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Tekniska avdelningen 

Linda.Edgren@upplands-bro.se 

2019-09-12 TN 19/0269 
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Svar på medborgarförslag om att ordna 
belysning på gångväg i Bro 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag och hänvisar till att ytan enligt detaljplanen är park- och planteringsyta 

och inte är planerad som gångväg. 

Sammanfattning 

Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på en 

asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen. Förslagsställaren 

beskriver att gångvägen är mörk, framförallt under den mörka årstiden och att det 

känns olustigt och otryggt att gå där. Förslagsställaren beskriver att på grund av 

dålig belysning så ser man inte vad som döljer sig i buskar, bakom träd eller 

bakom befintlig elcentral. Förslagsställaren själv har sett att folk ”står och trycker” 

där.  
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket 

positivt på medborgare som engagerar sig trygghetsfrågor som är viktigt för 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 12 september

2019

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den

12 juni 2019

 Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har mottagit ett medborgarförslag om att sätta upp 

belysning på en asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen 21 och 

Snickarvägen eftersom gångvägen upplevs som mörk och otrygg.  

Upplands-Bro kommun delar förslagsställarens uppfattning om att gångbanor 

ska vara upplysta och trygga. Enligt gällande detaljplan för området är detta en 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-09-12 TN 19/0269 

 
 

 

park- och planteringsyta, det vill säga ingen gångbana (se bild 1 nedan). 

Genom åren har gående och cyklister använt den som genväg och trampat upp 

stigen. Att asfalt ligger här finns inget avtal för eller beställning av från 

kommunens sida. Kommunen vinterväghåller därmed ej gångvägen. Det ska 

vara ett grönstråk som detaljplanen anger och gående hänvisas till vägar runt 

omkring som har belysning. Den finns inte rapporterad till nationella 

vägdatabasen som en gångväg och den är inte heller en registrerad gång- och 

cykelväg (se bild 2 nedan). Kommunen har inga planer på att sätta upp 

belysning här utan arbetar istället för att skapa trafiksäkra och trygga 

möjligheter för oskyddade trafikanter att använda omkringliggande vägar som 

kommunen ansvarar för driften av.  

 

Figur 1. Urklipp från gällande detaljplan för aktuellt område (daterad 1 mars 

1967). 
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Figur 2. Karta över aktuellt område i Bro (röd pil visar den gångväg som 

medborgarförslaget avser). Blå markering anger där kommunen är väghållare. 

 

 

Figur 1. Bilder från gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen. 
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Barnperspektiv 

Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar 

tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt 

i kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Ranthanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. Teknisk chef 

 

 

 

Therese Eriksson  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 

12 juni 2019 

2. Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019 

Beslut sänds till 

 

 Förslagsställaren  

 Kommunfullmäktige 

 Akt 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 145 Medborgarförslag om att ordna 
belysning på gångväg mellan 
Lantmätarvägen och Snickarvägen i 
Bro 

 Dnr KS 19/0312 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att ordna belysning på 

gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 16 maj 2019. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Sara Bergkvist 

   

Enheten Gata/Park/Trafik 

   

Sara.Bergkvist@upplands-bro.se 

2019-09-12 TN 17/0192  

Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag om parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget återremitteras till kommunfullmäktige för beslut och sänds 

för kännedom till Kultur- och Fritidsnämnden. 

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag inkommit 13 april 2017 med önskemål om nya parkbänkar 

till elljusspåret i Tibble/Lillsjöområdet. Elljusspår är Kultur- och fritids 

ansvarsområde och ärendet återremitteras därför till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets Tjänsteskrivelse den 16 september 2019 

 Komunfullmäktiges beslut den 10 maj 2017 

 Medborgarförslag om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området inkommet 

den 13 april 2017 

 

Ärendet 

Tekniska avdelningen mottog den 14 april 2017 ett medborgarförslag med 

önskemål om två nya parkbänkar längs elljusspåret i Tibble/Lillsjö-området. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj 2017 att överlämna förslaget till 

Tekniska nämnden för beslut. Eftersom Tekniska avdelningen inte har 

elljusspår inom sitt ansvarsområde så förslår Tekniska nämnden att 

medborgarförslaget lämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut i frågan.  

 

Barnperspektiv 

Barnens livsmiljö påverkas inte av beslutet. 

 

 



Datum Vår beteckning 2 (2) 
2019-09-12 TN 17/0192 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Therese Eriksson Linda Edgren  

Enhetschef Gata/Park/Trafik TF Tekniskchef 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 10 maj 2017

2. Medborgarförslag den 13 april 2017

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige

 Förslagsställaren

 Kultur- och Fritidsnämnden









 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2017-05-10 

 

 

§ 50 Medborgarförslag om parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 

 Dnr KS 17/0123 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.  

__________ 

Sammanfattning 

Christina Andersson inkom den 13 april med ett medborgarförslag om 

parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 13 april 2017 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren   

 Tekniska nämnden 
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Afsaneh Kasiri 

Trafikingenjör 

Enheten Gata/Park/Trafik 
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Beslut om cykelstrategi 2020-2025 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att anta 

Cykelstrategi för 2020 – 2025 enligt denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen ser ett behov av att ta fram en cykelstrategi för 

Upplands-Bro kommun som ska gälla för perioden 2020–2025.  

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 ligger till grund för den cykelstrategi 

som Tekniska avdelningen har tagit 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.  

Tekniska nämnden beslutade 24 maj 2019 §43 att skicka förslag till 

cykelstrategi på remiss till cykelfrämjandet, vilket gjordes i anslutning till 

sammanträdet. Cykelfrämjandet har valt att inte svara på remissen.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att besluta om att anta 

den framtagna cykelstrategin för perioden 2020–2025. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 08 oktober

2019

 Cykelstrategi 2020 – 2025, daterad 20 april 2019

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 januari

2019

 §31 Tekniska nämnden 8 april 2019

 §43 Tekniska nämnden 24 maj 2019



Datum Vår beteckning 2 (2) 
2019-10-08 TN 19/0021 

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 

Bilagor: 

1. Cykelstrategi 2020-2025

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige

 Tekniska avdelning (Gata/Park/Trafikenheten)
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Cykelstrategi 2020–2025 
Strategi för ökad och säker cykling i Upplands-Bro kommun  
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av 
Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil 

stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en 

mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt 

boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds 
avstånd. 

Cykelstrategi 2020–2025 

Text: Afsaneh Kasiri, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  

Verktyg utvecklare och karta: Mohamed Bouabid, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Fotografer: Afsaneh Kasiri, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

 

Datum: 2019-04-20 

www.upplands-bro.se 

kommun@upplands-bro.se 

08 581 690 00 
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Inledning 
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.  (Regeringskansliet, 2017) 

Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 

som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro 

kommun.  

Cykelstrategin ska ligga till grund för kommunens arbete med att 

främja cykeltrafiken och att öka andelen cykelresor jämfört med 

bilresor. Upplands-Bro kommun eftersträvar ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Ett led i detta är att planera så att behovet av 

bilåkande i kommunen minskar, idag är biltrafiken ofta prioriterad. 

För att minska biltrafiken krävs bl.a. att förutsättningarna för gång- 

och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns många fördelar 

med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, ökad 

livskvalité, bättre framkomlighet m.m. Potentialen för att öka 

cykelresorna i Upplands-Bro kommun är stor både när det gäller 

arbetspendling och för elever att ta sig till och från skolan. Inom 

tätorterna är avstånden till de olika målpunkterna sällan över 5 km. 

Det finns också goda möjligheter att cykelpendla mellan flera 

tätorter i kommunen. Det finns även goda målpunkter för 

cykelturism.  
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Om cykelstrategin 

Syfte 

Kommunen har redan en gång- och cykelplan inriktad på konkreta 

åtgärdsförslag vid utbyggnad av gång- och cykelvägar medan syftet 

med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla 

byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det hållbara 

transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i 

kommunen och skapa nytt resmönster.  

Mål 

Målet är att cykeltrafiken per invånare ska öka med 2% fram till år 

2025 (basår 2020)1. I samband med detta ska trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter förbättras för att uppnå Nollvisionen. 

Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att: 

• Kartlägga gång- och cykelvägnätet  

• Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet 

och redovisa åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras 

i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram. 

 

1 0,4% ökning per invånare och år 

• Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som 

påverkar cykling och var det geografiskt finns starkast 

potential till ökad cykling utmed kommunala vägnät 

• Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa 

befintliga möjligheter 

Avgränsning och målgrupper 

Strategins direkta målgrupper är medborgare samt politiker och 

tjänstemän inom organisationen Upplands-Bro kommun, och 

samarbetspartners såsom Trafikverket, grannkommuner, Region 

Stockholm och andra intressenter.  
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Omfattning 

Nulägesbeskrivning: hur är det i kommunen idag? 

Idag har Upplands-Bro kommun inte ett tillräckligt bra cykelnät. I 

stort sett är cykelnätet inte heltäckande i hela kommunen. Det är 

möjligt att nå de flesta viktiga målpunkter i kommunen med cykel 

antingen på cykelbanor eller på lokalgator med liten biltrafik. Det 

finns dock brister i cykelvägssystemet som innebär att 

framkomligheten för cyklisterna försvåras och att restiderna med 

cykel förlängs. I och med de stora exploateringsprojekten som sker 

idag och planeras för framtiden, behöver cykelnätet successivt 

kompletteras. Cykelnätet har vuxit fram under många år med 

inriktningen att skapa trafiksäkra och tillgängliga förbindelser. För 

att förbättra framkomligheten samt att skapa hållbara transporter har 

kommunen tagit fram en cykelstrategi för perioden 2020–2025.   

Ett antal stödjande dokument är kopplade till cykelstrategin. Till 

exempel: 

• Trafik-och tillgänglighetsprogrammet som uppdateras varje år. 

• Den 07 juni 2016 antog Tekniska nämnden ett parkeringspaket 

för Kungsängen. Ett av målet är att byta resmönster och 

resvanebeteende i kommunen. 

• Genomförd cykelundersökningen för kommunanställda. Denna 

gjordes oktober 2018 (trafikmånad) via online-enkät. Resultatet 

presenteras i cykelstrategins kartberättelse.  

• Genomförda säkra skolvägarenkäter för kommunala skolor. 

Denna gjordes oktober 2018 (trafikmånad). Resultatet 

presenteras i cykelstrategins kartberättelse.  

Barnperspektiv  

Cykelstrategin syftar till att öka cyklandet samt att utveckla 

planering, utveckla byggande och drift och underhåll av 

cykelsystemet som är en del i ett hållbart transportsystem. 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. Det finns stor potential för att 

öka både antalet resor och anslutningsresor med cykel. En potential 

som leder till minskad trängsel, bättre folkhälsa, mer attraktiva 

livsmiljöer, ökat kollektivtrafikresande och ett starkare näringsliv. 

I och med att befolkningen ökar i kommunen så ökar även behovet 

av trafiksäkra och tillgängliga miljöer framförallt för oskyddade 

trafikanter. 
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Cykelvägnätet – 2019  
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Cykelparkeringar – 2019  
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Fokusområden 
Cykelstrategin ska utgå ifrån de utmaningarna som Upplands-Bro 

kommun står inför i och med den ökade folkmängden i kommunen. 

Cykelstrategin har fokus på följande 7 utmaningar med konkreta 

åtgärder.  
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Fler människor ska cykla mer 

För att främja cyklingen och öka statusen för cykelfrågor är 

information viktig. Att frekvent informera om satsningar inom 

cykelområdet och varför de sker är ett sätt att skapa en ökad kunskap 

och en medvetenhet hos både medborgare i Upplands-Bro och hos 

medierna (sociala medier och tidningar mm). Effekten av fysiska 

cykelåtgärder såsom nya cykelvägar eller cykelparkeringar kan bli 

betydligt större med rätt information till allmänhet. För att fler ska 

cykla till skolan är det viktigt att både den faktiska och den upplevda 

trafiksäkerheten och tryggheten är god. Trafiksituationen kring 

många av kommunala skolor är både stressad och osäker vilket 

främst beror på att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan. För att 

skapa en mer hållbar trafikmiljö kring skolorna, arbetar Upplands-

Bro kommun bland annat med projektet Säkra skolvägar. Syftet med 

projektet är att få fler föräldrar att gå eller cykla med sina barn till 

skolan och uppleva mer trygghet och säkerhet. Tyngdpunkten ligger 

på beteendepåverkande åtgärder som ofta kombineras med fysiska 

åtgärder.  
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Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna 

För att skapa ett attraktivt gång- och cykelnät krävs det att gång- och 

cykelvägarna håller en hög och kontinuerlig standard. Gång- och 

cykelnät ska vara sammanhängande och det ska vara lätt att 

orientera sig. Vägarna ska vara utformade för högsta möjliga 

säkerhet och framkomlighet.  

Potentialen för att öka cykelresorna i Upplands Bro kommun är stor 

både när det gäller arbetspendling och för elever att ta sig till och 

från skolan. Inom tätorten är avståndet till de olika målpunkterna 

sällan över 5 km. Det finns också goda möjligheter att cykelpendla 

mellan flera tätorter i kommunen. Det finns även bra målpunkter för 

cykelturism.  

För att öka möjligheter, skapa bättre kopplingar mellan befintliga 

cykelvägar, säkra passager vid fordonstrafikerade vägar med mera 

behövs det en bra åtgärdsplan eventuellt i kommunens Trafik- och 

tillgänglighetsprogram. Det finns även alternativ att sätta krav på  

de stora exploateringsprojekten som sker idag och planeras för 

framtiden. Cykelnätet behöver successivt kompletteras. 
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Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga 

cykelställen 

Cykelparkeringar är en viktig del av cykelinfrastrukturen och är 

betydelsefulla för att hela cykelresan ska bli en enkel och positiv 

upplevelse. Närhet till målpunkter, möjlighet att låsa fast cykeln på 

ett säkert sätt, tillgänglighet till cykelpump, väderskydd, kapacitet 

och trygghet är de aspekterna som bör tillgodoses i skapandet av 

välfungerande cykelparkeringar. 

