktig hälsoinsats. Att cyklandet bland barn och
unga minskar är oroande, även ur
ett mer långsiktigt perspektiv eftersom de värderingar och vanor
som utvecklas i unga år har stor
10

betydelse längre fram i livet. Dock
är det svårt att utifrån den kunskap som finns i dag dra slutsatser om varför barn och ungdomar
minskat sitt cyklande9.
Vuxna cyklister10

Inom gruppen kvinnor och män i
åldern 25–64 år cyklar 10 procent
en genomsnittlig dag, och de cyklar 8 kilometer. För 20 år sedan
var andelen 13 procent som cyklade runt 6 kilometer per dag. Tendensen sedan millennieskiftet har
varit att en mindre andel personer cyklar en totalt något ökande
sträcka. Ökningen av cykelsträckan sker framför allt hos medelålders och äldre män upp till 74 år.
Relativt sett har personer över 65
år ökat sin cykelsträcka mest.
Av gruppen kvinnor och män i åldern 65–84 år cyklar 4,6 procent
en genomsnittlig dag, och de cyklar 8 kilometer. I åldrarna 65–84
år går det att se en positiv trend
i motions- och friluftscyklandet.
Denna grupp gör 57 procent fler
fritidsresor med cykel nu än vid
millennieskiftet.
Turist- och rekreationscyklister

Upplevelseturismen och turistcyklismen utvecklas positivt men
statistiken och kunskaperna om
utvecklingen och nuläget är samtidigt begränsade. Även rekreations- och fritidscykling i olika
former har en positiv utveckling
och detta inbegriper både äventyrs-, motions- samt tävlingscykling i olika former. Under de
senaste åren har exempelvis cykelmotionerandet ökat markant,
vilket syns i anmälningarna till de
stora cykelloppen.
Ökat cyklande bland nyanlända
och utrikes födda

Utrikes födda utgör 18 procent av
befolkningen i Sverige och väntas till 2020 öka till 21 procent11.
Körkorts- och fordonsinnehav-
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et bland utrikes födda är lägre än
bland inrikes födda, vilket medför sämre möjligheter till resor
med personbil. Undersökningar visar även att det är vanligt att
vissa grupper av utrikes födda, exempelvis kvinnor, inte kan cykla,
men har en vilja att lära sig detta.
Det kan även finnas anledning att
öka kunskaperna om trafikregler
och beteenden i trafiken i Sverige
hos dessa grupper.
En ökad mångfald av cyklister

Cyklister är inte en enhetlig grupp
med lika resvanor, behov och förutsättningar utan kvinnor och
män samt flickor och pojkar i
olika åldrar och faser i livsskedet
som använder cykeln på olika sätt
och i olika syften. Trots detta är
det få studier som uppmärksammar variationen av cyklister eller
tydliggör vilka faktorer som påverkar cykelanvändningen12.
Utifrån resvaneundersökningar går det att se tendenser till att
cyklingen utvecklas olika i skilda
grupper. Det är därför allt viktigare att både öka kunskaperna om
olika grupper av cyklister, exempelvis arbetspendlare, motionsoch fritidscyklister, barn och unga
samt vardagscyklister som kanske
främst cyklar korta sträckor. Ålderspyramiden i samhället förändras genom att många äldre når en
allt högre ålder, och redan i dag
går det att se en trend med ökad
cykling bland äldre. Den äldre
gruppen verkar även ha en alltmer
aktiv fritid och motionscyklande blir alltmer populärt. Personer
med funktionsnedsättningar har
även andra förutsättningar och
behov som behöver tas i beaktande. På landsbygden kan behovet
handla om tillgången till separerad cykeltrafik från landsväg med
höga hastigheter.
Gemensamt för de allra flesta cyklister är behov av en cykel-

infrastruktur. Olika grupper av
cyklister har därutöver olika förutsättningar, behov och önskemål som påverkar om de väljer att
cykla och i vilken grad man gör
detta. Vissa grupper av cyklister,
exempelvis de som arbetspendlar,
bedöms prioritera tillgänglighet
och framkomlighet för längre och
snabbare cykeltransporter, medan
exempelvis fritidscyklister kanske
främst prioriterar en trevlig omgivning samt trygghet och säkerhet mellan hemmet, fritidsaktiviteter och affärer i närområdet. Även
olika uppfattningar om vad som är
trevligt och lustfyllt påverkar valet
att cykla eller inte. Faktorer såsom
ekonomi, kultur och status samt
valet av fritidsaktiviteter och hur
familjer väljer att resa tillsammans
påverkar likaså cyklandet.
Det finns en rad övergripande
faktorer identifierade som påverkar användningen av cykel som
transportmedel13.
•

•

•

Individuella och sociokulturella faktorer såsom inkomst
och cykelns status inom individens sociala kontext.
Kostnader för cyklandet i form
av exempelvis restid och stöldrisk samt kostnader för att använda alternativa färdmedel
i form av exempelvis restid,
utbud, parkering och bränsle.
Fysisk utformning såsom om
cykelnät och infrastruktur,
drift och underhåll, beteendepåverkande åtgärder samt
olika styrmedel.

En ökad cykling leder sannolikt
till en större mångfald av cyklister, och det kan i sin tur attrahera nya grupper att börja cykla.
Denna utveckling kan göra att det
ställs mer krav på en infrastuktur
anpassad efter olika behov och
funktionalitet.

Utvecklingen inom cykelfordon

Det finns en snabb utveckling
av cykeln vilket leder till en större variation av cyklar än tidigare.
Detta innefattar exempelvis elcyklar, lastcyklar, lådcyklar, liggcyklar
och armcyklar för personer med
funktionsnedsättning. Innovationer och teknik påverkar transportsystemet, cykeln och övriga
fordon, vilket i sin tur både kan
påverka säkerheten samt cyklingens omfattning och attraktivitet.
Nya cykelfordon kan exempelvis
utgöra en allt viktigare lösning för
godstransporter och citylogistik.
En snabb utveckling inom digitalisering och automatisering mot
det alltmer uppkopplade samhället påverkar transporter och infrastrukturlösningar. För cyklingen kan det innebära att utveckla
framtidens lånecykelsystem via
modern informationsteknologi för
att lokalisera, boka och betala för
en cykel.
Cykelinfrastruktur
Infrastrukturen för cykling kan
sägas bestå av cykelvägnät, övrigt
vägnät, rekreations- och turistcykelleder, cykelparkeringar, trafiksignaler, vägmarkeringar, cykelvägvisning, ytor för låne- och
eller hyrcykeluppställningar samt
pump- och servicestationer. Med
cykelvägnätet menas det nät av förbindelser som är avsett att användas av cyklister, ibland i form av
gemensamma gång- och cykelvägar. Eftersom cykling är tillåten på
en stor del av det vägnät som används av övrig vägtrafik är denna
del av infrastrukturen gemensam.

Det finns inga regler som styr utformningen av cykelvägar men
Trafikverket använder i sin roll
som beställare ett hjälpmedel med
riktlinjer för utformningen av infrastruktur, Vägars och Gators
Utformning (VGU)14. Många väghållare har ambitionen att utfor-

ma sin cykelinfrastruktur med utgångspunkt i detta.
I dag saknas en nationellt sammanhållen och detaljerad bild av
den infrastruktur som används
för cykling. Den nationella vägdatabasen, NVDB15, som förvaltas av Trafikverket ska inkludera cykelvägnätet. I januari 2016
fanns det totalt 1 892 mil registrerade cykelvägar i vägdatabasen
fördelat på 246 mil statlig, 1 559
mil kommunal och 87 mil enskild
väg. Allt fler av kommunerna har
succesivt lagt in sina cykelvägar i
den nationella vägdatabasen, men
denna rapportering är inte helt
klar och kommer fortsatt utvecklas vad gäller kvalitet och funktion.
För att cykeln ska vara ett attraktivt transportsätt måste cykelvägnätet hänga samman både
lokalt och regionalt samt koppla
till olika målpunkter i vardagen.
Mångfalden cyklister ställer även
nya krav på anpassningar och
funktionalitet. Trots ökat fokus på
cykelfrågorna på olika nivåer och
alltfler insatser på cykelvägnätet
finns fortsatt utvecklingsbehov
och potential till ett mer anpassat
och funktionellt cykelvägnät.
Turist- och rekreationscykelleder

År 2015 invigdes en nationell turistcykelled, Kattegattleden, som
ett steg i att utveckla cykelturismen i Sverige. I dagsläget pågår utveckling av leder på flera håll och
under 2016 invigdes Sydostleden.
Utöver större cykelturismleder så
görs satsningar för att utveckla turist- och rekreationscykling i ett
flertal län och i enskilda kommuner.
Trafikverket har tagit fram kvalitetskriterier för turist- och rekreationscykelleder där en cykelledbeskrivs som ett sammanhängande
cykelstråk för rekreation eller tu-
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rism16. Cykelledsnätet för turistoch rekreationsändamål delas in
i långa (nationella), medellånga
(regionala) och korta (lokala) cykelleder. Leden har en utpekad
huvudman som kan vara ett regionförbund, ett regionalt samverkansorgan, en kommun eller
annan organisation. Huvudmannen ska ha en långsiktig plan och
budget för förvaltning, kvalitetssäkring av service, utveckling och
marknadsföring samt kvalitetssäkring av infrastrukturen och av utmärkningen längs cykelleden.
Trots en mer generell positiv utveckling inom området är det
svårt att få en detaljerad bild av
utvecklingen av turist- och rekreationscykling, både vad gäller själva
lederna men även hur koncepten
i övrigt utvecklas. För att cykelturismen ska kunna utvecklas och
bli attraktiv har behovet av fler
exportfärdiga produkter såsom
resepaket, cykelvänliga boenden
och researrangörer av cykelutflykter lyfts upp. Likaså behöver nya
nätverk och samarbetsformer arbetas fram. Både cykelorganisationer, cykelentreprenörer, lokala entreprenörer och kommuner har en
viktig roll i detta arbete.
Snabba cykelstråk

Det talas allt mer om snabba cykelstråk, både i lokala och regionala sammanhang, och man kan
se ökade satsningar inom området. Med snabba cykelstråk avses
längre stråk som förbinder städer,
större tätorter eller olika stadsdelar med varandra där olika grupper av cyklister ska kunna ta sig
fram snabbt, smidigt och bekvämt
året runt. Stråken ska erbjuda god
tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet. Detta ska förbättra för
dem som redan cyklar i form av
kortare restid och ökad trafiksäkerhet. Detta kan samtidigt få fler
att börja cykla och i så fall uppstår
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även positiva effekter på bland
annat hälsa och miljö.

Utveckling av säkerheten
för cyklister

Svenskt trafiksäkerhetsarbete
utgår från Nollvisionen. NollvisioDrift och underhåll
Drift och underhåll är en del
nen är det långsiktiga målet att
av väghållningen och innefattingen ska omkomma eller skadas
ar åtgärder för att kunna använallvarligt i transportsystemet och
da infrastrukturen och för att
att transportsystemet måste anupprätthålla dess funktionalitet.
passas successivt till detta. Antalet
Exempelvis ingår beläggning,
omkomna inom vägtransportområdet ska enligt en av det translagning av sprickor och hål, snöportpolitiska hänsynsmålets precioch halkbekämpning vintertid
seringar halveras mellan 2007 och
och borttagning av grus. En hög
2020 och antalet allvarligt skadadrift- och underhållsstandard på
cykelvägnätet har betydelse för
de ska minska med en fjärdedel
statusen för cykeln som transport- under samma period. Regeringen
medel och är något som även kan har aviserat ett intensifierat arbete
för trafiksäkerhet från 2016, bland
bidra till ökad cykling.
annat för att säkerställa att detta
Allt fler väghållare tar sin utmål uppnås.
gångspunkt i och använder sig av
Under perioden 2006–2015
”GCM-handboken, utformning,
omkom i genomsnitt 24 personer
drift och underhåll med gång,
per år i cykelolyckor, vilket motcykel och mopedtrafik i fokus”
svarar ungefär 9 procent av olyckor
som har tagits fram i samarbete
med dödlig utgång17. Cyklister är
mellan Trafikverket och Sveriges
den grupp som utgör störst andel
Kommuner och Landsting.
av de allvarligt skadade trafikanterSamlade tillståndsbilder om hur det na, ungefär 45 procent av de cirka
4 900 som skadas allvarligt i vägser ut med drift och underhåll av
trafikolyckor varje år är cyklister.
cykelvägar i landet är begränsade,
Av de allvarligt skadade cyklisteroch detta gäller även underhåll av
na skadas hela 80 procent i singeloannan infrastruktur såsom cykelparkering, service- och pumpstatio- lyckor18. Cyklisters säkerhet är därför en av de största utmaningarna
ner samt lånecykelsystem.
inom regeringens intensifierade arbete för trafiksäkerhet19.
Ungefär hälften av alla cykelolyckor är singelolyckor där någon
Av de allvarligt skadade cyklisform av ojämnhet eller halka på
marken är en faktor i olyckan.
terna har ungefär hälften skadat
Därför är underhållsåtgärder vik- armar och axlar, och 20 procent
ben och höfter. Den största andetiga för cykeltrafiken. Ibland är
len olyckor är singelolyckor och
det själva underhållsåtgärderna i
vägrelaterade faktorer en bidrasig som kan ställa till vissa problem, såsom att en sandad cygande orsak till cirka 60 procent
kelbana blir full med rullgrus när av olyckorna, i första hand relaterade till vägytan, men även till
isen smälter. Detta sammantaget
vägutformningen. Olyckor relategör att ett underhåll på cykelvärade till vägytan orsakas till störsgar som är särskilt anpassat efter
cyklisters behov är en av de vikti- ta del av halka på grund av is, snö,
grus eller löv.
gaste säkerhetsåtgärderna för
cyklister.
Barn i åldersgruppen 7–14 år har
en dubbelt så hög skaderisk jäm-
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fört med övriga åldersgrupper.
Pojkar i åldern 11–14 är en av de
grupper som råkar ut mest för
olyckor. Barn upp till 15 år ska enligt 6 kap 4 § trafikförordningen
(1998:1276) använda cykelhjälm
när de cyklar, och cykelhjälmsanvändningen hos dessa är relativt
hög. Sammanlagt 86 procent av
barnen som går i låg- och mellanstadiet och cyklar använder hjälm
medan användningen i högstadiet är 44 procent. Hjälmkravet
tycks ha haft en viss effekt, antalet
huvudskador bland barn har minskat med 45 procent sedan bestämmelsen trädde i kraft20.
Äldre personer är mer sårbara i
händelse av en olycka. Äldre cyklister, åldern 75–84 år, har tre
gånger så hög skaderisk jämfört
med övriga cyklister21. Av de 33
cyklister som omkom under 2014
var 16 stycken 65 år eller äldre.
Risken för permanenta invalidiserande skador är också högst i åldrarna 55 år och uppåt.
För att minska antalet omkomna
cyklister är det viktigt att minska
risken för kollisioner mellan cyklister och motorfordon. Användningen av cykelhjälm, separering
mellan cyklister och motortrafik
och säkra passager för cyklister är
exempel på viktiga åtgärder.
Dessa insatser måste kompletteras
med aktiva insatser för att minska
antalet allvarligt skadade cyklister,
och då huvudsakligen singelolyckor men även vid kollision mellan
oskyddade trafikanter. De mest
effektiva åtgärderna är sannolikt
bättre anpassat underhåll av cykelvägar, förlåtande vägutformning
och användning av olika typer av
skydd för till exempel axlarna.
Statistik och forskning
Det finns etablerade metoder för
att mäta och följa upp utvecklingen inom kollektiv- och biltrafik,
men avseende cykling är dessa

bristfälliga. Till skillnad från officiell statistik baserad på nationella
resvaneundersökningar indikerar
ett flertal kommunala mätningar i
dag ett ökat cyklande. På nationell
nivå ger den nationella resvaneundersökningen ett underlag, men
för uppföljningar på regional och
lokal nivå, eller i olika trafikantgrupper, saknas en enhetlig och
systematiskt tillämpad metodik.
Så länge mätningar görs på olika
sätt är det svårt att följa upp och
dra generella slutsatser om cykeltrafiken. Detta gäller både den
övergripande målsättningen om
en ökad och mer säker cykling
samt mer konkreta effektsamband
för olika åtgärder som ska leda
till ökad cykling för såväl kvinnor
som män.

såsom trafiksäkerhet samt drift
och underhåll. Cykelområdets status inom forskning och utbildning behöver höjas och området
bör få ökat utrymme i grundutbildningar för transportplanering.
Vidare är kunskaperna begränsade vad gäller olika cyklistgrupper, nya typer av cykelfordon samt
de möjligheter och utmaningar
denna framtida utveckling kan
bidra till.
Befintlig forskning och kunskap
bör kunna göras mer tillgänglig så
att den kommer till användning i
högre utsträckning.

Det saknas i dag nationella riktlinjer för hur cykelmätningar ska
genomföras på lokal och regional nivå för att informationen ska
bli jämförbar över hela landet och
från år till år. I syfte att följa utvecklingen krävs utveckling av en
mer enhetlig och kvalitetssäkrad
metod för att ta fram informationen samt att denna metod görs
tillgänglig för användning.
Det finns även brist på före- och
eftermätningar när åtgärder genomförs vilket medför att det går
långsamt att säkerställa samband
mellan åtgärder och deras olika
effekter.
Den befintliga cykelforskningen bedrivs främst inom ramen för
bredare transportforskning. Det
finns samtidigt en rad mer specifika cykelinitiativ inom exempelvis drift och underhåll, samt säkerhet och hälsa. Det finns dock
behov av mer samordnad och
långsiktig forskning inom cykel.
Dessutom behövs fortsatt mer
grundforskning inom en rad frågor med koppling till cykelfrågor,
En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling
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Denna nationella cykelstrategi är den
första i sitt slag, och har som övergripande syfte att främja en ökad och
säker cykling.