Vid de flesta lokala målpunkterna i Upplands-Bro finns idag 

cykelparkeringar, men antalet platser är inte alltid tillräckliga och 

standarden på befintliga parkeringar varierar. Den vanligaste bristen 

är att det inte finns möjligheten att låsa fast cykeln på ett säkert sätt 

vid befintliga cykelställ. Avsaknaden av väderskydd och det 

allmänna skicket på cykelställen är andra vanliga problem.  

Cykelparkering ska vara attraktiv att använda och behöver ständigt 

utvecklas och förbättras för att tillgodose behoven av cykelpendling. 

Detta fokusområde innefattar åtgärder kring ut- och ombyggnader, 

och utveckling av cykelparkeringar och förbättringar för de som 

kombinerar cykel med kollektivtrafik, dvs bra cykelparkeringar nära 

busshållplatser och pendeltågstationer. 
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Lånecykelsystem och cykelförmånar för kommunanställda 

Lånecykelsystem har etablerats på flera platser runt om i Sverige. 

Dessa fungerar som ett komplement till de övriga 

kommunikationsmedlen. Alla äger inte en egen cykel och det kan 

vara svårt att ta cykeln med på kollektivtrafiken. Ett 

lånecykelsystem kan samtidigt vara ett bra sätt att marknadsföra 

cykeln i stort. 

Att hålla en hög nivå av service är angeläget, allt för att göra 

cykelresan så enkel och attraktiv som möjligt att genomföra. En god 

service stimulerar fler till att cykla. Detta fokusområde handlar 

åtgärder som förbättrar servicen för cyklister och behoven av 

cykelpendling till arbete. Cykelförmåner och lånecyklar är exempel 

som kan öka servicen.  

Följande diagrammen visar en del av resultat från 

cykelundersökning för kommunanställda. Det kommer finnas mer 

information och beskrivning om resultatet i Kartberättelse verktyg. 
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Vintercykling (Drift och vinterunderhåll) 

Nationellt utgör singelolyckorna 70 procent av alla cykelolyckor och 

drygt 40 procent av dessa kan direkt härledas till drift och underhåll 

(2).  

Halkbekämpningen har störst betydelse för cyklisternas säkerhet, 

men för framkomligheten har snöröjningen störst inverkan. En 

studie från Stockholm stad visar att restiden för cyklister kan öka 

med så mycket som 40–60 procent på grund av brister i 

vinterväghållningen (3).  

Andra aspekter av drift och underhåll som framför allt påverkar 

framkomligheten, men som även kan kopplas till säkerheten för 

cyklister är rullgrus, glaskross och ojämn beläggning. Funktionen av 

cykelvägnätet är följaktligen beroende av hög standard på drift och 

underhåll. Förutom trafiksäkerheten och framkomligheten påverkas 

även komforten av nivån på drift och underhåll. Driftsnivån har även 

betydelse för statusen för cykeln som transportmedel och för att få 

fler att välja cykeln för sin resa. 

Trafikverket, samfälligheter och andra privata väghållare har också 

ett ansvar för att cykelfärden ska fungera längs hela sträckan. Ett 

 

2 Niska, Anna (2011), Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift 

och underhåll. 

bättre samarbete mellan olika väghållare samt en bättre prioritering, 

exempelvis vid snöröjning, kan göra stor skillnad. 

 

  

3 Stockholm stad 2010, Cykelframkomlighet vintertid. 
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Mobility Management 

Enligt Trafikverket är Mobility Management (MM) ett koncept för 

att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom 

att förändra resenärers attityder och beteenden.  

MM kan bidra som en viktig del för att ändra resebeteenden 

tillsammans med andra åtgärder inom fysisk planering. Detta kan 

inkludera ett val av svenska ”supercykelstäder” som få ökat stöd 

från staten for att öka cykling. Upplands-Bro kommun arbetar 

dagligen med MM. En del i detta arbete är att informera 

kommuninvånarna om vilka möjligheter det finns att resa på ett 

hållbart sätt. Det finns en webbsida om gång- och cykelvägar på 

kommunens hemsida www.upplandsbro.se som kommer utvecklas 

och fungera som en guide eller verktyg i kommunens arbete med 

cykling. Det finns en webbaserad karta för Upplands Bro kommun 

som uppdateras i stort sett årligen.  

För att göra arbetet med MM effektivt gäller det att fokusera på 

grupper där projekten gör mest nytta. Dessa kan exempelvis vara: 

• Barn och ungdomar  

• Vårdnadshavare som skjutsar 

• Sommarcyklister – Vinterbilister 

• Nyinflyttade i nybyggda bostadsområden 

• Boende i områden med ny gång- och cykelinfrastruktur 

• Personer och arbetsplatser vars framkomlighet till och från 

jobb påverkas av större infrastrukturprojekt eller 

byggprojekt 

• Arbetsgivare som vill bli en attraktivare arbetsplats och 

samtidigt få friskare personal 
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Uppföljning, utvärdering och förbättring 

För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med 

cykel krävs det uppföljning och utvärdering. 

En metod för detta är att sammanställa ett cykelbokslut. I bokslutet 

samlas kunskapen om utvecklingen och ger förutsättningar för 

värdefulla reflektioner till det fortsatta arbetet. Ett enklare bokslut 

som ger riktning och ambitionsnivån för kommunens arbete med 

gång- och cykeltrafiken och trafiksäkerhet kan fungera som ett bra 

informationsunderlag till kommuninvånare, tjänstemän och politiker.  

Det som bör finnas med i ett cykelbokslut är: 

• Kommuninvånarnas resvanor undersökningar 

• Utveckling i gång- och cykeltrafik  

• Beläggning på samtliga cykelparkeringar 

• Olycksstatistik (enligt Nollvisionsmål) 

• Genomförda åtgärder  

Kommunen kan med fördel även delta i Cykelkansliet (Region 

Stockholm) för att få en relevant jämförelse med övriga kommuner i 

landet. 

  

Uppföljning

Utvädering

Förbättring
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Kartberättelse för cykelstrategin 
Kartberättelse är ett digitalt verktyg; fungerar som en guide i 

kommunens arbete med cykelstrategin. För att kartlägga befintliga 

gång-och cykelbanor, övergångställen och cykelparkeringar samt 

hitta brister som finns idag i kommun, kommer ett nytt 

karttjänstverktyg skapas. I verktyget kan man kombinera interaktiva 

kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media som 

förstärker budskapet. 

Följande informationer kommer att illustrera i kartberättelsen. 

1. Befintliga gång-och cykelnät och övergångställen  

• Beskriva fakta om befintliga gång- och cykelnät 

• Olycksstatistik från STRADA  

• Vägvisning för gång- och cykelnät 

• Kartlägga alla informationer i olika lagar med olika symboler 

och färger 

2. Cykelparkeringar 

• Information om kommunala och icke kommunala 

cykelparkeringar 

• Kartlägga alla informationer i olika lagar med olika symboler 

och färger 

3. Drift och vinterunderhåll  

• Information om drift- och vinterunderhåll, park och skötsel vid 

gång- och cykelbanor och övergångställen 

• Kartlägga alla informationer samt prioritering i olika lagar 

med olika symboler och färger 

4. Åtgärdsplan – Olika investeringsprojekten  

• Information om alla projekten i Trafik- och 

tillgänglighetsprogram  

• Information om pågående investeringsprojekt 

• Kartlägga alla informationer i olika lagar  

5. Gång-och cykelplan  

Information om gång- och cykelplan samt åtgärdsplan 

6. Säkra skolvägar 

Information och resultat på enkätundersökning - säkra skolvägar 

som kommunen genomförd under trafikmånad i oktober-2017. 
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7. Åtgärdersplan för framtiden  

• Cykelförmånar till kommunanställda 

Information och resultat på cykelundersökning som 

kommunen genomförd under trafikmånad i oktober-2018.  

• Lånecykelsystem 

Kartlägga möjligheter och potential för ett lokalt 

lånecykelssystem. Ett lånecykelsystem kommer att ge de som 

är i behov av en cykel möjlighet att låna en. Lånecyklar ska 

hämtas och lämnas i en lånecykelstation, och ett antal behöver 

vara utplacerade för att få en effektiv användning. 

 

8. Förslag och Synpunkter 

Skapa möjlighet för alla att markera ut brister på gång- och 

cykelvägar och cykelparkeringar samt lägga in beskrivande 

kommentarer på platser som upplevs otrygga eller osäkra 

trafiksituationer.  
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Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig 
plats 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår:  

1. att kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats att gälla 

från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 2019 års avgifter med 

ändringar och kommer att uppräknas enligt konsumentprisindex oktober månad 

2019 innan den införs 1 april 2020. 

 

2. att kommunfullmäktige ger Teknisk nämnd i uppdrag att hädanefter besluta 

om förändringar av avgifterna enligt förändringar i konsumentprisindex. 

 

3. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag gällande placering av de nya 

torgplatserna på Kungsängens torg. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats. 

Förslaget innehåller fyra nya taxor för att hantera upplåtelse av offentlig plats 

för filminspelningar, byggskyltning, uppställning av mobilkranar samt 

torgplatser om 8 kvm. Förslaget innehåller höjningar av taxan för att ligga i 

nivå med angränsande kommuners taxor. Höjningarna avser taxan för 

affischpelare med 85,5%, taxan för byggetableringar med 132% samt 

resterande taxor med 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Inför varje 

avgiftsår räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats som för 

det innevarande året oktober månads KPI index ger.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny placering av torgplatserna i 

Kungsängens centrum med hänsyn till torgets nya utformning.   

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 02 oktober 2019. 

 Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2009, Kf § 54 
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Ärendet 

För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift ut enligt taxa, som årligen 

indexuppräknas. Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade 

försäljningsplatser, reklamtavlor, cirkus, byggetableringar mm. Någon översyn 

av taxan har inte gjorts sedan kommunfullmäktige antog den senaste taxan år 

2009. Det är de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel som styr 

ordningen vad gäller torgplatser. I den finns angett att det skall finnas 3 platser 

i Bro centrum, 2 platser vid Tibble torg samt 11 platser i Kungsängens 

centrum. På några av torgplatserna kan el tillhandahållas och kostnaden för 

elförbrukningen ingår då i markupplåtelseavgiften. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av taxan och kontaktat 

grannkommuner för att jämföra avgifterna och taxans konstruktion. Kontoret 

har noterat att det har uppstått ett behov av taxa för filminspelning, 

byggskyltning och uppställning av mobilkranar och att sådana taxor finns i 

andra kommuner samt att vissa avgifter är högre i andra kommuner. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår införande av taxa för filminspelning, 

byggskyltning och uppställning av mobilkranar samt införande av en ny taxa 

för mindre torgplatser om 8 kvm. Samhällsbyggnadskontoret föreslår en 

höjning av taxan för affischpelare med 85,5% och taxan för byggetableringar 

med 132% samt resterande taxor med KPI-indexhöjning på 2,27% i 

förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Avgifterna hamnar därmed i nivå med 

angränsande kommuners taxor. Inför varje avgiftsår, räknas den antagna taxans 

avgifter upp med den procentsats som för det innevarande året oktober månads 

KPI index ger.  

En anpassning av torgplatserna i Kungsängens centrum har gjorts eftersom 

torget är ombyggt. Samhällsbyggnadskontoret föreslår placering av sex 

normalstora torgplatser om vardera 16 kvm samt fem mindre torgplatser om 

vardera 8 kvm. Dessa har placerats med hänsyn till att dagvattenavrinning ska 

vara frilagd, att det ska vara möjligt att utföra skötsel av gångstråken samt att 

platserna ska vara placerade på sådant sätt att många människor passerar dem 

och ser dem utan att de upplevs att vara i vägen.  

Omsättningen år 2016 respektive år 2017 var ca 90 000 kr, år 2018 var den ca 

40 000kr. Den lägre omsättningen år 2018 berodde på ombyggnation av torget 

i Kungsängen som innebar att det inte fanns torgplatser för upplåtelse under 

ombyggnadstiden.   