Foto: Felix St Clair-Renard/Folio
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Fem insatsområden och
det fortsatta arbetet
•
•
•
•
•

Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
Öka fokus på grupper av cyklister.
Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
Främja en säker cykeltrafik.
Utveckla statistik och forskning.

Mot bakgrund av den nulägesbild
som kommit fram i arbetet med
denna strategi framstår fem insatsområden som särskilt viktiga i
arbetet för ökad och säker cykeltrafik. Utvecklingen inom dessa
insatsområden kommer att följas,
så att regeringen och övriga relevanta aktörer kan fortsätta arbeta
och säkerställa att arbetet leder i
önskvärd riktning. De fem insatsområdena är följande:
1. Lyft cykeltrafikens roll
i samhällsplaneringen
Det är angeläget att samhällsplaneringen i ökad utsträckning
främjar en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart transportsystem, där cykel ingår som en viktig del. Staten samt regionala och
kommunala aktörer är särskilt
viktiga för att främja en sådan utveckling. Cykeln har fått en allt
större betydelse i samhällsplaneringen, men kan ges ännu högre
prioritet. Det finns samtidigt geografiska variationer i behov, utmaningar och möjligheter, och arbetet med cykelfrågorna behöver
därför ta sin utgångspunkt i dessa
och anpassas därefter.
Planera för ökat cyklande och
mer cykelvänliga samhällen
Det bör finnas potential i att
överföra bilresor till cykel, främst
inom och nära tätorter. Cirka
hälften av alla arbetsresor i Sve16

rige är kortare än fem kilometer
och samtidigt är hälften av alla
bilresor i tätort kortare än fem kilometer. I planeringen av nya och
befintliga områden är det därför
viktigt att inrikta sig på åtgärder
som underlättar för cykling och
andra hållbara transportsätt.

som ett viktigt alternativ. ”Hela
resan-perspektivet” bygger även
på att goda parkeringsmöjligheter för cykel finns vid målpunkter
och att cykelnätet har god koppling till dessa. Regeringen är positiv till att både fler och bättre cykelparkeringar utvecklas.

Genom att planera rätt från början vid nybyggnation och genom
att förbättra tillgängligheten i befintlig fysisk miljö skapas potentialer till att öka andelen hållbara transporter. Täta tillgängliga
stadsstrukturer, sammanhållna cykelnät och målpunkter med
cykelparkeringar är exempel på
inslag som kan förbättra förutsättningar till ökat cyklande. Vid
förtätning är det dock viktigt att
den byggda miljön behåller hållbara och attraktiva livsmiljöer med exempelvis grönytor och
öppna platser.

Samverkan mellan olika nivåer är
viktig för en långsiktig planering
och för att få ett helhetsperspektiv
i trafikplaneringen. Det mellankommunala perspektivet är viktigt och det krävs fördjupade dialoger för att främja en ökad och
säker cykling.

Regeringen ser ett behov av ett
tydligt integrerat ”hela resan-perspektiv” vid planering av ökad
cykling. En resenär kan vara cyklist under en del av resan och
kollektivtrafikresenär eller annan
typ av resenär under andra delar
av resan. Transportsystemet behöver utvecklas i samspel med andra
samhällsfunktioner, så att det skapas goda förutsättningar för tillgänglighet samt effektiva resor
och transporter där cykel ingår
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Regeringen uppmuntrar till fortsatt framtagande och utveckling
av regionala och kommunala cykelplaner, och ser positivt på exempelvis det arbete som Föreningen Svenska Cykelstäder22 har
påbörjat och genomför. Regeringen ser även positivt på att cykelplaner länkas samman med
övriga delar i planeringsprocessen. Genom att till exempel i
översiktsplanen hänvisa till den
kommunala cykelplanen ökar incitamenten för att åtgärderna implementeras i detaljplaneringen.
Regeringen har tagit initiativ
till stadsmiljöavtal, ett stöd till
kommuner och landsting under
2015–2018 för att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa

Foto: Hanna Mi Jakobson

För att cykeln ska vara ett attraktivt transportsätt är det viktigt att cykelvägnätet
hänger samman både lokalt och regionalt, samt kopplar till olika målpunkter i
samhället.

förutsättningar för att en större
andel persontransporter i städer
ska ske med kollektivtrafik. Som
villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer i
form av andra åtgärder än de som
stödet avser och som bidrar till
en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Det
kan t.ex. röra sig om planer för bostadsbyggande, gång- och cykelåtgärder, anpassade hastigheter samt
parkeringstal och parkeringsavgifter. Regeringen gjort en utvidgning
av de åtgärder som är stödberättigade, vilket innebär att från 2017
kan stöd fås även för investeringar
i anläggningar för cykeltrafik.
Kommunerna har en viktig roll
i arbetet för en ökad cykling och
för att förverkliga cykelplanerna i
detaljplaneringen. Det kan handla om att planera in cykeltrafik

i detaljplanen vid nybyggnation
genom parkering och cykelstråk
samt att nya områden och cykelstråk kopplas samman med kringliggande cykelnät, målpunkter och
kollektivtrafik genom en långsiktig planering.

vändningen positivt. Det är även
allt viktigare att beakta att nya
typer av cykelfordon, såsom elcykel
och lådcykel, ställer högre krav på
tillgänglighet och utformning av
cykelparkering med stöld- och väderskydd.

Det kan även vara av värde att
i översiktsplaneringen och detaljplaneringen planera för strategiskt belägna cykelparkeringar vid
målpunkter. Goda parkeringsmöjligheter för cyklar behövs i nära
anslutning till bostäder, arbetsplatser, skolor, platser för fritidsaktiviteter och andra typer av servicefunktioner i samhället samt vid
kollektivtrafikens hållplatser och
knutpunkter. Cykelparkeringsnormer eller parkeringstal för cyklar i
kombination med cykelplanen kan
vara effektiva instrument för att
påverka utvecklingen av cykelan-

Fyrstegsprincipen23 och åtgärdsvalsstudier är också viktiga verktyg som på ett mer tydligt sätt kan
lyfta cykeltrafikens betydelse, och
kan även fortsatt behöva utvecklas.
Det finns framtagna underlag och
vissa verktyg, exempelvis Cykalk,
för samhällsekonomisk analys av
cykelinvesteringar. Regeringen ser
positivt på en fortsatt utveckling
av analysmetoder för cykling.
Behovet av att kunna ta med cykel
på tåg har lyfts och på de flesta
pendeltåg, regionaltåg, regionbussar och landsvägsbussar i Sveri-
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ge är det möjligt att ta med cykeln. Enligt EU-förordningen24
om rättigheter och skyldigheter
för tågresenärer (tågpassagerarförordningen)25 ska resenärerna som
utgångspunkt ges möjlighet att ta
med cyklar på tågen. Möjligheten
kan dock inskränkas av järnvägsföretaget om det får negativ effekt
på trafiktjänsten eller om vagnarna inte tillåter det. Regeringen
ser positivt på lösningar som kan
stötta trafikbolag att, när detta är
realistiskt, öppna för möjligheten
att ta med cykel på tåg. Främst ur
ett ”hela resan-perspektiv”, men
även som stöd för den ökande turist- och rekreationscyklingen.

upp och sprida goda exempel från
kommuner som lyckats lyfta in
cykling i samhällsplaneringen på
ett framgångsrikt sätt. Arbetet är
tänkt att resultera i en sammanställning som ska innehålla både
exempel på fysiska åtgärder och
beskrivningar av framgångsrika processer i Sverige och i andra
länder. Denna ska i möjligaste
mån redovisa innovativa lösningar, ett ”hela resan-perspektiv”
samt effekter som framtagna cykelplaner kan ha för en ökad och
säker cykling.

2. Öka fokus på grupper
av cyklister
I det fortsatta arbetet med att
Regeringen uppmuntrar utveckfrämja ökad och säker cykling belingen av fler cykelvänliga komhövs mer kunskaper om och ett
muner. Ett fortsatt arbete komökat fokus på både befintliga och
mer därför att ha fokus på att lyfta potentiella grupper av cyklister

samt på vilka effekter olika åtgärder har för cyklingen. Regeringen ser att arbetet bör handla om
att förstärka positiva trender inom
cykling samt om att få fler att
ändra sina vanor till att börja cykla.
Öka barns och ungas cyklande
Regeringen vill förbättra förutsättningarna för ökad fysisk rörlighet bland barn och unga genom
ökat cyklande. Fysisk aktivitet är
en viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, såväl
fysisk som psykisk. En av preciseringarna för det transportpolitiska
funktionsmålet är att barns möjligheter att själva på ett säkert sätt
använda transportsystemet och
vistas i trafikmiljöer ökar.

Det fortsatta arbetet kommer att
riktas både på ökade kunskaper

Foto: Kasper Dudzik

Regeringen ser ett behov av ett tydligt integrerat ”hela resan-perspektiv” vid
planering av ökad cykling. En resenär kan vara cyklist under en del av resan och
kollektivtrafikresenär eller annan typ av resenär under andra delar av resan.
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om varför barns och ungas cyklande minskar samt på att främja
ett ökat och säkert cyklande.
Den trafikundervisning som ges
i grundskolan kan användas som
ett verktyg i att uppmuntra och
stötta barns och ungas cyklande.
Genom att förankra ett ökat och
säkert cyklande i tidig ålder via utbildningssatsningar i skolan ökas
grunden för ett beteende med ökat
och säkert cyklande som barnen
kan ta med sig upp i vuxen ålder.
Undervisning inom trafik regleras i läro- och kursplanerna för
grundskolan. Dessa behandlar
både trafiksäkerhet och trafikregler men kan även behandla frågor
som berör resor, transporter, miljö
och samhällsplanering. Insatserna
kring information och utbildning
helst ska genomföras parallellt
med åtgärder i den fysiska miljön
som förbättrar barns möjlighet att
vistas i vägtransportsystemet.
Regeringen ser positivt på det arbete som exempelvis det civila
samhällets organisationer påbörjat med riktade insatser till barn
och unga. Det är viktigt att utbildnings- och informationsunderlag
inom området utvecklas samt att
utbildningsinsatser som syftar till
att främja ökad och säker cykling
bland både barn och unga samt
nyanlända och grupper av utrikes
födda genomförs, se insatsområde
”Skapa bättre förutsättningar för
asylsökande, nyanlända och andra
utrikes födda att cykla”.
Öka cyklandet samt få nya
grupper av cyklister
Regeringen vill främja ett ökat
och säkert cyklande. Det handlar både om att få befintliga cyklister att cykla mer och om att få
medborgare som inte redan cyklar, eller endast gör det i liten utsträckning, att börja cykla respektive öka sitt cyklande.

Regeringen vill främja ett ökat cyklande i hela landet. I dagsläget är
det mer exakta kunskapsläget kring
cyklandet bristfälligt, och det krävs
förbättringar avseende uppföljning och tillämpning av mätmetoder. För att veta att arbetet med
ökad och säker cykling utvecklas i rätt riktning avser regeringen
att förbättra förutsättningarna för
uppföljning av cyklandets utveckling på regional och lokal nivå, se
avsnitt ”Samordning av statistik”. I
ett nästa steg med förbättrade underlag kommer ansvariga aktörer
på olika nivåer att ha möjlighet att
se över förutsättningarna för tydligare målsättningar för ökad cykling. I arbetet med att uppnå ett
mer hållbart transportsystem är det
angeläget att cyklingens andel av
det totala resandet ökar. Cykling är
bra för klimatet, för folkhälsan och
för att minska trängseln i stadstrafiken. I uppdraget ingår att formulera möjliga målsättningar för ökad
cykling på nationell nivå.
Det finns goda möjligheter att få
fler att välja cykel för korta resor
under fem kilometer. För detta
krävs att cykeln uppfattas som ett
bra val av färdmedel i relation till
andra alternativ. En funktionell
och användarvänlig infrastruktur
utgör en viktig grundfaktor för
detta. Ett annat sätt att påverka
valen av färdmedel är att använda
mjuka åtgärder såsom information
och kommunikation om cyklingens fördelar. God samhällsinformation och konsumentupplysning
kan ha betydelse för att trafikanter ska kunna göra medvetna val,
både vad gäller val av färdsätt och
utrustning.
Regeringen ser positivt på satsningar kring konsumentupplysning om cyklar och skydd samt
allmän information om cyklingens hälsoeffekter. Viktiga budskap i arbetet är att cykling är bra

för hälsan och att fler bör använda
cykelhjälm. Regeringen ser positivt på att en rad kommuner redan
genomför åtgärder inom detta område. Samverkan mellan kommuner, landsting och Sveriges Kommuner och Landsting är viktig,
särskilt avseende erfarenhetsutbyte
kring insatser som bidragit till ökat
och säkert cyklande hos trafikanter
som tidigare inte cyklat i större utsträckning.
Skapa bättre förutsättningar
för asylsökande, nyanlända
och andra utrikes födda att
cykla

Cykling kan ha en positiv inverkan på tillgång och tillgänglighet
till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Cykeln kan vara ett sätt för
ökad rörlighet och bättre hälsa,
men även ett sätt att nå övriga
delar av samhället. Regeringen bedömer därför att olika grupper av
utrikes födda, såsom nyanlända
och andra grupper av utrikesfödda,
kan ha behov av att både lära sig
att cykla och att få ökade kunskaper i trafikregler och beteenden i
olika trafiksituationer. Sverige har
även höga ambitioner i trafiksäkerhetsarbetet och ambitioner om
en ökad cykling måste följas av åtgärder för att också göra cyklingen
säker. Därför är det viktigt att informations- och kursinsatserna integrerar säkerhet. Ökade förutsättningar för cykling kan även skapa
ökade möjligheter för asylsökande
på asylboenden utanför tätort att
nå olika samhällstjänster.
Det fortsatta arbetet bör ha fokus
på att vidareutveckla utbildningsoch informationsunderlag samt genomföra utbildningsinsatser som
kan användas för att främja ökad
och säker cykling bland nyanlända och andra grupper av utrikes
födda, se vidare insatsområdet
”Öka barns och ungas cyklande”.
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Främja pendlingsresor på cykel
Regeringen vill främja fler pendlingsresor på cykel. En åtgärd
som kan ge positiva effekter för
ökat arbetspendlande är så kallad
snabbcykelstråk. Dessa är framför
allt viktiga på längre sträckor där
restidsvinsterna kan vara stora.
Regeringen ser därför att det är
angeläget att viktiga stråk för arbetspendling pekas ut och prioriteras i det fortsatta arbetet med
regionala cykelplaner.

Enligt det civila samhällets organisationer ökar även intresset för
förmånscyklar hos såväl arbetsgivare som anställda. Det finns
flera kommunala exempel, såsom
exempelvis Göteborgs kommun,
som genomfört försök med system för personalcyklar. Regeringen ser positivt på att offentliga
arbetsgivare genom olika åtgärder
bidrar till ökat pendlande på cykel
till och från arbetet. Ett exempel
är att kommuner och andra arbetsgivare skapar fler och säkrare
cykelparkeringar.
Främja en ökad turistoch rekreationscykling
Svensk export är ett av regeringens fokusområden och har lyfts
upp i regeringsförklaringarna
2014, 2015 och 2016. Den exportstrategi som tagits fram ska bidra
till regeringen övergripande mål
om att Sverige ska ha EU:s lägsta
arbetslöshet år 2020. Ett av målen
i strategin är att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar,
kompetens och turister. Det finns
god potential till ökad turismoch rekreationscykling och därmed ökad export.

Sverige har förutsättningar i att
kunna utveckla både turism- och
rekreationscyklingen ytterligare.
För att turistcykelleder ska locka
fler brukare är det många element som har betydelse, exempelvis tillgänglighet, möjligheter till
20

övernattning och måltidsupplevelser samt sevärdheter och landskap. Det finns en rad pågående
projekt och initiativ på området i
Sverige och i Europa, men det behövs bättre kunskap om vad som
fungerar väl respektive mindre
väl. Det fortsatta arbetet bör vara
inriktat på att ta fram en nulägesbild av befintliga turism- och rekreationsleder, öka kunskapen om
vad som utmärker framgångsrika
cykelleder samt ta fram förslag till
hur området kan utvecklas.
3. Främja en mer funktionell
och användarvänlig infrastruktur
Regeringen ser ett behov av att
utveckla cykelvägnätet. Det handlar både om att förbättra den befintliga strukturen och om att
skapa nya cykelförbindelser med
utgångspunkt i olika cyklistgruppers behov. Det behövs cykelvägar som ger cyklister ett särskilt
och dedikerat utrymme, och cykelinfrastrukturen behöver ha en
kvalitet som främjar både cyklande och säkerhet.
Mer enhetligt och funktionellt
cykelvägnät samt fler demonstrationsprojekt
För att cykeln ska vara ett attraktivt transportsätt är det viktigt
att cykelvägnätet hänger samman både lokalt och regionalt,
samt kopplar till olika målpunkter
i samhället. Ett sammanhängande och välskyltat cykelvägnät med
så enhetlig standard som möjligt
är en viktig faktor. Gång- och cykelvägnätet ska även stärka kollektivtrafiken och tvärtom. Cykelnätet behöver utformas så att det
blir både attraktivt och trafiksäkert
med god framkomlighet. Det ska
vara tillgängligt och lätt att använda för olika grupper av medborgare. Cykelinfrastrukturen behöver
även klara av en större mångfald av
cyklister. Detta handlar exempelvis
om att fler och snabbare cyklister
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behöver samsas på ytor med fritidscyklister, motionärer, nya cykelfordon samt gående. Det kan därför på olika delar av cykelvägnätet
finnas behov av separering. I de
fall där separering inte är möjligt
kan det finnas andra lösningar.
Regeringen avser att pröva möjligheten att genom en ändring i
trafikförordningen (1998:1276)
låta kommuner inrätta särskilda
cykelgator. Förslaget kommer att
skickas ut på remiss under våren
2017. Regeringen menar också att
det bör utredas om det är möjligt
att, under vissa förutsättningar,
för samtliga fordonsslag medge
undantag från reglerna om stop�plikt vid röd signal när fordonet
gör en högersväng.
Cyklingen behöver göras smidigare, säkrare och mer attraktiv,
och för dessa ändamål kan det behövas nya innovativa lösningar i
form av exempelvis ny ytbeläggning, mer anpassade cykelparkeringar och nya ITS-lösningar (intelligenta transportlösningar)för
cykel. Ett ökat helhetsperspektiv perspektiv behövs och ibland
även helt nya lösningar. Regeringen stödjer därför en utveckling
med fler demonstrationsprojekt
som syftar till att både skapa ökad
och säkrare cykling.
I budgetpropositionen 2016
(prop. 2015/16 utg. omr, 22) föreslog regeringen en tvåårig satsning på cykelfrämjande åtgärder;
25 miljoner kronor 2016 och 75
miljoner kronor 2017. Riksdagen
beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2016/17:TU1,
rskr. 2016/17:100). Inriktningen
på dessa åtgärder är huvudsakligen att genomföra åtgärder i infrastrukturen som syftar till att
skapa funktionella, attraktiva och
säkra cykelvägar och cykelmiljöer. Projekt av demonstrationskaraktär där nya innovativa lös-