 

Barnperspektiv 

Enligt riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats debiteras inte föreningar och 

skolklasser, barn påverkas därför inte negativt av beslutet.  
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   JÄMFÖRELSE AV TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS  
 

Upplåtelsens ändamål Avgifts 

klass 

Föreslaget 

Avgiftsbelopp 

2019 

Nuvarande 

Avgiftsbelopp 

Torgplatser 
16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

8 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

8 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

II 

II 

II 

II 

 

 

II 

II 

II 

II 

 

   

  6 611 kr/plats 

  1 653 kr/plats 

     771 kr/plats 

     220 kr/plats 

 

   

  3 305 kr/plats 

     826 kr/plats 

     385 kr/plats 

     110 kr/plats 

 

 

  3 305 kr/plats 

     881 kr/plats 

     441 kr/plats 

     220 kr/plats 

 

 

  1 653 kr/plats 

     440 kr/plats 

     220 kr/plats 

     110 kr/plats 

 

 

6 464 kr/plats 

1 616 kr/plats 

   754 kr/plats 

   215 kr/plats 

 

 

Finns ej 

Finns ej 

Finns ej 

Finns ej 

 

 

3 232 kr/plats 

   862 kr/plats 

   431 kr/plats 

   215 kr/plats 

 

 

Finns ej 

Finns ej 

Finns ej 

Finns ej 

Säsongsbetonade försäljningsplatser (ca4m2)
 

6 mån 

6 mån 

 

I 

II 

   

   4 407 kr/plats 

   1 653 kr/plats 

 

4 309 kr/plats 

1 616 kr/plats 

 Uteserveringar 
(restaurangverandor och liknande) 

 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

 

 

 

I 

II 

 

 

    

 441 kr/m2 

 220 kr/m2 

 

 

 

431 kr/m2 

215 kr/m2 

Skyltar 
Affischpelare och reklamtavlor 

Affischyta och år, exkl. moms 

                                                                         

Mindre reklamskyltar, skyltvaror och utanför 

butik, tidningsställ och dyl 

1 månad                           

 

 

 

 

 1 000 kr/m2*   

Lägst 3 000 kr 

 

 

44 kr/m2 

Lägst 165 kr 

 

 

539 kr/m2 

Lägst 1 616 kr 

 

 

43 kr/m2 

Lägst 162 kr 

Tivoli, mässor och dyl. 
1 dygn 

 

  

   1 763 kr 

 

1 724 kr 

Cirkus 
1 dygn 

  

  2 754 kr 

 

2 693 kr 



 

 

 
2019-10-08 

2(2) 

 

Filminspelning 
1 dygn 

  

2000 kr** 

      

 

Finns inte 

Byggbodar, upplag av byggmaterial, 

byggnadsställning och dyl. 
1 månad 

Gator, torg, parkering, gång/cykelvägar och 

liknande 

 

Byggskylt, affischyta och år, exkl moms 

 

 

Mobilkransuppställning, skylift el liknande  

1 dygn 

 

Container 

1 dygn 

 

 

 

        

  

100 kr/m2* 

Lägst 3000 kr 

 

1 000 kr/m2** 

Lägst 3 000kr 

 

 

500 kr** 

 

 

165 kr 

Lägst 386 kr 

 

 

 

 

43 kr/m2  

Lägst 1 293 kr 

 

Finns inte 

 

 

 

Finns inte 

 

 

162 kr 

Lägst 377 kr 

    

 

*Större höjning av taxan 

** Ny taxa 

Avgiftsklasser 

 

I Särskilt gott läge till ex. Kungsängens centrum och Bro centrum 

II Normal läge, platser som ej kan hänföras till I. 

 

Övrigt 

1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska partier som erhåller 

kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) eller då sociala skäl föreligger utgår 

ingen avgift. 

2 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det upplåtna 

området och den angränsande mark som nedskräpas på grund av upplåtelsen. 

Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och bekosta denna renhållning. 

3 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större arrangemang.  

4 På vissa torgplatser kan el tillhandahållas och då ingår kostnad för 

elförbrukningen i avgiften. 

 

 

 

 

Indexreglering av taxan 

 

Taxan indexregleras årligen enligt KPI (Konsumentprisindex) med innevarande år 

oktobermånads index och börjar gälla från och med 1 april påföljande år. 
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FÖRSLAG TILL TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS – 

2019 
 

Upplåtelsens ändamål Avgifts 

klass 

Avgiftsbelopp 2019 

Kronor  

Torgplatser 
16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

8 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

8kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

II 

II 

II 

II 

 

 

II 

II 

II 

II 

 

   

  6 611 kr/plats 

  1 653 kr/plats 

     771 kr/plats 

     220 kr/plats 

 

 

  3 305 kr/plats 

     826 kr/plats 

     385 kr/plats 

     110 kr/plats 

 

   

  3 305 kr/plats 

     881 kr/plats 

     441 kr/plats 

     220 kr/plats 

 

 

  1 653 kr/plats 

     440 kr/plats 

     220 kr/plats 

     110 kr/plats 

Säsongsbetonade försäljningsplatser (ca 4m2) 
6 mån 

6 mån 

 

I 

II 

 

   4 407 kr/plats 

   1 653 kr/plats 

Uteserveringar 
(restaurangveranda o.dyl.) 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

 

 

I 

II 

 

 

      441 kr/m2 

      220 kr/m2 

Skyltar 
(affischpelare och reklamtavlor) 

Affischyta och år, exkl. moms 

 

 

Mindre reklamskyltar, skyltvaror och utanför butik, 

tidningsställ och dyl 

1 mån 

                                                                                                   

 

 

 

 

      1000 kr/m2*   

Lägst 3 000 kr 

 

44 kr/m2 

Lägst 165 kr 

 

Tivoli, mässor o. dyl. 
1 dygn 

  

   1 763 kr 

Cirkus 
1 dygn 

  

   2 754 kr 
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Filminspelning 

1 dygn 

  

2 000kr** 

 

Byggbodar, upplag av byggmaterial, 

byggnadsställning och dyl. 
1 månad 

Gator, torg, parkering, gång/cykelvägen och liknande 

 

 

Byggskylt, affischyta och år, exkl moms 

 

 

Mobilkransuppställning, skylift el liknande 

1 dygn 

 

Container 

1 dygn 

 

 

 

 

        

         

100 kr/m2* 

Lägst 3 000 kr 

 

1 000 kr/m2** 

Lägst 3 000kr 

 

 

500 kr** 

 

165 kr 

Lägst 386 kr 

   

*Större höjning av taxa 

** Ny taxa 

Avgiftsklasser 

 

I Särskilt gott läge till ex. Kungsängens centrum och Bro centrum 

II Normal läge, platser som ej kan hänföras till I. 

 

Övrigt 

1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska partier som erhåller 

kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) eller då sociala skäl föreligger utgår 

ingen avgift. 

2 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det upplåtna 

området och den angränsande mark som nedskräpas på grund av upplåtelsen. 

Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och bekosta denna renhållning. 

3 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större arrangemang.  

4 På vissa torgplatser kan el tillhandahållas och då ingår kostnad för 

elförbrukningen i avgiften. 

 

 

 

Indexreglering av taxan 

 

Taxan indexregleras årligen enligt KPI (Konsumentprisindex) med innevarande år 

oktobermånads index och börjar gälla från och med 1 april påföljande år.   
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Policy för namnsättning inom Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att fastställa Namnpolicy – principer för 

namngivning inom Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

För att säkerställa att namngivning inom Upplands-Bro kommun följer de 

riktlinjer, standarder och rekommendationer som finns kring namngivning 

behövs en tydlig policy som är vägledande vid framtagande av nya ortnamn. 

Denna namnpolicy beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka 

grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun. 

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Remiss i ärendet har skickats ut till samtliga nämnder, 

hembygdsföreningar i kommunen samt de kommunala bolagen den 7 

november 2017 och den 29 maj 2019.  

Beslutsunderlag 

 Namnberedningens tjänsteskrivelse, den 4 oktober 2019 

 Förslag (beslutsutkast) till Namnpolicy - principer för namngivning i 

Upplands-Bro kommun 

 Yttrande, Kultur- och fritidsnämnden, den 24 september 2019 

 Yttrande, Kommunstyrelsen, den 25 september 2019 

 Yttrande, Socialnämnden, den 26 september 2019 

 Yttrande, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, den 19 september 2019 

 Remiss, Tekniska nämnden, den 13 juni 2019 

 Yttrande, Kultur- och fritidsnämnden, den 22 maj 2018 

 Yttrande, Socialnämnden, den 29 mars 2018 

 Yttrande, Bygg- och miljönämnden, den 19 april 2018 

 Yttrande, Utbildningsnämnden, den 23 januari 2018 
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 Remiss, Tekniska nämnden, den 30 oktober 2017 

Ärendet 

Förslaget arbetades om efter första remissen. Svaren som inkommit efter andra 

remissomgången är i stort positiva till förslaget, med vissa önskemål om 

förtydligande.  

Yttranden 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande: ”Kultur- och fritidsnämnden välkomnar 

ett policydokument som förtydligar processen för namntilldelning och antar 

Kultur- och fritidskontorets yttrande och överlämnar det till Tekniska nämnden 

som sitt eget med tillägget att namnpolicyn ska kompletteras med innebörd av 

begrepp jämställdhet och jämlikhet relaterat till själva sakfrågan.” 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens yttrande: ”Utbildningskontoret välkomnar 

ett policydokument som förtydligar processen för namntilldelning för nya 

kommunala verksamheter och vilka grundprinciper som bör vara vägledande 

för namnvården i Upplands-Bro kommun. En tidig dialog i planprocessen 

välkomnas men en försvårande omständighet är till exempel att det ibland är 

oklart om en förskola ska drivas kommunalt eller inte. Utbildningskontoret 

önskar även att det kommunala fastighetsbolaget får vara med i 

namnsättningsprocessen där de ska bygga och förvalta de kommunala 

fastigheterna.” 

Socialnämndens yttrande: ”Socialnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy 

men anser att den bör revideras gällande namnberedningsgruppen och dess 

riktlinjer.” 

Kommunstyrelsens yttrande: ”Kommunstyrelsen antar det utskickade förslaget till 

Namnpolicy.” 

Namnberedningsgruppens revidering efter remissomgång två 

Förtydligande har lagts till för vad som kan menas med jämställdhet och 

jämlikhet (gulmarkerat i beslutsutkastet). 

I övrigt anser namnberedningsgruppen att de reviderade riktlinjerna som 

föreslås fastställas parallellt med denna namnpolicy innehåller det som 

efterfrågas gällande förtydliganden kring namnberedningsgruppen, dess 

riktlinjer och vilka parter som involveras under framtagande av namnförslag. 

Barnperspektiv 

Tydliga och adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att hitta vid 

olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta påverkar 

även barns trygghet och säkerhet. Namnpolicyn bidrar till detta. 
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1 Inledning 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 
torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 
namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 
till dessa. 

2 Ortnamnsverksamhet 

Ortnamn som begrepp är ett samlingsord för alla geografiska namn och 
omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och landskap som gator 
och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder. 

2.1 Kommunal ortnamnsverksamhet 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård, även om detta inte är lagreglerat, förutom vad gäller belägenhets-
adress och traktnamn. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister anger att ”för 
varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. För att kunna 
fastställa en belägenhetsadress måste det finnas ett vägnamn eller ett byadress-
/gårdsadressnamn. Lagen (2000:224) om fastighetsregister anger att ”ett 

registerområde skall delas in i trakter /…/ och skall ges ett namn”. 

Kommunerna har ett ansvar gentemot sina invånare, bland annat vad gäller 
räddningstjänst. Det medför att namngivning av även enskilda vägar får anses 
utgöra en kommunal angelägenhet.1  

Offentlig namngivning verkställs även av Lantmäteriet (namn på allmänna 
kartor, traktnamn i fastighetsregistret mm), Transportstyrelsen (större 
trafikplatser, vägskyltning, järnvägsstationer mm), Länsstyrelsen (natur- och 
kulturreservat), Svenska kyrkan (stift, församlingar, kyrkliga byggnader) m. fl.  

2.2 Lagar och rekommendationer 

Det finns ett antal lagar och rekommendationer som ska tas hänsyn till vid 
namngivning i Upplands-Bro kommun. 

                                                 

1 För förtydligande, se Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 
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2.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) 

I kulturmiljölagen (SFS 1988:950 med ändring enligt SFS 2013:548) finns en 
hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed: 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Det innebär att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar 
för annat, 

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 
ortnamn, och 

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt 
möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och 
övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och 
kommunal verksamhet användas i sin godkända form. 

2.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” 

I Kulturarvsutredningens betänkande (SOU 1996:128) föreslogs att 
Ortnamnsrådet tillsammans med Lantmäteriverket borde tolka och föra ut 
begreppet ”god ortnamnssed”, sprida kunskap och information om 

ortnamnsvårdens principer samt ge hänsynsparagrafen genomslagskraft. Denna 
skrift är Ortnamnsrådets svar på detta uppdrag. Därför bör Upplands-Bro 
kommun ta hänsyn till skriftens rekommendationer. 

Särskilt i skrift nummer 6 ”God ortnamnssed” (Lantmäterirapport 2016:9) lyfts 
Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som 
ratificerades av Sverige 2011. Där lyfts ortnamn fram som en viktig del av det 
historiska och kulturella arvet. En av utgångspunkterna för att implementera 
konventionen var att kommersiella krafter inte får hota eller förvanska det 
immateriella kulturarvet.  

2.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress 

Vägnamn och bynamn (så kallade adressområde) och gårdsnamn (så kallade 
adressområde), ligger till grund för belägenhetsadresser och ska därför följa 
och ta hänsyn till Svenska Standarden SS 63 70 03:2015 Belägenhetsadresser 
samt Lantmäteriets handbok Belägenhetsadress.  

Standarden och handboken tar upp råd och rekommendationer för hur adresser 
bör utformas. Huvudsyftet är att adresserna ska få en lämplig uppbyggnad och 
utformning där adresserna är enkla att skylta och satta utifrån ”hitta rätt-
aspekten”. 
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2.3 Samordnande myndigheter och institutioner 

Det finns ett antal samordnande och kunniga ortnamnsmyndigheter. Dessa bör 
rådfrågas vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor. 

 Lantmäteriet 
Lantmäteriet har av regeringen utsetts till nationell samordnande 
ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 
fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 
ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

 Ortnamnsrådet 
Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 
organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 
för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 
kommuner och landsting, Trafikverket och universiteten. Dess 
huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 
att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 
för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 
vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 
och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 
principiell vikt. Ortnamnsrådet ger ut skriftserien Ortnamn och 
namnvård.  

 Institutet för språk och folkminnen 
Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 
öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 
personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige samt ge råd i 
språkfrågor. Institutet arbetar bland annat med språkvård och 
språkpolitik samt följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i 
Sverige. 

 Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet arbetar på det nationella planet med att bevara, 
använda och utveckla kulturarvet. Detta gäller även det immateriella 
kulturarvet dit ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är 
remissinstans när det gäller traktnamn i fastighetsregistret som beslutas 
av Lantmäteriet. 

3 Principer för namngivning 

Följande principer ska följas vid namngivning i Upplands-Bro kommun: 

 I Upplands-Bro kommun är principen att utgå från kommunens 
kulturhistoriska miljöer en ledstjärna i namnsättningsarbetet. 

 Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 kulturmiljölagen för 
att se om det uppfyller lagens krav på god ortnamnssed. Förekomst av 
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hävdvunna ortnamn ska inventeras tidigt i processen och hänsyn till 
dessa blir vägledande i namnsättningen. 

 Namn som godkänts av Lantmäteriet ska utgöra rättesnören för den 
kommunala namnsättningen då dessa är namn- och språkvetenskapligt 
granskade.  

 Memorialnamn är namn som givits till minne av en ofta allmänt känd 
person. Vid förslag till memorialnamn ska lämplighet i förhållande till 
språkregler beaktas. Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets 
rekommendation om att inte skapa memorialnamn efter levande 
personer samt att det ska ha gått minst 5 år sedan personen avlidit. 
Närmast anhöriga (här avses eventuella barn, syskon och föräldrar) till 
personen ska om möjligt kontaktas innan beslut. 

 Namnet ska: 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 
området som utgörs av de närmast kringliggande kommunerna 

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 
associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o helst vara lokaliserande i sig själv 

 Vid namngivning ska jämställdhet och jämlikhet beaktas, t ex ska 
fördelningen mellan manligt/kvinnligt vara jämn när könskodade namn, 
ord, yrken etc används. 

 Vid namngivning, speciellt vid användning av kategorinamn, bör dessa 
knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

 Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendationer 
om att avstå bruk av kommersiella/säljande namn, exempelvis: 

o företagsnamn, 

o namn på engelska, 

o namn med efterled som -strand, -park, -staden, -gård, 

o nobiliserande namntillägg som till exempel gård, herrgård, slott, 
säteri, hov/hof. 

Dessa rekommendationer innebär även att kommunen inte ska redovisa 
icke fastställda kommersiella eller trendiga namn i kommunala 
handlingar eller på allmänna och kommunala kartor.  

 Arbetsnamn på till exempel planuppdrag och nybyggnadsprojekt, ska 
tas fram i samråd med namnberedningsgruppen, för att säkerställa att 
principerna för namnsättning följs. 
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 I tillämpningen av begreppet hävd ska längre tidsperspektiv och 
användning hos en större krets namnbrukare eftersträvas. Namnet ska 
ha en officiell och enhetlig form och stavning som är både historiskt 
förankrad och anpassad till allmänt svenskt språkbruk i övrigt. 
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Revidering riktlinjer för namnberedningsgrupp 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för 

namnberedningsgruppen.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden ansvarar för att besluta om ortnamn såsom vägar, torg, 

parker med mera inom Upplands-Bro kommun. Som stöd tillsätts en 

namnberedningsgrupp som bevakar namnärenden och tar fram förslag till 

namn.  

Den 19 december 2016 antog Tekniska nämnden riktlinjer för 

namnberedningsgruppen. Det har funnits ett behov av att riktlinjerna ses över 

och förtydligas. Revideringen av riktlinjerna innebär framförallt förtydliganden 

av dokumentet samt ändringar i ansvar att utse namnberedningsgruppens 

medlemmar. 

Ärendet återremitterades (utan synpunkter på innehållet) av Tekniska nämnden 

den 24 maj 2019 för att tas upp igen tillsammans med att en Policy för 

namnsättning i Upplands-Bro kommun ska beslutas. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningens tjänsteskrivelse, den 4 oktober 2019 

 Förslag till Reviderade riktlinjer för namnberedningsgrupp, den 4 

oktober 2019 

 Tekniska nämndens beslut om återremiss, den 24 maj 2019 

Ärendet 

Det är Tekniska nämnden som antar riktlinjer för namnberedningsgruppen. De 

gällande riktlinjerna för namnberedningsgrupp antogs den 19 december 2016. 

De har varit formulerade så de har kunnat misstolkas, denna revidering innebär 

att riktlinjerna förtydligas så att inga misstolkningar ska kunna göras. 

Riktlinjerna föreslås kompletteras med att samhällsbyggnadschefen utser 

namnberedningsgruppens medlemmar. I praktiken är det så det har fungerat 

med de gällande riktlinjerna även om det inte stått i riktlinjerna. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-06-13 TN 19/0157 

 
 

Riktlinjerna föreslås även kompletteras med att namnberedningsgruppen ska ta 

fram namnförslag enligt gällande namnpolicy. 

Riktlinjerna säkerställer att namnberedningsgruppen har tillgång till de 

kompetenser som behövs för att klara av uppdraget att ta fram namnförslag i 

linje med gällande namnpolicy. Detta genom att tjänstepersoner från 

kartverksamheten, planavdelningen och kultur- och fritidskontoret ingår i 

gruppen, men också genom att namnberedningsgruppen har möjlighet ta hjälp 

av övriga intressenter och kompetenser när så behövs för säkerställa att 

principerna i policyn efterlevs. Inom tekniska avdelningen finns kulturhistorisk 

kompetens i och med ansvar för och tillgång till fastighetsregister, 

fastighetsarkiv och historiska kartor. 

Barnperspektiv 

Tydliga och gällande adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att 

hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta 

påverkar även barns trygghet och säkerhet. Tydligare riktlinjerna och en 

snabbare beslutstid av namnärenden påverkar barns trygghet och säkerhet 

positivt. 

 

 

 

Lina Delde  

Ordförande Namnberedningsgruppen  
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diarienummer TN 16/0470 beslutade av Tekniska nämnden § 67 den 19 
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1 Bakgrund 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 
torg, parker, verksamhetslokaler och anläggningar. 

Detta dokument beskriver hur arbetet med att ta fram nya namn i Upplands-Bro 
kommun ska gå till. Fastställda riktlinjer säkerställs ett enhetligt arbetssätt och 
att rätt kompetens finns med i arbetet. Riktlinjerna tydliggör vilka roller som 
finns i namnberedningsgruppen och vilket ansvar namnberedningsgruppen har. 
De beskriver också på vilket sätt andra verksamheter och intresserade är 
delaktiga i arbetet samt ger vägledning om hur arbetsuppgifter bör och ska 
utföras. 

2 Roller och ansvar 

Det är Tekniska nämnden som ansvarar för och beslutar om kommunens 
namnsättning. Tekniska nämnden fastställer: 

 namn på vägar, byadress- och gårdsadressnamn, allmänna platser, torg, 
rondeller, gång- och cykelvägar, parker, dagvattendammar inom 
detaljplanelagda områden samt i övriga områden där kommunen är 
väghållare. 

 namn på enskilda vägar, i samråd med väghållaren, i de fall det är 
nödvändigt för adressättning. 

 namn på kommunala byggnader och anläggningar såsom skolor, 
förskolor, olika typer av vårdboenden, idrotts- och fritidsanläggningar, 
lekplatser inom hela kommunen. 

 namn på industri-, handels- och centrumområden inom hela kommunen. 

2.1 Namnberedningsgruppens uppgift 

Namnberedningen arbetar med att; 

 ta fram förslag på namn i kommunen för till exempel kommunala 
byggnader, vägar, torg, parker, verksamhetslokaler och anläggningar, 

 lämna yttrande över förslag till namn som aktualiseras av till exempel 
andra myndigheter, vägföreningar, exploatörer och enskilda, 

 samt i övrigt samordnar namnsättningen i hela kommunen. Detta 
innebär bland annat att arbetsnamn på till exempel planuppdrag och 
nybyggnadsprojekt och utformningen av namntävlingar ska tas fram i 
samråd med namnberedningsgruppen. 
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2.2 Namnberedningsgruppens sammansättning 

Namnberedningsgruppen är sammansatt av tjänstemän och består av minst fyra 
ordinarie personer som ska representanter olika verksamheter (förslagsvis 
gata/park, kultur, plan och mät/GIS). En av personerna utses till ordförande för 
namnberedningsgruppen. 

Namnberedningsgruppens medlemmar, inklusive ordförande, utses av 
samhällsbyggnadschef. 

2.2.1 Namnberedningsgruppens ordförandes ansvar 

Namnberedningsgruppens ordförande ansvarar för att: 

 sammankalla beredningsgruppen när nya ärenden är aktuella, 

 bestämma när andra berörda verksamheter i ett ärende ska kallas till 
beredningsgruppens möten, 

 besluta om att lämna ut namnärende på remiss, 

 besluta om när ett ärende är färdigberett för att lämnas vidare för beslut. 

2.2.2 Övriga inbjudna till namnberedningsgruppens arbete 

Vid behov kallar beredningsgruppen den som namnfrågan berör att delta i 
arbetet. Det kan till exempel vara en eller flera: 

 hembygdsföreningar, 

 fastighetsägare eller andra intressenter, 

 representanter från andra kommunala verksamheter än de som ingår i 
namnberedningsgruppen, 

 polismyndigheten, räddningstjänsten och posten, 

 andra myndigheter och sammanslutningar. 

Genom tidig dialog med den som berörs och bedöms ha intresse i namnärendet 
kan det formella remissförfarandet begränsas. 

3 Beredning av namnärenden 
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3.1 Initiering av namnärende 

Namnförslag bör arbetas fram i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika 
att tillfälliga arbetsnamn används som i ett senare skede kan vara svåra att 
ändra. 

Namnberedningsgruppen initierar själva ärenden till exempel genom att bevaka 
pågående planuppdrag och nybyggnadsprojekt. 

Ärenden kan också initieras utifrån att ett adressärende kräver nya vägnamn. 

3.2 Namnberedningsgruppens beredning 

Namnberedningsgruppen bereder ärendet utifrån de kompetenser som finns i 
gruppen samt vid behov med hjälp av övriga inbjudna enligt punkt 2.2.2. 

Förslag på namn ska tas fram enligt av kommunfullmäktige fastställd 
namnpolicy. 

Namnberedningsgruppens ordförande beslutar om ett namnärende ska skickas 
på remiss och vilka remissinstanserna i så fall ska vara. 

Anteckningar och protokoll som beskriver beredningen ska läggas till 
handlingarna i det aktuella ärendet. 

Eventuella remissyttranden i namnärenden ska läggas till handlingarna i det 
aktuella ärendet. 

3.3 Beslut om namn 

Beslut om nya eller ändrade namn skickas till eventuella remissinstanser och 
andra som kan vara berörda. Information om nya eller ändrade namn ska också 
lämnas på ett tillgängligt sätt till medborgarna. 
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Namnsättning av vägar, gång- och cykelvägar, 
torg och dammar - södra Tegelhagen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att nya vägar i södra delen samt en väg i norra 

delen av Tegelhagen enligt bifogad karta ska heta Landbovägen, 

Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen och Tegelladans väg, Ångaren Hillersjös 

väg och Ångaren Brages väg. Torgen i södra delen samt ett torg i norra delen 

ska heta Torparetorget, Tegelhagstorget, Brännmästartorget och 

Kolgårdstorget. Parkerna ska heta Vårlandsparken, Vita Björn-parken, 

Tegelparken, Pråmparken, Brageparken, Ångbåtsparken och 

Kolgårdsparken. 
Dagvattendammarna ska heta Vita Björn-dammen och Tegeldammen och 

Pråmdammen. Kulturpromenaden som är tänkt ska sträcka sig längs med hela 

området föreslås få namnet Sköna Ro-stigen. 

Sammanfattning 

Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr 

1402, Bro” är under uppbyggnad. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs 

väg i norr och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet 

Rättarboda och Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs 

golfbana i väster. I södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och 

Fiskartorp.  

Namnförslagen har arbetats fram enligt namnberedningens riktlinjer och 

hänsyn har tagits till de remissvar som inkommit i samband med namnsättning 

i de norra delarna av området.  

Namnberedningen skickade ut en remiss på namnförslagen den 30 augusti. 

Inga synpunkter på namnförslagen har inkommit. 

Namnsättning av vägar, torg, parker och dagvattendammar i norra delen 

beslutades av Tekniska nämnden den 23 september 2019. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse 2019-10-2204 
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 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Svar på remiss - 

Namnsättning inom detaljplan "Brogård 1:84 m.fl. (Telgelhagen), nr 

1402, Bro", Södra delen  

 Remiss 2019-08-30 

Ärendet 

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar, 

parker, torg och dammar inom södra delen av området (samt en väg och ett 

torg i norra delen). 

Norra delen 

I planområdets norra del föreslås namnen Landbovägen och Torparetorget. De 

anknyter till torpen Husbytorp och Klockartorp, belägna inom respektive nära 

planområdet. Torpen tillhörde Brogård. Torp användes redan i de medeltida 

landskapslagarna som benämning på enstaka gårdar som etablerats på ny mark 

genom utflyttning från en by. Under 1600-tal blev torp beteckning för gårdar 

på annans mark, ofta tillhöriga herrgårdar eller kronan, som fick betala någon 

form av arrende för att bruka marken, till exempel dagsverksplikter och andra 

skyldigheter eller (från 1800-talets slut) kontant betalning.  

Landbo var från medeltid en benämning för en gårdsbrukare som brukade 

annans mark mot någon form av arrende.  

Torpare var en landbo.  