Foto: Måns Berg

Många kommuner arbetar aktivt för hållbart transportsystem. Utvecklingen med att
ta med cykeln i planeringen bedrivs med ökad systematik på regional och lokal nivå.

ningar testas i mindre skala bör
eftersträvas.
Regeringen ser behov av att förbättra uppföljningen när det gäller
statens medel till cykelinfrastruktur. Kraven på återrapportering
bör skärpas, både på nationell plan
och på de satsningar som sker
genom länstransportplanerna.
Förbättra drift och underhåll
på vägnätet för cykeltrafik
Regeringen menar att förbättrad
drift och underhåll av cykelvägnätet har betydelse för att fler ska
cykla och för att öka trafiksäkerheten för cyklister. Detta gäller
både för den cykelinfrastruktur
som staten förvaltar och den stora
andel som kommunerna är väghållare för. Cyklister skadas oftast
allvarligt i singelolyckor och cirka
60 procent av dessa har vägrelate-

rade orsaker, främst drift och underhåll. Halt underlag är den enskilt viktigaste olycksorsaken.
Regeringen ser ett behov av att vägunderhållet på cykelvägnätet anpassas ytterligare efter cyklisternas
behov. Viktiga åtgärder i det fortsatta arbetet är därför bland annat en
förbättrad halkbekämpning, borttagande av löst grus, bra barmarksunderhåll och justering av kantstenar,
särskilt på platser där det är mycket cykeltrafik. För att åstadkomma
detta krävs bättre och fler kontroller av cykelvägsystemet samt nya effektiva metoder och maskiner. Arbetet med drift och underhåll bör
också inriktas på bättre nulägesmätningar och bristanalyser, även inom
övrig cykelinfrastruktur såsom cykelparkeringar, vägvisningar och
serviceanläggningar.

På detta område är den kunskapsspridning som fortlöpande sker,
exempelvis genom Statens vägoch transportforskningsinstituts årliga konferens Transportforum och Sveriges kommuner och
landstings Gatu- och trafikdagar,
av stor betydelse.
Samsyn på kategorisering
och standardnivåer
Regeringen anser att det är viktigt
att det fortsatta arbetet med cykelvägnätet har fokus på funktion
och syfte. Det finns vissa brister
i grunddata och behov av en mer
enhetlig syn på kategorisering av
cykelvägnätet samt standardnivåer för utformning samt drift- och
underhåll av cykelnätet utifrån
funktion och syfte. Detta kan leda
till att varken utveckling eller drift
och underhåll av infrastrukturen
sker med utgångspunkt från cyk-
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Foto: Lars-Peter Roos/Folio

Fysisk aktivitet är en viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, såväl
fysisk som psykisk. Att dagligen gå eller cykla till och från skolan är en viktig
hälsoinsats.

lingens specifika förutsättningar.
Det kan även bidra till svårigheter
med att ta fram nya produkter och
tjänster, exempelvis cykelreseplanerare och mobila applikationer.
För att påskynda denna utveckling och samtidigt bidra till att utveckla råd, modeller och verktyg
bör väghållarna tillsammans arbeta för att skapa en ökad samsyn
kring hur cykelvägnätet bör kategoriseras och vilken standard som
är lämplig för respektive kategori.
Denna utveckling får gärna följas
upp av det Nationella cykelrådet 25.

prognoser fram till 2020 visar att
sammanhållna och effektiva åtgärder för minskat antal omkomna och allvarligt skadade saknas.
Cyklister omkommer oftast i kollision med motorfordon men skadas
oftast allvarligt i singelolyckor. Det
gör att insatser på detta område
både måste handla om cyklistens
samspel med övriga fordon och om
cyklistens egen utrustning, halkbekämpning och kunskap. Forskning
och innovationer är viktiga för att
hitta nya säkerhetslösningar.

Skapa en säkrare infrastruktur
4. Främja en säker cykeltrafik och förbättrad drift och
För att cykling ska bli mer attrak- underhåll
tivt som val av transportmedel
Infrastrukturen ska i sin utformning
behöver det bli säkrare att cykla.
och i sitt underhåll anpassas efter
Antalet omkomna cyklister har
cyklisternas behov. Det innebär att
minskat de senaste 20 åren. Den
tung eller snabb biltrafik i möjligaste
största andelen allvarligt skadade
mån ska separeras från cykeltrafiken.
trafikanter är dock cyklister och
Cykelöverfarter måste utformas så
22
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att de är säkra för cyklister. Cykelbanor ska vara breda för att erbjuda säkerhet och trygghet.
Underhållet har stor betydelse för
cykelsäkerheten eftersom en stor
del av alla allvarliga cykelolyckor beror på någon form av halka
eller ojämnhet i vägbanan. Dock
kan underhåll i sig skapa problem
för cyklister. Rullgrus är exempel
på där tidigare insatser för säkerhet orsakar problem i ett senare
skede. Så kallad saltsopning av cykelbanor är en underhållsmetod
som inte kräver grus och som testats i ett antal kommuner.
Anpassade hastigheter
I miljöer där bilar och cyklister
måste dela utrymme är det viktigt
att bilarnas hastighet så långt möjligt anpassas så att eventuella kollisioner inte leder till dödsfall eller

allvarliga skador. Hastigheten hos
bilarna bör också vara sådan att
cyklister känner trygghet i trafiken. Många kommuner har arbetat aktivt med att justera hastighetsgränserna på delar av vägnätet
till att bättre svara mot oskyddade
trafikanters behov. Detta arbete
är viktigt för att cyklingen ska ha
attraktionskraft och för att cyklingen ska vara säker. Regeringen
har för avsikt att ytterligare studera frågan om hastighetsgränser i
tättbebyggt område.
Säkrare fordon
Eftersom de allvarligaste olyckorna ofta inkluderar ett motorfordon spelar det stor roll för cyklisternas säkerhet hur bilarna är
utformade. De senaste åren har
fordonen alltmer kommit att utvecklas med aktiva säkerhetssystem såsom detektorer och autobroms som gör att bilarna
hjälper till att undvika kraftiga
kollisioner, också med oskyddade trafikanter. Att denna utveckling fortsätter är mycket viktigt.
Här finns särskilda utmaningar
för fordonsindustrin när det gäller
utformningen av tunga fordon, så
att påkörningar av cyklister kan
undvikas.

att åstadkomma förändring utan
tvingande lagstiftning.
De vanligaste allvarliga skadorna
inom cykling drabbar dock inte
huvudet, utan arm och axel, följt
av ben och höfter. Dessa skador kan vålla livslånga besvär och
hindra människor att leva sitt
fortsatta liv fullt ut.

ökad och mer säker cykling samt
mer konkreta effektsamband för
olika åtgärder som ska leda till
ökad cykling.

Fortsatt utveckling av
effektsamband
Regeringen ser positivt på att allt
fler effektsamband tas fram och
att det arbete, som påbörjats av
Trafikverket, succesivt uppdateras
Det är även viktigt att cyklister
och sprids. Detta är viktigt för att
upplyses om sitt ansvar att känna
effektivt kunna planera och pritill och följa trafikreglerna samt sitt oritera åtgärder i infrastrukturen.
ansvar att försäkra sig själva. Initi- Bättre underlag kring effektsamativ där försäkringsbolag erbjuder
band kan även ligga till grund för
försäkringar anpassade efter cyklis- beräkning av förväntade effekter
ter och deras behov är bra.
på hälsan hos hela befolkningen.
5. Forskning och
innovationer
Forskning och ny kunskap är avgörande i det fortsatta arbetet med
ökad och säker cykling. Det handlar både om nyfikenhetsbaserad
och förutsättningslös forskning
med koppling till cykling, fler til�lämpade studier på ett antal specifika områden samt även om mer
långsiktig strategisk forskning för
att höja cykelns status.

Samordning av statistik
På nationell nivå ger den nationella resvaneundersökningen ett
Det finns sannolikt potential i att
underlag av cyklandets utveckockså göra själva cykeln säkrare.
ling, men för uppföljningar av
Lösningar såsom ABS-bromsar,
denna utveckling på regional och
som visat sig effektivt på motorcyk- lokal nivå, eller i olika trafikantlar, skulle även kunna ha en god ef- grupper, saknas en enhetlig och
fekt i att minska cykelolyckorna.
systematiskt tillämpad metodik.
Det saknas i dag enhetliga riktBättre skydd och information
linjer för hur cykelmätningar ska
De allra kraftigaste kollisionergenomföras för att informationen
na mellan bilar och cyklister är
ska bli jämförbar över hela landet
svåra att överleva oavsett vilket
från år till år. För att kunna följa
skydd man har som cyklist. Risutvecklingen krävs en mer enhetken för allvarliga skallskador vid
lig metod för att ta fram informaen olycka som cyklist minskar
tionen och göra den tillgänglig. Så
dock betydligt om man använder länge mätningar görs på olika sätt
hjälm. Cykelhjälmsanvändningen är det svårt att följa upp och dra
bör därför öka. De senaste åren
generella slutsatser om cykeltrafihar cykelhjälmsanvändningen suc- ken. Detta gäller både den övercessivt ökat, vilket visar att det går gripande målsättningen om en

Regeringen uppmuntrar väghållarna till att göra före- och eftermätningar vid åtgärder riktade mot cykeltrafiken, i syfte att
få bättre underlag för att bedöma
olika åtgärder effekter.
Folkhälsa och cykling
Regeringen ser folkhälsoperspektivet kopplat till cykling som ett
fortsatt prioriterat utvecklingsområde och är positiv till en fortsatt utveckling av ökade kunskaper ifråga
om sambandet mellan cykling och
hälsa. Det finns en rad påbörjade
initiativ inom området som även är
viktiga att följa upp och vidareutveckla, exempelvis DALY26.
Mer samordnad och tillgänglig
kunskap och forskning
Regeringen ser ett behov av att
den forskning som finns om cykelns betydelse för en hållbar
samhällsutveckling sprids och
görs lättillgänglig. Det är viktigt
att säkerställa att FOI-resultat och
lärande exempel sprids och ges en
ökad tillämpning. Med modern
teknik som digitala möten, datorbaserade kurser och utvecklad dokumenthantering bör det finnas
goda möjligheter att öka användningen av känd kunskap, metoder
och verktyg.
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Foto: Johan Wedin/MOVEBYBIKE

Det finns nya utvecklingsmöjligheter inom cykelområdet, exempelvis att främja
ökad cykling för gods-och citylogistik.

Regeringen avser att se närmare
på de behov som finns inom cykelforskningen både på kort och
lång sikt samt se över hur cykelforskningen kan samordnas och
stärkas på ett bättre sätt.

insatser är också viktiga för att
testa och utvärdera nya metoder
för drift och underhåll där cyklisters behov påverkar dimensionen.

Fordon och infrastruktur
Regeringen ser ett behov av ökad
Regeringen uppmuntrar även an- kunskap om hur olika trafikansvariga myndigheter som har inter och nya fordon kan samsas i
formation som rör cykling att
väginfrastrukturen. Den övergriha en mer harmoniserad strukpande trenden med större varitur kommunikativt och gärna en
ation inom cykelfordonsparken
ensad ingång så att information
än tidigare kan ställa fler och nya
och kunskap blir mer lättillgängkrav på infrastrukturen såsom bra
ligt på respektive myndigheters
cykelparkeringar, bredare cykelbawebbplats.
nor för säkrare omkörning och regionala cykelnätverk mellan pendDrift och underhåll samt
lingsorter27. Utvecklingen kan leda
säkerhet
till att fler gör anspråk på att anDrift och underhåll av cykelvägnä- vända infrastrukturen, exempelvis
tet är en viktig faktor för att cykpersoner med funktionsnedsättlingen ska vara bekväm, funktioning med särskilda fordon samt
nell och säker året runt. Forskning för fysisk träning. Den kan även
är viktigt för att få ökade kunska- innebära nya utvecklingsmöjligheper om underhåll anpassat efter
ter för att exempelvis främja mer
oskyddade trafikanters behov.
cykel för gods- och citylogistik.
Forsknings- och demonstrations24
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Genomförande och uppföljning

Regeringen anser att det är viktigt
att följa upp såväl utvecklingen
inom cyklandet som arbetet som
genomförs för ökad och säker
cykling. Regeringen ser positivt
på arbetet med årliga cykelbokslut som Trafikverket i samverkan

med flera aktörer påbörjat genom
Nationella cykelrådet. Regeringen
avser att genomföra åtgärder som
stöttar den rekommenderade riktningen i strategin samt följa det
fortsatta arbetet.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Cykelområdens status inom forskning och utbildning behöver höjas och
området bör få ökat utrymme i grundutbildningar och inom transportplanering.
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En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

Regeringskansliet
Växel: 08-405 10 00
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Webbplats: regeringen.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Löf
Trafikplanerare
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.Lof@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-02-14

TN 18/0374
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Handlingsplan om bulleråtgärder
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar
riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun enligt denna
tjänsteskrivelse.
2. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram handlingsplan med
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro
kommun.

Sammanfattning
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på
bulleranpassning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Regeringens beslutade riktvärden är:
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter
och områden vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i
dagsläget om att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.
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Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997)
Riktvärdena i propositionen, fastställda av riksdagen och regeringen, som
Upplands-Bro kommun beslutar att efterleva, ska vara vägledande för
bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda
omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte tillämpas som rättsligt
bindande normer.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019



Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808



Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015216



Infrastrukturpropositionen 1996/97:53,
https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Ärendet
Bakgrund
Buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt.
Forskning har visat på samband mellan buller och kroniska fysiologiska
effekter som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.
Enligt miljöbalken ligger huvudansvaret för att ha kunskap om störningens
omfattning och för att avgöra när bullerbergränsande åtgärder behöver vidtas
hos den som är ansvarig för den störande verksamheten. Vid allmänna
störningar från vägar ligger vanligtvis ansvaret hos väghållaren. Krav på
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått får inte vara orimliga att uppfylla.
Vid denna avvägning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
vägas mot kostnaderna.
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat buller. Därför finns behov av en handlingsplan
med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan.
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Riktvärden
Buller kan beskrivas med ekvivalent- och/eller maximalnivåer.
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde av ljudnivåer över en längre tid
medan maximalnivån beskriver förhållanden vid enstaka fordonspassager.
Riktvärden för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 är
följande:
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997)
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Dessa värden innebär en godtagbar ljudmiljö. Propositionen anger
45 dBA som långsiktigt mål för bostäders utomhusmiljö.
Vid nybyggnation av bostäder gäller delvis andra riktvärden. Regeringen har
beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216), vilken möjliggör bostäder i
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.
Handlingsplan
Tekniska avdelningen har som mål att ta fram en handlingsplan för åtgärder av
buller i Upplands-Bro kommun för att på ett strategiskt sätt arbeta för att
förebygga och åtgärda trafikbuller för kommuninvånarna.
Tekniska avdelningen föreslår att följande ska finnas med i handlingsplanen:
Mål och syfte
Målet med en handlingsplan är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-,
förskole- och skolmiljöer samt att skydda ljudmiljön i parker, natur- och
friluftsområden. Syftet är att begränsa bullrets negativa inverkan på människor
och miljöer.
Organisation
För att kunna arbeta systematiskt med åtgärder mot buller inom kommunen
behövs en handlingsplan. För ändamålet har en ”bullergrupp” bildats med
representanter från avdelningarna på samhällsbyggnadskontoret. Vid behov ska
samverkan även ske med Upplands-Brohus, Kommunfastigheterna och
Trafikverket.
Uppgifter
• Vilka bullerkällor som omfattas
• Antalet personer som utsätts för buller
• Digitalisering av redan utförda och planerade åtgärder. En inventering av
samtliga redan utförda bulleråtgärder har genomförts samt förts in i digitala
kartor, vilket underlättar för framtida planering liksom för drift och
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underhåll av dessa. Inventering har också skett av kommande
bulleråtgärder för att kunna resurs- och kostnadsberäkna behoven.
Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra
en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och
andra natur- och kulturmiljöer
En analys av kostnaderna i förhållandena till handlingsplanens effektivitet
och nytta
Uppföljning och utvärdering

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda
ljudmiljöer att vistas i.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Beslut sänds till
 Tekniska avdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Olof Meiton
Projektingenjör
Tekniska avdelningen
+46 8-581 695 04
Olof.Meiton@upplands-bro.se

Datum
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Synpunkter rörande Utvärdering av
medborgarförslag i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna synpunkter i enlighet med tekniska
kontorets förslag daterat 2019-03-04 och överlämnar synpunkterna till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Tekniska nämnden ser positivt på att kommunens invånare har möjlighet att
lämna synpunkter på hur nämndens verksamheter kan förbättras och utvecklas.