Tegelbruksområdet 

I området runt det tidigare tegelbruket föreslås namn i anknytning till detta 

tema. Brogårds tegelbruk anlades under 1800-talets mitt. Där tillverkades tegel 

fram till 1966, därefter tillverkades tegelelement fram till 1970. Det är det enda 

bevarade tegelbruket i Upplands-Bro kommun. 

Namnberedningen har valt att i namnsättningen av vägnamn lyfta fram de 

byggnader från tegelbruket som kommer att rivas samt rälsbanan som nu är en 

lämning. På så sätt kan de till viss grad leva kvar i namnen. Den befintliga 

Lertagsvägen behåller sitt namn, men byter sträckning. Infarten till området 

via fastigheten Brogård 1:88 (golfbanan) upphör och en park anläggs istället på 

en del av sträckan där Lertagsvägen tidigare låg. Namnförslag för vägarna är 

Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen och Tegelladans väg. Namnförslag för 

torgen i området är Tegelhagstorget och Brännmästartorget. Parkerna föreslås 

heta Vita Björn-parken och Tegelparken och Pråmparken.  Dammarna 

föreslås heta Vita Björn-dammen och Tegeldammen. Kulturpromenaden som 

är tänkt ska sträcka sig längs med hela området föreslås få namnet Sköna Ro-

stigen. 

Lertag (eller lertäkt) är en plats som utnyttjas för utvinning, brytning eller 

insamling av lera. I ett område nordost om tegelbruket finns många lertäkter 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2019-10-22 TN 18/0200 

 
 

för tegeltillverkningen. Rälsbanan har anslutit till lertäkterna för transport av 

lera till tegelbruket. Lertäkterna är ännu synliga delar av tegelbrukets 

resurslandskap.  

Rälsbanan fraktade lera från lertäkterna till tegelbruket. Banvallen för 

järnvägsspåret finns ännu bevarad. Lokstallet för rälsbanan kommer att finnas 

kvar i detaljplanen. Vid lokstallets port finns ännu rälsar från rälsbanan 

bevarade.  

Sköna Ro är namnet på en av tegelbrukets arbetarbostäder. Byggnaden, murad 

och putsad tvåvåningsbyggnad med brutet tak, kommer att rivas enligt 

detaljplan. Huset byggdes troligen under 1920-tal.  

Tegelladan var en av Brogårds tegelbruks mest karaktäristiska byggnader. I 

ladan torkades teglet. Där stod även den nu rivna tegelugnen. Stommen är från 

sekelskiftet 1800/1900 och har byggts om i omgångar. Byggnaden rivs enligt 

detaljplan.  

Tegelhagen är ett namn på en, under 1700-talet, skogsbevuxen, inhägnad 

hagmark närmast söder om området för tegelbruket och finns än idag som 

namn för samma område, nu skog. Namnet har tillika nu fått beteckna hela 

planeringsområdet.  

Brännmästare är den som förestod bränningen av tegel vid tegelbruket.  

Vita Björn är namnet på en arbetarbostad vid tegelbruket. Den är en 

flerfamiljsbostad troligen från 1800-talets slut, i nuläget bestående av sju 

lägenheter. Byggnaden bevaras i detaljplanen.  

Pråmar användes för att transportera det färdiga teglet. Lämningar av 

lastbryggan finns ännu kvar vid stranden, strax väster om tegelladan.  

Södra området kring Sparres väg 

I det södra området som lokaliseras längs Sparres väg, föreslås namn med 

anknytning till odlingar och till ångbåtstrafiken som trafikerade Brogårds 

ångbåtsbrygga. Namnförslag för vägarna är Ångaren Hillersjös väg och 

Ångaren Brages väg. Torget i området föreslås heta Kolgårdstorget och 

parkerna Vårlandsparken (i norra delen) och Kolgårdsparken, Brageparken 

och Ångbåtsparken. Dammen föreslås heta Pråmdammen. 

Hillersjö var en ångare, byggd 1884 på Brynäs varv i Gävle, som trafikerade 

Stockholm – Lennartsnäs– Brogård. Den kom att bli områdets mest mångåriga 

och bekanta fartyg. Den döptes om 1914 till Hesselby och var i trafik på linjen 

till 1924. 

Brage var en ångare som byggdes 1870. Brage trafikerade linjen Stockholm-

Brogård i 15 år. 
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Kolgård var en förvaringsplats för kol. Tegelugnen eldades med kol. Det gick 

en bro från kolgården till ugnen.  

Vårland nämns bland annat i torparkontrakt som finns i Brogårdsarkivet. Ur 

kontrakt på torpet Rättarboda under Bro gård daterat 1907-04-08: ”Torpet 

mottas med verkställt höstutsäde i väl gödslad jord samt med höstplöjda 

vårland och skall vid avträdandet avlämnas lika beskaffat.” 

Ångbåtar användes för transporter av människor och varor mellan Stockholms 

stad och dess landsbygd. Vid Brogård lade båtarna till vid ångbåtsbryggan 

nedanför Fiskartorpet. Det fanns också en handelsbod vid Fiskartorpet. Vid 

fyratiden på morgonen gav ångaren sig av mot Stockholm, lastad med 

gårdarnas produkter. Många bryggor skulle angöras innan båten vid åttatiden 

kom till Munkbron. Där väntade Munkbromadamerna för att ta hand om 

livsmedlen, som skulle säljas på torgen. De som själva fört sina varor till stan 

fick sälja dem på Munkbron. Fem nätter i veckan låg båten vid Fiskartorp. 

Båttrafiken var länge så regelbunden vid Brogårds brygga, att en kapten 

byggde hus åt sig på platsen, kallat Kaptensvillan (bevaras i plan men har i 

nuläget stort renoveringsbehov).  

Barnperspektiv 

Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten 

att hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta 

påverkar även barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn 

uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt. 

  

 

 

Lina Delde  

Ordförande, namnberedningsgruppen  

  

 

 

Bilagor 

1. Karta över Tegelhagen  
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 Fastighetsägare 

 Kultur- och fritidskontoret 

 Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

 Mark- och exploateringsavdelningen 
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Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja 

parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

Tekniska nämnden beslutar att ge: 

1. Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 

parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 

antagande.  

2. Samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 att 

anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 

ovanstående beslut enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 

ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 

parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 

parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 

Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 

ärenden.  

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 

stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 

hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 

Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 

problemet.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 

tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 

 Parkeringspaketet Kungsängen 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (11)  
2019-10-09 TN 19/0358 

 
 

Ärendet 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 

ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 

parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt Bro. Ett av syftena med 

parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 

Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 

ärenden.  

Gatuparkering 

Avgifter på parkeringsanläggningarna i Kungsängen har även påverkat 

gatuparkeringen inom området. Inom zonområdet är gatorna för smala för att 

medge parkering. På ett fåtal gator, som inte är viktiga för leveranstrafik kan 

emellertid sämre framkomlighet accepteras och parkering kan tillåtas så länge 

räddningstjänst och vinterväghållningsfordon kan komma fram. 

I parkeringspaketet var förslaget att avgifter skulle införas enligt en föreslagen 

zonindelning på de gator (Östervägen, Ekhammarsvägen, Korsängsvägen och 

Alkärrsvägen) där parkering tillåts samt att parkeringsförbud skulle införas på 

gator där vägbredden inte medger gatuparkering. Kontoret har i samråd med 

kommunens nuvarande entreprenör för gatu- och parkskötsel samt 

parkeringsövervakning kommit fram till att datumparkeringsregeln inte räcker 

för att utföra vinterväghållning och att det ska gälla ständigt parkeringsförbud 

på Alkärrsvägen samt parkeringsförbud under vintersäsongen på 

Ekhammarsvägen, Korsängsvägen och Östervägen. Detta ökar framkomlighet 

för alla trafikanter under vintersäsongen.  

Beslutet fattades av Tekniska nämnden den 30 oktober 2017. 

Ringvägen  

Ringvägen är under utbyggnad med flerbostadshus och kommer att bli en del 

av Kungsängens centrum när det är klart, vilket gör att Tekniska avdelningen 

vill utöka zon A så att den även omfattar Ringvägens parkeringsplatser. Detta 

på grund av det centrala läget. Innan ombyggnation av Ringvägen ingick den i 

zon B med 90 kommunala parkeringsplatser. Efter ombyggnationen kommer 

Ringvägen ha ca 80 kommunala parkeringsplatser och resten kommer bli på 

kvartersmark.  
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Figur 1. Förslag på ny zonindelning för zon A inkl. Ringvägen. 

 

Ökad belastning på centrumnära parkeringar i Kungsängen 

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 

stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 

hitta lediga parkeringsplatser i framförallt rusningstid. Av denna anledning har 

Tekniska avdelningen gjort en utredning för att ta fram lämpliga åtgärder för 

att minska belastningen och på så sätt öka antalet lediga platser. Utredningen 

landande i ett antal olika förslag till åtgärder. Förslagen har utvärderats och för 

att tillgodose behovet av fler lediga platser i centrum har utredningen resulterat 

i nedanstående.  

 

Utredningen 

För att kunna utreda situationen samt att se konsekvenser av olika förslag har 

följande tagits i beaktande: 

1. Tidigare utredningar för parkeringspaket Kungsängen 

2. Beslutat parkeringspaket Kungsängen 

3. Beläggning på centrumnära parkeringar (zon A och zon C) 

4. Hur parkeringarna används genom att studera registreringar och 

betalningar (mindre än 3 timmar eller långtid) 

5. Jämförelse med andra närliggande kommuner 
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Resultat från utredning 

1. Tidigare utredningar Parkeringspaket Kungsängen 

År 2006 genomförde WSP en parkeringsutredning som visade på brist på 

infartsparkering, vilket ledde till ändrad reglering och att ett parkeringsdäck 

anlades år 2009. År 2013 genomfördes en ny utredning av Trivector i syfte att 

undersöka hur reglering kan användas för att effektivisera 

parkeringssituationen. När utredningen presenterades för Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott den 27 november 2013 fick dåvarande 

Tillväxtkontoret dels uppdraget att undersöka möjligheterna att bygga ut 

parkeringsdäcket på infartsparkeringen i Kungsängen, dels att anordna fler 

permanenta och tillfälliga parkeringsplatser samt att se över regleringen på 

parkeringsanläggningarna och anpassa dem utifrån olika behov. 

Under 2014 fortsatte därför arbetet med att Tyréns fick uppdraget att ta fram 

förslag samt kostnadsberäkning för en utbyggnad av parkeringsdäcket, vilka 

presenterades för Tekniska nämnden i informationsärenden 2015. Under 2014 

anlades även en tillfällig infartsparkering vid Ekensbergsvägen i Kungsängen 

(gamla ”Volvo-tomten”). Dessutom genomfördes ytterligare studier av 

parkeringssituationen på infartsparkeringen vid Enköpingsvägen. 

Under 2015 anlade dåvarande Tillväxtkontoret några mindre infartsparkeringar 

på outnyttjade ytor i nära anslutning till Kungsängens station. Utöver detta har 

kontoret samlat in omfattande statistik om parkeringsanläggningarnas 

användning vid olika tider på dygnet. 

Utredningar som gjordes 2015 i samband med parkeringspaketet visade också 

på att parkeringsanläggningarna inte alltid används på ett avsett och effektivt 

sätt. Grundsynen är att parkeringsanläggningar närmast centrum i första hand 

är till för kortare besök, medan det är mer accepterat att få gå en bit till 

målpunkten när man parkerar en längre stund, förutom på infartsparkeringarna 

där syftet är att pendlare ska parkera heldagar. Syftet med de olika 

parkeringsytorna har innan beslut om parkeringspaketet inte varit tydligt 

uttalat, men har i och med avgiftsbeläggningen och SL-accesslösningen 

klargjorts.  

Utredningar visade även att många kommunala parkeringar används av boende 

då avgiften för boendeparkering på kvartersmark gör att många väljer att 

parkera på kommunala parkeringar istället för att betala för boendeparkering.  

 

2. Beslutat Parkeringspaket Kungsängen 

I Upplands-Bro finns ett övergripande politiskt mål om att kommunen ska vara 

en ”Grön kommun i utveckling”. Dessutom finns i miljöplanen mer specifika 

mål om hållbara transporter och minskade koldioxidutsläpp. Forskning visar att 
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tillgång och pris på parkering är starkt kopplade till val av färdsätt och 

färdmedel. Med andra ord kan reglering av parkering vara ett mycket effektivt 

styrmedel för att bidra till att uppfylla de politiska målen genom att göra 

biltrafik med fossildrivna fordon mindre attraktivt och istället öka andelen 

gång-, cykel-, kollektivtrafik och biltrafik med eldrivna fordon. Erfarenheter 

från andra kommuner visar också att parkeringar med hög beläggningsgrad 

leder till ökad söktrafik, vilket i sin tur ökar trängseln, ger 

trafiksäkerhetsproblematik och högre utsläpp. Väl genomtänkta och effektiva 

parkeringslösningar kan däremot ge minskad söktrafik och därmed lägre 

utsläpp vilket i sig bidrar till att uppfylla miljömålen.  

I parkeringspaketet delades centrala Kungsängen in i olika zonområden och 

avgiftsnivåer. Det som beslutades och gäller för parkeringarna i Kungsängen 

idag är: 

 Zon A: Innerzonen som omfattar de centralt belägna 

parkeringsanläggningarna, vid Torget och Furuhällsplan. Dessa är 

tillgängliga för korta besök, exempelvis på Kulturhus, Kommunhus, 

butiker, apotek, vårdcentral och restauranger. (avgiftsfri parkering i en 

timme och därefter en avgift på 5 kr/timme mellan kl. 8-18 på vardagar) 

 Zon B: Ytterzonen omfattar de parkeringsanläggningar på lite längre 

avstånd från centrum, såsom parkeringsplatserna vid Ringvägen och 

Bergaskolan ska användas för längre besök i centrumområdet, 

exempelvis av arbetande i centrum. (avgift på 2 kr/timme kl. 8-18 på 

vardagar) 

 Zon C: Infartsparkeringarna som ska tillgängliggöras för i första 

pendlare med månadskort eller längre periodtid. För resenärer med 

periodbiljett (30 dagar eller längre) på sitt SL Access-kort är det möjligt 

att lösa en parkeringsbiljett avgiftsfritt. Längsta tillåtna uppställningstid 

är 24 timmar. För övriga gäller däremot en avgiftsreglering på 5 

kr/timme kl. 8-18 på vardagar.  