Beslutsunderlag


Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04



Missiv för remiss angående Utvärdering av medborgarförslag i
Upplands-Bro kommun Dnr 16/0336

Ärendet
Enligt Kommunstyrelsens beslut § 183 den 14 december 2016 sänds frågor
rörande ärendet Utvärdering av medborgarförslag i Upplands-Bro kommun till
samtliga nämnder. Nämnderna uppmanas yttra sig över hur medborgarförslag
hanterats i nämnderna samt hur nämnderna ser på hantering och handläggning
av medborgarförslag överlag.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska nämnden har under tidsperioden 2011–2016 behandlat 39
medborgarförslag. Granskningen av de medborgarförslag som har behandlats i
Tekniska nämnden visar att de flesta av förslagen tagits emot positivt av
nämnden. Har inte bifall kunnat ges direkt har nämnden beslutat att förslaget
ska utredas vidare. 17 av de 39 medborgarförslagen har antagits på sådant sätt.
Enbart sju medborgarförslag har fått avslag.
Tekniska nämnden ser positivt på att kommunens invånare har möjlighet att
lämna synpunkter på hur Tekniska nämndens verksamhet kan förbättras och
utvecklas. Det är enbart genom god dialog med kommuninvånarna som
Tekniska nämnden kan möta behovet av dess verksamhet och utvecklas i takt
med att samhället förändras. Att det genom medborgarförslaget ger fler
möjligheter att lämna förslag till kommunen är positivt för delaktigheten.
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Barnperspektiv
Möjligheten att lämna medborgarförslag främjar delaktigheten och är därmed
positivt för barn och unga som växer upp i kommunen.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Olof Meiton
Projektingenjör

Bilagor
1. Förslag till Synpunkter rörande Utvärdering av medborgarförslag i
Upplands-Bro kommun daterad 2019-03-04
2. Missiv för remiss angående Utvärdering av medborgarförslag i UpplandsBro kommun Dnr 16/0336
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Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

Datum
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FÖRSLAG TILL SYNPUNKTER
Samhällsbyggnadskontoret
Olof Meiton
Projektingenjör
Tekniskaavdelningen
+46 8-581 695 04
Olof.Meiton@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2019-03-04

TN 17/0150

KS 16/0336

Kommunstyrelsen

Synpunkter rörande Utvärdering av
medborgarförslag i Upplands-Bro kommun
Sammanfattning
Tekniskanämndenser positivt på systemetmed medborgarförslagoch har i
huvudsakingentingatt anmärka.

Utvärdering: Frågor för samtliga nämnder
1. Hur mångamedborgarförslaghar bifallits, avslagitseller återremitterats
av det totala antalet medborgarförslagsomhanteratsav er nämndunder
tidsperioden2011–2016?
Undertidsperioden2011–2016 har 39 medborgarförslagbehandlatsi Tekniska
nämnden
. Av dessahar 13 medborgarförslagfått bifall . 17 förslaghar tagits
emot positivt av nämndenmenbifall inte kunnatgesdirekt varpådessaförslag
har hänvisatstill fortsattutredning.Sju medborgarförslaghar fått avslagav
olika anledningarbland annatdå förslagetligger utanförsedvanligkommunal
verksamheteller skulle medföraoproportionellthögakostnaderi förhållande
till behovet.Ett ärendeavskrevsdå det avsågprivat egendomoch ett ärende
återremitterades
då det lämpligarebeaktadesav kommunstyrelsen.Utöver de
medborgarförslagdär Tekniskanämndentagit besluthar nämndenävenyttrat
sig i 17 ärenden.
Granskningenav de medborgarförslagsom har hanteratsi Tekniskanämnden
visar att de flestaav förslagentagits emot positivt av nämnden.Har inte bifall
kunnatgesdirekt har nämndenbeslutatatt förslagetskautredasvidare.I nio
fall har det problemmedborgarenframfört lösts meden annanmetodän den
medborgarenföreslagit.Det kan t.ex. varaatt uppnålägrahastigheterpå en väg
genomavsmalningistället för ett föreslagetgupp.
Granskningenvisar att nämnden,i den måndet är möjligt, försökerhitta en
lösning på de problemsom påtalatsgenominlämnademedborgarförslag
.
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2. Har ni underärendetshanteringhaft kontaktmedförslagsställarenoch/
eller har förslagsställarenfått möjlighetatt ge synpunkterom förslag till
nämndensbeslut?
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Vissa tjänstemän tar kontakt med förslagsställaren om förslaget är otydligt.
Avsikten med kontakten har varit att säkerställa att förslaget har tolkats på rätt
sätt.
3. Hur mycket tid (snitt i timmar) har varje medborgarförslag erhållit för
beredning och handläggning av ärendet?
Ärendena har i snitt fordrat 9 arbetstimmar från Tekniska avdelningen.
Beräknat från självskattning av handläggarnas arbetstid.
4. Har kontakten mellan väljare och folkvalda förbättrats genom införandet
av medborgarförslag?
Införandet av medborgarförslag har skapat en ytterligare kontaktväg mellan
väljare och folkvalda.
5. På vilket sätt har kommuninvånarnas delaktighet ökat sedan
medborgarförslag infördes?
Systemet med medborgarförslag har gett kommuninvånarna fler möjligheter att
påverka utvecklingen i Upplands-Bro kommun. Medborgarförslag gör det
möjligt för invånarna att lämna förslag som ännu inte har initierats eller
planlagts av nämnden. Medborgarförslag ökar därmed invånarnas möjligheter
till delaktighet.
Exempel på medborgarförslag som har fått genomslag är:
o
o
o
o

Anlägga en ny lekplats vid Kungsängens IP
Inrättandet av cykelpumpar vid Kungsängens och Bro station.
Upprustning och utsmyckning av gångtunnlar i Bro
Förbättra tillgänglighet, trygghet och säkerhet på flertalet platser.

Även de medborgarförslag som fått avslag har påverkat utvecklingen i
Upplands-Bro kommun, då de skapat nya kontaktvägar mellan kommun och
invånare. Förslagen har även gett politiker och tjänstemän nya idéer på
utvecklingsmöjligheter.
6. Övriga synpunkter
Tekniska nämnden ser positivt på att kommunens invånare har möjlighet att
lämna synpunkter på hur Tekniska nämndens verksamhet kan förbättras och
utvecklas. Det är enbart genom god dialog med kommuninvånarna som
Tekniska nämnden kan möta behovet av dess verksamhet och utvecklas i takt
med att samhället förändras. Att det genom medborgarförslaget ges fler
möjligheter att lämna förslag till kommunen är positivt för delaktigheten.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Birgitta Johansson

2011-02-20

2007-000328

Kommunstyrelsen

Motion om vidgat medborgarinflytande samt införande av
medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Medborgarförslag införs från och med den 1 april 2011 och föreskrifter i
Kommunfullmäktiges reglemente om hur inkomna förslag ska hanteras
antas enligt förslag av den 20 februari 2011.
2. Motionen bifalles och ett dialogcafé arrangeras 40 minuter innan
sammanträde i Kommunfullmäktige, fyra gånger per år.
3. Allmänhetens frågestund anordnas inte vid Kommunfullmäktiges
sammanträde efter den 1 april 2011.
Sammanfattning
I budget antagen av Kommunfullmäktige den 16 december 2011 anges att
medborgarförslag ska införas i Kommunfullmäktige.
Kerstin Åkare (V) och Anna Norberg (MP) har i en motion daterad 17
september 2007 föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag till hur
kommunen ska åstadkomma ett vidgat medborgarinflytande. Motionärerna
lämnar själva förslag om olika aktiviteter som kan åstadkomma just detta så
som politikerdagar och deltagardemokrati kring framtagande av kommunens
budget.
Sedan den 1 juli 2007 har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att
införa medborgarförslag. Det innebär en rätt för den som är folkbokförd i en
kommun att väcka ärenden i fullmäktige. För att ytterligare försäkra att
kommuninvånarna blir medspelare med inflytande i samhällsutvecklingen
införs ett dialogcafé i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2011

Ärendet
I budget antagen av Kommunfullmäktige den 16 december 2010 anges att
kommuninvånarnas delaktighet ska öka genom att så kallade medborgarförslag
införs i Kommunfullmäktige.
Kerstin Åkare (V) och Anna Norberg (MP) har i en motion daterad 17
september 2007 föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag till hur
kommunen ska åstadkomma ett vidgat medborgarinflytande. Motionärerna
lämnar själva förslag om olika aktiviteter som kan åstadkomma just detta så
som politikerdagar och deltagardemokrati kring framtagande av kommunens
budget.
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Sedan den 1 juli 2002 har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att
införa så kallat medborgarförslag. Det innebär en rätt för den som är
folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige. Förslagsrätten
tillfaller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal
rösträtt.
Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och valda.
Genom förslagsrätten ges medborgare möjligheter att påverka den lokala
politikens utformning direkt. Förhoppningen är att förslagsrätten även ska leda
till att engagemanget för kommunala frågor ökar bland medborgarna.
Den 1 juli 2007 infördes regler som ska göra det enklare att hantera vissa
medborgarförslag. Fullmäktige ges en möjlighet att besluta att överlåta till
styrelse eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom
medborgarförslag. Ett sådant beslut får fattas utan föregående beredning.
Fullmäktige får dock inte generellt bemyndiga kommunstyrelsen eller annan
nämnd att avgöra vissa ärenden som väckts genom medborgarförslag. Vidare
ska den nämnd som fått ett medborgarförslag överlämnat till sig, fatta ett
självständigt beslut i ärendet. Beslutet bereds på samma sätt som nämnden
bereder andra nämndärenden. Fullmäktige ska informeras om beslutet.
Enligt bestämmelserna i 5 kap. 64 § andra stycket kommunallagen ska
fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medborgarförslag ska
hanteras, om fullmäktige har beslutat tillåta sådana förslag.
I SKL:s cirkulär 2002:128 och cirkulär 07:42 lämnas förslag på hur
medborgarförslag kan regleras i fullmäktiges arbetsordning. Förslaget om
ändring i Kommunfullmäktiges reglemente, upprättat av kommunstyrelseförvaltningen den 20 februari 2011, är jämförbart med SKL:s förslag enligt
ovan nämnda cirkulär.
För att ytterligare försäkra att kommuninvånarna blir medspelare med
inflytande i samhällsutvecklingen samt att politiker och tjänstemän får kunskap
om hur brukarna ser på den service och de tjänster som de använder inom
kommunen, bör någon form av mötesforum anordnas, så som även föreslagits i
motion redovisad ovan.
2006 startade SKL projektet Medborgardialog. Utgångspunkten för projektet
var förbundets kongressbeslut 2003 att förbundet ska stödja medlemmarna i
arbetet med att stärka den medborgerliga förankringen. I projektet har
upprättats ett antal skrifter bland annat skriften 11 tankar om medborgardialog i
styrning. Där lyfter man fram ett antal områden som kan vara viktiga att
diskutera innan man utvecklar medborgardialoger som en del av kommunens
styrprocess.
I skriften anges att syftet med en systematisk medborgardialog ska vara att
stärka demokratin och öka effektiviteten i landets kommuner. Det anges vidare
att man bör, för att få en fungerande dialog, anordna dialogen i ett trepartssamarbete mellan politiker, medborgare och tjänstemän. Det bör också
tydliggöras skillnaden på beslutstid och dialogtid samt att dessa bör samspela
och inte ställas mot varandra.
Medborgardialogen bör dessutom var definierad i styrprocessen och tidplanen
för beslut, samt ha tydligt syfte och ramar. Därutöver måste inbjudan till
dialogen nå ut till kommuninvånarna och avslutningsvis måste en återkoppling
ske.
En medborgardialog kan anordnas på olika sätt, men för att visa på kopplingen
mellan dialog och beslut föreslår kommunstyrelseförvaltningen att möjligheten
till dialog anordnas i samband med Kommunfullmäktiges sammanträden.

3(3)

Förslagsvis genom ett dialogcafé där kommuninvånare, tjänstemän och
politiker möts.
Under caféverksamheten kan medborgarna ställa frågor och aktuella frågor
eller ärenden som ska avhandlas under kommande Kommunfullmäktiges
sammanträde kan diskuteras. Vad gäller frågor av särskild vikt kan dessa
förannonseras och kommuninvånarna särskilt inbjudas att diskutera dessa
frågor eller ärenden.
I och med att medborgardialogen förs i samband med Kommunfullmäktiges
sammanträde blir det dessutom naturligt för kommuninvånarna att ge
återkoppling till redan fattade beslut.
För att nå ut med information till kommuninvånarna om den nya dialogformen
bör den tydligt framgå på kommunens hemsida samt ingå i den annonsering
som kommunen genomför inför varje kommunfullmäktige.
I samband med att ett dialogcafé inrättas bör allmänhetens frågestund tas bort
då frågestunden blir överflödig.
Barnperspektiv
Det finns ingen åldersgräns för att lämna in ett medborgarförslag till
Kommunfullmäktige. Ovan angivet förslag till beslut ökar barn och ungdomars
möjlighet till inflytande i kommunens beslutsprocesser. Genom införande av ett
dialogcafé får barn och ungdomar ytterligare en möjlighet att lättare att nå fram
till politiker och tjänstemän med sina åsikter. Beslutsförslagen sätter därmed
barnets bästa i främsta rummet.
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Lars Arvidsson
Kommundirektör

Karl-Erik Lindholm
Kanslichef

Bilaga:

Motion om vidgat medborgarinflytande samt införande av medborgarförslag.

TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-22

TN 17/0378
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om att bredda stigen
för mer framkomlighet på Strandvägen i
Kungsängen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
medborgarförslaget är besvarat i och med denna tjänsteskrivelse och att inga
åtgärder avseende stigen kommer att genomföras, men en skylt som tydliggör
att Upplands-Broleden tar vid efter dagvattendammen kommer uppföras.

Sammanfattning
Den 7 november 2017 inkom ett medborgarförslag om att bredda stigen vid
dagvattendammen vid Strandvägen i Kungsängen samt att förlänga stigen.
Stigen runt dammen uppfyller redan de krav som förslagsställaren önskar.
Tekniska avdelningen utför drift och underhåll på den befintliga stigen vid
dagvattendammen och den är anpassad för personer med hjälpmedel vid
funktionsnedsättningar samt för personer med barnvagn. Förläggningen av
stigen är en del av Upplands-Broleden som i första hand är en vandringsled
med lågfrekvent underhåll och det finns idag inga planer på att ändra ledens
sträckning. För att tydliggöra att Upplands-Broleden tar vid efter
dagvattendammen kommer en skylt uppföras som tydliggör det.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari
2019



Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 22 november 2017



Inkommen medborgarförslag den 7 novembver 2017

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 7 november 2017 fick kommunen ett medborgarförslag om att bredda
stigen vid dagvattendammen vid Strandvägen i Kungsängen. Förslagsställaren
föreslår att bredda stigen så att funktionsnedsatta personer kan ta sig fram där
samt personer med barnvagn. Förslagsställaren påpekar också att stigen har ett
tvärt slut och bör förlängas ca 100 m.
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Stigen runt dammen uppfyller de krav som förslagsställaren önskar. Tekniska
avdelningen röjer och ser till att framkomligheten är god. Bredden på stigen är
enligt gällande standarder så att funktionsnedsatta med hjälpmedel som
exempelvis rullstol samt personer med barnvagn kan ta sig fram där.
Förlängningen av stigen är en del av Upplands-Broleden och det finns inga
planer att göra om sträckningen av denna. Upplands-Broleden är i första hand
en vandringsstig med lågfrekvent underhåll. Målet är att stigen i största möjliga
mån ska gå igenom naturområden och inte integreras med bebyggelse. För att
tydliggöra att Upplands-Broleden tar vid efter dagvattendammen kommer en
skylt uppföras som tydliggör det.

Figur 1. Upplands-Broleden (lila) och övriga vägar och gångvägar (rosa) vid Strandvägen,
Kungsängen
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Figur 2. Bild på gångvägen runt dagvattendammen (Strandvägen, Kungsängen). Orange
vägmarkering visar hänvisning till Upplands-Broleden.

Barnperspektiv
Beslutet påverkar inte barn negativt.

Mathias Ranthanen

Linda Edgren

Samhällsbyggnadschef

Tf Teknisk chef

Bilagor
1. Kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2017
2. Inkommen medborgarförslag den 7 november 2017
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
 Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 155

2017-11-22

Medborgarförslag - bredda stigen för
mer framkomlighet på Strandvägen i
Kungsängen
Dnr KS 17/0329

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
__________

Sammanfattning
Rose-Marie Wigren har den 7 november 2017 lämnat in ett medborgarförslag
om att bredda stigen för mer framkomlighet på Strandvägen i Kungsängen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 7 november 2017

Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Kanslistaben
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-02-18

TN 19/0074

Tekniska nämnden

Övriga frågor
Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska nämnden har bestämt att punkten Övriga frågor ska finnas med på
dagordningen
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Er beteckning

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 23

2019-03-04

Övriga frågor
Dnr TN 19/0074

Sammanfattning
Tekniska nämnden har bestämt att punkten Övriga frågor ska finnas med på
dagordningen
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