 Zon D: Mer perifert belägna parkeringsanläggningar, såsom den 

tillfälliga infartsparkeringen vid Ekensbergsvägen (Volvotomten), 

parkeringar vid Gröna udden, gamla IP och delar av Strandvägen, samt 

parkeringar för rörelsehindrade föreslås vara fortsatt avgiftsfria. 

Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar. 
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Figur 2. Gällande zonkarta, Parkeringspaketet. 

 

3. Beläggning på centrumnära parkeringar  

En undersökning är genomförd under våren 2019 avseende beläggningsgraden 

på kommunala parkeringar i centrala Kungsängen. Resultatet har sammanställts 

och en genomsnittlig belastning på parkeringarna har räknats fram vid flera 

tidpunkter mellan 8–13. Resultatet redovisas nedan. 

 
Figur 3. Diagram över genomsnittlig beläggning på parkeringsplatser i centrala Kungsängen 
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Parkering Lediga platser Parkerade bilar Max platser 

Gamla IP 41 48 88 

Infartsparkeringen, 
Enköpingsvägen 

24 347 370 

Infartsparkering, södra sidan av 
Kungsängens station 

0 11 11 

Östra Prästhagsvägen 
gatuparkering 

0 4 4 

Grusparkering vid korsning 
Strandvägen/Stationsbacken 

4 13 17 

Västra Strandvägen  9 5 14 

Tillfällig infartsparkering, 
Ekensbergsvägen (Gamla 

Volvotomten) 

50 25 75 

Torget - 3 tim,  28 72 100 

Gamla landsvägen - 3 tim 3 17 20 

Bergaskolan - 6 tim 2 24 26 

Furuhällsplan - 3 tim 11 69 80 

Furuhällsplan - 6 tim 1 29 30 

Gröna udden 15 7 22 

 

Resultatet av utredningen visar att beläggningen på framförallt Furuhällplan, 

Torget, Bergaskolan, Vårdcentralen (Gamla Landsvägen) samt 

infartsparkeringarna är i princip fullbelastade. Utredningen visar att 

parkeringarna som ligger något utanför centrum som exempelvis Gröna udden, 

Strandvägen och Gamla IP har många lediga platser. Genom att påverka 

beteende skulle dessa parkeringar kunna nyttjas bättre, de ligger i utkanten men 

har lagom gångavstånd till centrum.  

4. Hur parkeringarna används genom att studera registreringar och 

betalningar 

Genom att se över samtliga registreringar i parkeringsautomater och mobil-

appen har statistik tagits fram över hur parkeringarna nyttjas.  

Det syns hur länge ett fordon parkerar på vilken parkeringsplats och hur 

fordonen betalar avgiften.  Dock syns det inte om det är samma fordon/kort 

som används för att förlänga parkeringen (mer än 3 timmar) under samma dag 

på samma parkeringsplats inom zon A, exempelvis för att utnyttja 

gratistimmen vid fler tillfällen efter varandra. Dessutom syns det inte hur 

många fordon som registrerats på ett SL-kort på samma dag. Detta är viktiga 

aspekter att ha i åtanke när man läser resultatet. 
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Statistik från parkeringsautomater och mobil-appen visar att hur de olika 

betalsätten nyttjas. Resultatet på antal köp via app och parkeringsautomater 

under september 2019 redovisas nedan. 

 
Figur 4: Diagram över antal köp via app och automater på parkeringsplatser i centrala Kungsängen 
under september 2019 

Resultatet visar att det verkligen är smidigt att betala parkeringsavgifter med 

app framförallt vid Furuhällplan, Torget, Bergaskolan och Vårdcentralen 

(Gamla Landsvägen). Diagrammen visar att även parkeringsautomater används 

vid nästan alla parkeringsplatserna; men mest vid Torget där man parkerar 

kortare än 3 timmar och infartsparkeringen där alternativet finns att betala med 

SL-kort.  

5. Jämförelse med andra närliggande kommuner 

En jämförelse har gjorts med kommuner i närområdet samt inom ett ”lagom” 

avstånd från Stockholm som kan jämföras med Kungsängen läge. Jämförelsen 

redovisas i bilaga 4.  

Sammanfattning av resultatet i jämförelsen är: 

 Upplands-Bro kommun är den enda kommun som har en gratistimme. 

Övriga kommuner som har avgiftsbelagd parkering har avgift, förutom 

Upplands-Väsby som har gratis i 30 min och Haninge som har gratis i 3 

timmar vid köpcentrumet.  

 Enköpings kommun och Järfälla kommun har avgift hela dygnet medan 

övriga som har avgiftslagd parkering har tidsbegränsad avgift (dagtid). 
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 Samtliga kommuner som har avgiftsbelaglagd parkering har även avgift 

på helger, men inte Upplands-Bro och Huddinge.  

 Samtliga kommuner som har avgiftslagd parkering har avgift på 

infartsparkeringarna, men inte Järfälla kommun. 

 Kostnaden per timme är olika i samtliga kommuner som har avgiftslagd 

parkering. Upplands-Bro har den lägsta avgiften (mellan 2 kr/tim till 5 

kr/tim) och Haninge har den högsta avgiften (12 kr/30 min). 

 Järfälla, Knivsta, Huddinge, Haninge och Sollentuna har en dygnsavgift 

mellan 25 kr/dygn till max 250 kr/dygn. 

 Upplands-Bro, Huddinge och Haninge har SL-Accesslösning på 

infartsparkeringarna. I övrigt varierar avgiften för infartsparkeringarna 

mellan 5 kr/tim till 10 kr/tim eller 20kr/12tim och 15 kr/dygn.  

Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att avgifterna varierar kraftigt 

mellan kommunerna samt att nästan alla kommuner har olika lösningar för 

avgifter på parkeringarna. Det är svårt att jämföra då alla kommuner har olika 

förutsättningar vad gäller framförallt avstånd, storlek på centrum, antal 

parkeringsplatser, p-norm och hur välfungerande kollektivtrafik kommunen 

har.  

Det som tydligt framgår är att avgiften per timme är lägst i Upplands-Bro och 

att Upplands-Bro har en gratistimme.  

 

Förslag till åtgärd 

Med utredningar, studier, insamlad statistik samt miljömål som grund har 

Samhällsbyggnadskontoret utgått från följande utgångspunkter och principer: 

1. Effektivitet: Det begränsade antal allmänna parkeringsplatser som 

finns ska användas på effektivast möjliga sätt i syfte att öka möjligheten 

att hitta en ledig parkering. 

 Reglering och information ska styra fordonsförare till rätt 

anläggning.  

 Parkeringsanläggningar närmast centrum ska tillgängliggöras för 

korta besök, exempelvis på Kulturhus, kommunhus, butiker, apotek, 

vårdcentral och restauranger. 

 Parkeringsanläggningar längre bort ska användas för längre besök, 

exempelvis av personer som arbetar i Kungsängens centrum. 

 Infartsparkeringarna ska tillgängliggöras för pendlare. 

 Boendeparkering ska i första hand lösas på kvartersmark. 

2. Hållbarhet: Reglering och utformning av parkering ska användas för 

att bidra till ett hållbart transportsystem. 
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 Reglering av parkering ska ses som ett medel att uppmuntra gång-, 

cykel- och kollektivtrafik till centrum och pendeltågsstation. 

 Laddplatser ska anläggas för att underlätta för eldrivna fordon. 

 Utrymme för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska 

prioriteras. 

3. Balans: Reglering och försiktig utbyggnad av centrum- och 

infartsparkering för att skapa en balans mellan utbud och efterfrågan. 

 Balans mellan utbud och efterfrågan på parkering för att minska 

söktrafik och de trafiksäkerhetsrisker och den miljöpåverkan denna 

medför. 

 Minskade skillnader i villkor för parkering på kvartersmark 

respektive allmänna parkeringar i syfte att styra boende att i första 

hand hyra en parkering på kvartersmark 

För att lösa de problem som finns idag med hög belastning på centrumnära 

parkeringar i Kungsängen och möta den förväntade framtida ökade efterfrågan 

på parkeringar samt för att skapa bättre tillgänglighet på lediga platser bedömer 

kontoret att följande åtgärder behöver genomföras: 

1. Behålla gratistimmen på parkeringarna inom zon A. 

2. Höja avgiften från 5kr/tim till 8 kr/tim inom zon A och zon C. 

3. Höja avgiften på Ringvägen från 2 kr/tim till 8 kr/tim samt utöka zon 

A så att Ringvägen inkluderas.   

Förslag för nya avgifter i olika zonområden redovisas i bilaga 2. 

Statistik från parkeringsautomater och mobil-appen visar att gratistimme har ca 

63% av totalt antal köp per automat under ett år inom zon A. För att möjliggöra 

kortare besök än tre timmar i centrum så föreslår Tekniska avdelningen att 

gratistimmen ska behållas inom zon A.  

I samma statistik framgår även att SL-kort har ca 25% av totalt antal köp per 

automat under ett år inom zon C som är ganska nära parkeringspaketet mål (att 

infartsparkeringar ska tillgängliggöras för i första hand pendlare med 

månadskort eller längre periodtid).  

För att få ytterligare kontroll på infartsparkeringarna så arbetar Tekniska 

avdelningen med att begränsa så att det enbart går att parkera ett fordon i taget 

per SL-kort. I dag kan man registrera flera bilar på samma kort och då parkera 

flera bilar samtidigt, vilket innebär att det missbrukas. Tekniska avdelningen 

arbetar även med att hitta möjliga lösningar för att skapa fler platser inom 

befintlig infartsparkering i Kungsängen.  

För att minska den idag höga beläggningsgraden på parkeringsplatser inom zon 

A och zon C är en effektiv lösning att höja avgiften från 5kr/tim till 8 kr/tim. 

Detta är inte en orimlig kostnad i jämförelse med andra kommuner, dessutom 
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kan det bidra till att fler väljer mer perifera parkeringar som är gratis för 

långtidsparkering. Det skulle då bidra till att centrumnära parkeringar används 

till det de är tänkta att användas för det vill säga kortare besök exempelvis på 

Kulturhus, Kommunhus, butiker, apotek, vårdcentral och restauranger. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut leder till minskad söktrafik och sänker den trängsel, 

miljöpåverkan och de trafiksäkerhetsproblem som denna kan medföra, vilket är 

positivt för barns säkerhet och hälsa.  

Vidare kan förslaget leda till att fler går, cyklar och åker kollektivt till centrum 

och pendeltåg. Detta är färdmedel som till skillnad från biltrafik kan användas 

av barn och ungdomar på egen hand. En ökad andel av dessa färdmedel kan 

därmed innebära att fler barn tar sig till centrum och pendeltåg på egen hand 

istället för att bli skjutsade med bil.   

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. teknisk chef 
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Enhetschef gata/park/trafik Afsaneh Kasiri 

   Projektingenjör 
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Bilaga 1 ‐ Parkeringsplatser i centrala Kungsängen ‐ 2019

Parkeringsanläggning
Antal 
platser Primär användning Beskrivning Avgift (kr) Från kl. Till kl.

Maxtid 
(tim) Kommentar

Tillfällig infartsparkering, Ekensbergsvägen 
(Gamla Volvotomten) 75 Infartsparkering Avgiftsfri 0 0 0 24,0

Kommer att försvinna i samband med 
exploateringsprojekt Korsängen-etapp 1.

Gamla IP 88 Infartsparkering Avgiftsfri 0 0 0 24,0

Ringvägen 80 Arbetande i centrum/Boende Avgift 8-18 2 8 18 24,0
Håller på att byggas om i samband med 
exploateringsprojekt Ringvägen.

Torget 97 Centrumbesök
Avgiftsfri 1 timme och 3 timmar därefter avgift 
8-18 5 8 18 3,0

Torget 3 Centrumbesök Rörelsehindrade 0 0 0 24,0

Gamla Landsvägen 18 Centrumbesök (vårdcentral)
Avgiftsfri 1 timme och 3 timmar därefter avgift 
8-18 5 8 18 3,0

Gamla Landsvägen 2 Centrumbesök (vårdcentral) Rörelsehindrade 0 0 0 24,0

Bergaskolan/Gamla Landsvägen 25

Arbetande i centrum 
(skolpersonal)/ Hämning och 
lämning Avgift 8-18 2 8 18 24,0

Bergaskolan/Gamla Landsvägen 1

Arbetande i centrum 
(skolpersonal)/ Hämning och 
lämning Avgiftsfri 0 0 0 24,0

Furuhällsplan 68 Centrumbesök
Avgiftsfri 1 timme och 3 timmar därefter avgift 
8-18 5 8 18 3,0

Furuhällsplan 30 Centrumbesök
Avgiftsfri 1 timme och 6 timmar därefter avgift 
8-18 5 8 18 6,0

Furuhällsplan 4 Centrumbesök Rörelsehindrade 0 0 0 24,0

Infartsparkeringen, Enköpingsvägen 370 Infartsparkering
Avgift 8-18 kombinerat med SL-
Accesslösning 5 8 18 24,0

Grusparkering vid korsning 
Strandvägen/Stationsbacken 17 Infartsparkering/Sjögäster

Avgift 8-18 kombinerat med SL-
Accesslösning 5 8 18 24,0

Västra Strandvägen 14 Infartsparkering/Sjögäster Avgiftsfri 0 0 0 24,0
Gröna udden 22 Infartsparkering/Sjögäster Avgiftsfri 0 0 0 24,0

Gatuparkering, östra Prästhagsvägen 4 Infartsparkering/Sjögäster Avgiftsfri 0 0 0 24,0
Infartsparkering, södra sidan av 
Kungsängens station 11 Infarsparkering

Avgift 8-18 kombinerat med SL-
Accesslösning 5 8 18 24,0

Reglering



Parkeringsanläggning Antal Andel (%)

Andel besök 
kortare än 3 
timmar (%) Intäkt (tkr/år)  Antal Andel (%) Ny avgift

Uppskattad andel 
besök kortare än 3 
timmar (%)

Intäkt (tkr/år) med 
nya avgifter

Tillfällig infartsparkering, 
Ekensbergsvägen (Gamla 
Volvotomten) 35 47% 0 35 47% 0 0
Gamla IP 48 55% 0 48 55% 0 0
Ringvägen 60 75% 241 63 79% 8 75 253
Torget 74 77% 63 275 78 81% 8 75 312
Torget 1 24% 0 1 24% 0 0
Gamla Landsvägen 15 84% 63 56 16 89% 8 75 64
Gamla Landsvägen 1 31% 0 1 31% 0 0
Bergaskolan/Gamla 
Landsvägen 19 77% 77 19 77% 2 77
Bergaskolan/Gamla 
Landsvägen 1 100% 0 1 100% 0 0
Furuhällsplan 55 69% 63 204 58 72% 8 75 231
Furuhällsplan 26 88% 63 98 28 93% 8 75 111
Furuhällsplan 3 75% 0 3 75% 0 0
Infartsparkeringen, 
Enköpingsvägen 351 95% 1053 351 95% 8 1685
Grusparkering vid korsning 
Strandvägen/Stationsbacken 7 43% 43 7 43% 8 69
Västra Strandvägen 5 36% 0 5 36% 0 0
Gröna udden 5 22% 0 5 22% 0 0
Gatuparkering, östra 
Prästhagsvägen 4 90% 0 4 90% 0 0
Infartsparkering, södra sidan av 
Kungsängens station 11 99% 33 11 99% 8 52
Totalt 2079 2854

Bilaga 2 ‐ Förslag för nya avgifter inom zon A och zon C

Uppskattad beläggning kl. 8‐18 (Byta avgift från 5kr till 10kr per tim)
Dagens beläggning kl. 8‐18 



Nr      Namn                                                                   Antal platser
1        Grusparkering, Strandvägen/Stationsbacken       17
2        Gröna udden                                                        22
3        Strandvägen                                                        14
4        Gatuparkering, Prästhagsvägen                           4
5        Tillfällig infartsparkering, Ekensbergsvägen          75
6        Bergaskolan                                                          26
7        Infartsparkering                                                     337
8        Infartsparkering                                                     33
9        Infartsparkering, södra sidan                                 11
10      Furuhällsplan                                                         102
11      Torget                                                                    100
12      Gamla Landsvägen                                                20
13      Grusparkering Bygdegårdsvägen (gamla IP)          88
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Innehållsförteckning
Parkeringsautomater

SL-Parkeringsautomat
Parkeringsautomat

Parkeringar
Avgift 10 kr/timme 8-18/SL-Kort
Avgift 10kr/timme 8-18 efter en inledande avgiftsfri timme
Avgift 2 kr/timme 8-18
Avgiftsfritt
Parkeringsförbud
Parkeringsförbud-Vinter (övrigt gäller avgift)

Zoner
Zon

A - 10 kr/timme
B - 2 kr/timme
C - 10 kr/timme/SL access -kort (infartsparkeringar)
D - Avgiftsfritt (övriga ytor)



Bilaga 4

Jämförelse med andra kommuner
Avgifter 2019

Upplands- Bro kommun Järfälla kommun Håbo kommun Sigtuna kommun Enköpings kommun Upplands-Väsby kommun Knivsta kommun
Parkeringsavgift Ja (Kungsängen) Ja (Barkarby) Nej Nej Ja (Centrum) Ja (Centrum) Ja (pendlarparkeringar)
Gratistimme Ja Nej - - Nej Ja (30 min) Nej
Avgift vardagar hela dygnet Nej (avgift 08:00-18:00) Ja - - Ja Nej (avgift 09:00-18:00) Nej (avgift 06:00-18:00)
Avgift helg Nej Ja - - Ja Ja Ja
Avgift infartsparkering Ja Nej - - - Ja Ja

Kostand/timme 2 kr eller 5 kr 10 kr - - 5kr eller 10kr 10 kr -
Kostand/dygn - 40 kr - - - 25 kr

Kostand infartsparkering 5 kr/tim eller SL-kort - - - 0 kr
20 kr för 12 timmar 
(vardagar)

Tre olika 30-dagars biljetter: 
Kl 00:00 -24:00 = 575kr
Kl 06:00 -21:00 = 375kr
Kl 17:00 -08:00 = 375kr

 

Huddinge kommun Österåker kommun Salems kommun Haninge kommun Spånga Sollentuna kommun
Parkeringsavgift Ja (pendlarparkeringar) Nej Nej Ja Ja Ja
Gratistimme Nej - - 3 tim gratis därefter 12kr/30 minNej Nej
Avgift vardagar hela dygnet Ja - - Ja Ja Ja
Avgift helg Nej - - Ja Ja Ja
Avgift infartsparkering Ja - - Ja Ja

Kostand/timme 10 kr - - 12kr/30 min 8 kr till 20 kr 8 kr till 20 kr
Kostand/dygn 40 kr - - max 250 kr - 20 kr/12 tim
Kostand infartsparkering 10 kr/tim eller SL-kort - - 15 kr/dygn eller SL-kort5 kr/tim 20 kr/12 tim
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Parkeringspaket Kungsängen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta uttag av parkeringsavgifter samt införande av SL Accesslösning 

enligt föreslaget parkeringspaket med start från och med 1 september 2016 

2. Anta föreslagna nivåer för felparkeringsavgifter med start från och med 1 

september 2016 

3. Ge Tekniska nämnden i uppdrag att verkställa ovanstående beslut vilket 

finansierar sig självt inom ett år 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. Anta parkeringspaketet inklusive principerna för parkering i centrala 

Kungsängen under förutsättning av Kommunfullmäktiges antagande. 

2. Ge tillväxtchefen i uppdrag att:  

 verkställa beslut om parkeringsavgifter, SL Accesslösning samt 

felparkeringsavgifter i centrala Kungsängen 

 anlägga tre vanliga laddplatser vid infartsparkeringen samt en 

snabbladdplats på parkeringen vid Torget  

 utreda möjligheterna att anordna parkering med laddplatser för elcyklar. 

 utreda behovet av samt förutsättningar och konsekvenser för ett 

eventuellt införande av boendetillstånd 

 utreda förutsättningar för gatuparkering utanför föreslagna zonområden 

 löpande utvärdera samt redovisa konsekvenser och utfall av de 

förändringar som genomförs samt vid behov återkomma med förslag 

till kompletterande beslut 

3. Ge tillväxtchefen delegation till och med 31 december att anta och 

upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa ovanstående beslut 

enligt föreslaget parkeringspaket. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanfattning 

Parkeringspaketet ingår som ett av flera steg i Tillväxtkontorets uppdrag att se 

över parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt Bro. I uppdraget ingår 

åtgärder som att anlägga kompletterande tillfälliga och permanenta 

parkeringsplatser (varav vissa är genomförda), att bevaka parkeringsfrågor i 

plan- och exploateringsprojekt (vilket pågår) samt att planera för en utbyggnad 

av parkeringsdäcket på Kungsängens infartsparkering, alternativt utreda 

möjligheterna att bygga ett parkeringsgarage centralt Kungsängen inför 

framtida behov.  

Förslaget är ett sammanhållet paket som syftar till att få till stånd ändrade val i 

resmönster och val av parkering hos de som idag parkerar i centrala 

Kungsängen. Paketet kommer att leda till att det kommer att bli lättare att hitta 

en ledig parkering för de ändamål man behöver. Paketet syftar också till att det 

i större utsträckning blir attraktivare att gå cykla eller använda kollektiva 

färdmedel.  

Parkeringspaketet innebär i korthet, en timmes avgiftsfri parkering på de mest 

centralt belägna parkeringsplatserna och därefter tas en avgift på 5 

kronor/timme kl. 8-18 vardagar. På mer perifert belägna parkeringsplatser 

föreslås istället en avgift på 2 kronor/timme kl. 8-18 vardagar. På 

infartsparkeringarna föreslås att avgiftsreglering på 5 kr/timme kl. 8-18 

vardagar kombineras med en SL Access-lösning som innebär att 

pendeltågsresenärer med periodbiljett (minst 30 dagar) på sitt SL Access-kort 

kan lösa en parkeringsbiljett avgiftsfritt. Vidare föreslås att fyra laddplatser för 

eldrivna fordon ska anläggas. Syftet är att parkeringsplatserna ska användas på 

ett effektivt sätt, bidra till politiska mål om hållbara transportmedel och att det 

ska finnas en balans mellan tillgång och efterfrågan på parkering. Åtgärderna 

förväntas få positiva konsekvenser i form fler lediga parkeringsplatser, vilket 

också medför minskad söktrafik och därmed minskad trängsel, utsläpp och 

trafiksäkerhetsrisk. Parkeringspaketet med uttag av parkeringsavgifter samt nya 

avgiftsnivåer för felparkering föreslås införas med start från och med 1 

september 2016. 

Beslutsunderlag 

• Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2016 

• Parkeringsutredning Kungsängen, upprättad av WSP Samhällsbyggnad den 

27 oktober 2006 

• Parkeringsutredning Kungsängen, upprättad av Trivector Traffic AB i juni 

2013 

• Protokoll från Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott § 45 den 27 

november 2013 

• Infartsparkering i Kungsängen, alternativ för utbyggnad och gestaltning, 

upprättad av Tyréns AB i augusti 2014 
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Ärendet 

Bakgrund 

Upplands-Bro kommun växer, vilket skapar många nya möjligheter men ställer 

också höga krav på trafiksystemen. Nya bostads- och verksamhetsområden 

medför ökad trafik vilket ökar efterfrågan på infarts- och centrumparkering, 

samtidigt som förtätningar i Kungsängens centrum medför att ytor som idag 

används för parkeringsändamål exploateras. 

Flera utredningar och åtgärder har gjorts gällande parkeringssituationen i 

Kungsängen. År 2006 genomförde WSP en parkeringsutredning som visade på 

brist på infartsparkering, vilket ledde till ändrad reglering och att ett 

parkeringsdäck anlades år 2009. År 2013 genomfördes en ny utredning av 

Trivector i syfte att undersöka hur reglering kan användas för att effektivisera 

parkeringssituationen. När utredningen presenterades för Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott den 27 november 2013 fick Tillväxtkontoret dels 

uppdraget att undersöka möjligheterna att bygga ut parkeringsdäcket på 

infartsparkeringen i Kungsängen, att anordna fler permanenta och tillfälliga 

parkeringsplatser samt att se över regleringen på parkeringsanläggningarna och 

anpassa dem utifrån olika behov. 

Under 2014 fortsatte därför arbetet med att Tyréns fick uppdraget att ta fram 

förslag samt kostnadsberäkning för en utbyggnad av parkeringsdäcket, vilka 

presenterades för Tekniska nämnden i informationsärenden 2015. Under 2014 

anlades även en tillfällig infartsparkering vid Ekensbergsvägen i Kungsängen 

(gamla ”Volvo-tomten”). Dessutom genomfördes ytterligare studier av 

parkeringssituationen på infartsparkeringen vid Enköpingsvägen. 

Under 2015 har Tillväxtkontoret anlagt några mindre infartsparkeringar på 

outnyttjade ytor i nära anslutning till Kungsängens station. Utöver detta har 

kontoret samlat in omfattande statistik om parkeringsanläggningarnas 

användning vid olika tider på dygnet. 

Problembeskrivning 

Idag råder tidvis brist på parkeringsplatser både i Kungsängens centrum och 

vid infartsparkeringarna och Tillväxtkontoret får periodvis in synpunkter om 

detta från invånare. Enligt den statistik som kontoret samlat in under 2015 tar 

platserna slut på de mest centralt belägna parkeringsplatserna under ett fåtal 

timmar i veckan. Detta faktum tyder tillsammans med resultat från andra 

studier på att parkeringsanläggningarna inte alltid används på ett avsett och 

effektivt sätt. Grundsynen är att parkeringsanläggningar närmast centrum i 

första hand är till för kortare besök, medan det är mer accepterat att få gå en bit 

till målpunkten när man parkerar en längre stund, förutom på 

infartsparkeringarna där syftet är att pendlare ska parkera heldagar. Syftet med 

de olika parkeringsytorna har hitintills inte varit tydligt uttalat, men behöver nu 

med anledning av den ökade efterfrågan på parkeringsplatser klargöras. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (11)  
2016-05-16 TN 16/0205 

 
 

 

Ett skäl till att de parkeringsanläggningar som finns inte används på ett tänkt 

sätt är prisskillnaden mellan att hyra en boendeparkering på kvartersmark och 

att parkera på en allmän parkering, vilket idag är gratis. Prisskillnaden gör det 

attraktivt för boende att parkera gratis på allmän mark, vilket medför att trycket 

på de allmänna parkeringarna ökar. Så länge denna prisskillnad är stor hjälper 

det inte på sikt att enbart försöka lösa parkeringsproblem med att bygga fler 

allmänna parkeringsplatser eller att kräva ett högt parkeringstal i nya områden, 

eftersom de boende ändå väljer att parkera på allmänna parkeringar i viss 

utsträckning. På Bergvägen i Kungsängens centrum kostar exempelvis en 

boendeparkering med tak 225 kr/månad inklusive el. Besöksparkering kostar 5 

kr/timme alternativt 40 kr för ett dygn. I Österhöjdens garage kostar en 

parkeringsplats 550 kr/månad. 

En annan anledning till att utbyggnaden av parkeringsplatser bör kombineras 

med reglerande åtgärder är givetvis att marken i centrala delar av Kungsängen 

är dyrbar och i första hand bör användas för byggande av bostäder samt att de 

ytor som är lämpliga för parkeringsändamål är begränsade. Ett sätt att få in 

många parkeringsplatser på liten yta är att bygga ut parkeringsdäcket vid 

Kungsängens infartsparkering. Beroende på hur omfattande utbyggnad som 

görs kostar detta mellan 30 000-100 000 tkr. Ett annat alternativ som behöver 

utredas är möjligheten att bygga parkeringsgarage centralt i Kungsängen. 

I Upplands-Bro finns ett övergripande politiska mål om att kommunen ska vara 

en ”Grön kommun i utveckling”. Dessutom finns i miljöplanen mer specifika 

mål om hållbara transporter och minskade koldioxidutsläpp. Forskning visar att 

tillgång och pris på parkering är starkt kopplade till val av färdsätt och 

färdmedel. Med andra ord kan reglering av parkering vara ett mycket effektivt 

styrmedel för att bidra till att uppfylla de politiska målen genom att göra 

biltrafik med fossildrivna fordon mindre attraktivt och istället öka andelen 

gång-, cykel-, kollektivtrafik och biltrafik med eldrivna fordon. Erfarenheter 

från Stockholms stad visar också att parkeringar med hög beläggningsgrad 

leder till ökad söktrafik, vilket i sin tur ökar trängsel, ger 

trafiksäkerhetsproblematik och högre utsläpp. Väl genomtänkta och effektiva 

parkeringslösningar kan däremot ge minskad söktrafik och därmed lägre 

utsläpp vilket i sig bidrar till att uppfylla miljömålen. 

Utgångspunkter 

För att lösa de problem som finns idag, möta den förväntade framtida ökade 

efterfrågan på parkering och med tidigare utredningar, studier, insamlad 

statistik samt miljömål som grund har Tillväxtkontoret utgått från följande 

utgångspunkter och principer: 

1. Effektivitet: Det begränsade antal allmänna parkeringsplatser som finns 

ska användas på effektivast möjliga sätt i syfte att öka möjligheten att 

hitta en ledig parkering  

- Reglering och information ska styra parkerare till rätt anläggning 
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- Parkeringsanläggningar närmast centrum ska tillgängliggöras för korta 

besök, exempelvis på Kulturhus, kommunhus, butiker, apotek, 

vårdcentral och restauranger 

- Parkeringsanläggningar längre bort ska användas för längre besök, 

exempelvis av personer som arbetar i Kungsängens centrum 

- Infartsparkeringarna ska tillgängliggöras för pendlare 

- Boendeparkering ska i första hand lösas på kvartersmark 

- Samutnyttjande, det vill säga att parkeringsplatser används för olika 

ändamål under olika tider på dygnet, där så är möjligt 

2. Hållbarhet: Reglering och utformning av parkering ska användas för att 

bidra till ett hållbart transportsystem 

- Reglering av parkering ska ses som ett medel att uppmuntra gång-, 

cykel- och kollektivtrafik till centrum och pendeltågsstation 

- Laddplatser ska anläggas för att underlätta för eldrivna fordon 

- Utrymme för gång- och cykeltrafik ska prioriteras 

3. Balans: Reglering och försiktig utbyggnad av centrum- och 

infartsparkering för att skapa en balans mellan utbud och efterfrågan 

- Balans mellan utbud och efterfrågan på parkering för att minska 

söktrafik och de trafiksäkerhetsrisker och den miljöpåverkan denna 

medför 

- Minskade skillnader i villkor för parkering på kvartersmark respektive 

allmänna parkeringar i syfte att styra boende att i första hand hyra en 

parkering på kvartersmark 

Arbetet med parkeringsfrågor 

I Upplands-Bro pågår sedan flera år tillbaka ett stort arbete kring 

parkeringsfrågor. Arbetet kan sammanfattas i ett program på åtta steg: 

Steg 1: Utreda parkeringssituationen i kommunens tätorter (genomfört) 

Steg 2: Anlägga tillfälliga infartsparkeringar (delvis genomfört) 

Steg 3: Utreda utbyggnad av parkeringsdäck vid infartsparkeringen 

(genomfört) 

Steg 4: Anlägga/iordningställa mindre infartsparkeringar på stationsnära ytor 

(delvis genomfört) 

Steg 5: Avgiftsreglering, SL-Accesslösning samt laddplatser i Kungsängen 

(ingår i Parkeringspaket Kungsängen) 

Steg 6: Bygga ut parkeringsdäcket på infartsparkeringen alternativt utreda ett 

eventuellt byggande av parkeringsgarage centralt i Kungsängen 

Steg 7: Bevaka parkeringsfrågorna i plan- och exploateringsprojekt såsom 

Ringvägen etapp 1 och 2, Gjuteritomten och Korsängen (pågår) 

Steg 8: Ytterligare förbättra villkoren för alternativa färdsätt, såsom gång-, 

cykel-, moped- och kollektivtrafik med gång- och cykelplanen och trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet som utgångspunkt (pågår) 
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I detta förslag behandlas parkeringsanläggningar inom Kungsängens tätort, 

men parallellt med detta arbetar vi också med parkeringssituationen i Bro. 

Principer för parkering i centrala Kungsängen 

Med grundprinciperna som utgångspunkt har Tillväxtkontoret tagit fram 

Parkeringspaket Kungsängen, med förslag för hur respektive 

parkeringsanläggning ska användas och regleras. I korthet så har centrala 

Kungsängen delats in i fyra parkeringszoner, zon A, B, C och D. 

Zon A 

Förslaget innebär att de centralt belägna parkeringsanläggningarna inom zon A, 

vid Torget och Furuhällsplan ska tillgängliggöras för korta besök, exempelvis 

på Kulturhus, Kommunhus, butiker, apotek, vårdcentral och restauranger. För 

att förtydliga att parkeringsanläggningarna i första hand är till för kortare besök 

föreslås avgiftsfri parkering i en timme och därefter en avgift på 5 kr/timme 

mellan kl. 8-18 på vardagar. Under andra tider föreslås parkering vara fortsatt 

gratis för att möjliggöra samutnyttjande. Längsta tillåtna uppställningstid är 3 

timmar. Parkeringsavgiften maximeras därmed till 10 kronor per tilfälle. 

Zon B 

Parkeringsanläggningar på lite längre avstånd från centrum inom zon B, 

nämligen parkeringsplatserna vid Ringvägen och Bergaskolan, föreslår 

Tillväxtkontoret primärt ska användas för längre besök i centrumområdet, 

exempelvis av arbetande i centrum. För att minska prisskillnaderna mot 

parkering på kvartersmark föreslås här en avgift på 2 kr/timme kl. 8-18 på 

vardagar. Under andra tider föreslås parkering vara fortsatt gratis. Längsta 

tillåtna uppställningstid är 24 timmar. Parkeringsavgiften maximeras därmed 

till 20 kronor per dygn. 

Zon C 

Infartsparkeringarna (Acessparkeringar) zon C - föreslår Tillväxtkontoret ska 

tillgängliggöras för i första pendlare med månadskort eller längre periodtid.  

För resenärer med periodbiljett (30 dagar eller längre) på sitt SL Access-kort är 

det möjligt att lösa en parkeringsbiljett avgiftsfritt. Längsta tillåtna 

uppställningstid är 24 timmar. 

För övriga gäller däremot en avgiftsreglering på 5 kr/timme kl. 8-18 på 

vardagar. Parkeringsavgiften maximeras därmed till 50 kronor per dygn (för 

parkering utan Access-kort). 

Zon D 

Mer perifert belägna parkeringsanläggningar, zon D - såsom den tillfälliga 

infartsparkeringen vid Ekensbergsvägen (Volvotomten), parkeringar vid Gröna 

udden och delar av Strandvägen, samt parkeringar för rörelsehindrade föreslås 

vara fortsatt avgiftsfria. Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar men vid 
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Ekensbergsvägen medges parkering upp till 7 dygn för vissa av platserna. 

Ytterligare tillfälliga fria parkeringsplatser kommer anordnas vid grusytorna 

vid gamla idrottsplatsen. Parallellt pågår även arbetet med att hitta lösningar 

för mer permanenta fria parkeringsplatser. 

Tillväxtkontoret har undersökt möjligheterna att differentiera 

parkeringsavgifter för olika fordonstyper i syfte att låta eldrivna fordon parkera 

gratis, vilket vore det billigaste och mest effektiva sättet att uppmuntra 

elbilstrafik. I dagsläget finns inget lagstöd för detta, utan det enda som är 

möjligt enligt Trafikförordningen är att föreskriva om att en viss 

parkeringsplats ska vara laddplats. En laddplats ska vara utrustad med en 

laddstation, vilket medför en anläggnings- och driftskostnad. Dessutom får 

laddplatser inte användas av fordon som inte kan laddas med el, annat än för 

stannande för på- och avstigning. 

Kontoret föreslår att fyra laddplatser ska anläggas i Kungsängen: tre vanliga 

laddplatser vid infartsparkeringen samt en snabbladdplats vid Torget. 

Användning av elcyklar blir allt vanligare varför kontoret föreslås få i uppdrag 

att återkomma med förslag om att även anlägga sådana. 

Gatuparkering 

Avgifter på parkeringsanläggningarna i Kungsängen kommer även att påverka 

efterfrågan på gatuparkering inom området. Inom zonområdet, där 

förutsättningarna för gatuparkering utretts, är gatorna för smala för att medge 

parkering. På ett fåtal gator, som inte är viktiga för leveranstrafik kan 

emellertid sämre framkomlighet accepteras och parkering kan tillåtas. 

I dagsläget råder datumparkering alla dagar kl. 02.00-16.00 inom Kungsängen. 

Detta innebär att det på dagar med jämnt datum är förbjudet att parkera på den 

sida av gatan som har jämna adressnummer och att det på dagar med ojämnt 

datum är förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har ojämna 

adressnummer. På gator där det inte finns ytterligare restriktioner till följd av 

lokala trafikföreskrifter eller generella regler i Trafikförordningen är det 

därmed alltid tillåtet att parkera på någon sida av gatan. 

Datumparkeringens syfte är att underlätta drift- och underhållsåtgärder såsom 

snöröjning och lövsopning. Kontoret har utrett vägbredderna i centrala delarna 

i Kungsängen samt undersökt alternativ som att införa en städdag eller på annat 

sätt lätta på datumparkeringsregeln. 

Vissa centrala gator, såsom Centrumvägen, Knektvägen, Bergvägen och Gamla 

Landsvägen är viktiga för varuleveranser och bör dimensioneras så att två 

lastbilar kan mötas med utrymmesklass A, det vill säga utan att inkräkta på 

mötande trafiks körfält. Då krävs en körfältsbredd på minst 3,5 meter, vilket 

innebär en vägbredd på 7 meter. Ytterligare två meters bredd krävs för att 

möjliggöra parkering längs med gatan. De utredda gatorna är emellertid endast 
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5,5-7 meter breda. Med andra ord är det inte lämpligt att tillåta parkering längs 

med dessa gator. 

Övriga gator föreslås dimensioneras så att en personbil och en lastbil kan mötas 

med utrymmesklass A. Detta innebär en vägbredd på 5,5 meter. Om parkering 

ska tillåtas krävs ytterligare två meters bredd. Bredden på de övriga gatorna 

inom centrala Kungsängen har uppmätts till mellan 4 och 6 meter, vilket 

medför att parkering inte heller är lämplig längs med dessa gator. 

Utöver detta finns det ett fåtal gator där det i dagsläget är tillåtet att parkera och 

som inte är särskilt viktiga för leveranstrafik, vilket medför att man kan 

acceptera sämre framkomlighet. På dessa gator föreslår kontoret att parkering 

även fortsättningsvis ska vara tillåten på ena sidan av gatan enligt 

datumparkeringsregeln. Exempel på sådana gator är Östervägen, 

Ekhammarsvägen och Alkärrsvägen. Vägbredderna lämpar sig inte för 

parkering på båda sidor av gatan. 

Sammanfattningsvis ser Tillväxtkontoret inte någon anledning att i detta 

sammanhang ändra på den lokala trafikföreskriften om datumparkering 

eftersom vägbredderna på gator inom centrala delar av Kungsängen ändå inte 

medger parkering på båda sidor av gatan. 

På vissa gator, såsom Östervägen, finns emellertid utöver 

datumparkeringsregeln även ett parkeringsförbud under vintersäsongen. 

Kontoret har i samråd med kommunens nuvarande entreprenör för gatu- och 

parkskötsel kommit fram till att datumparkeringsregeln räcker för att utföra 

vinterväghållning och att parkeringsförbuden under vintertid kan upphävas. 

Detta ökar möjligheterna för gatuparkering under vintersäsongen. 

I övrigt föreslår kontoret att avgifter ska införas enligt föreslagen zonindelning 

i bilaga 2 på de gator där parkering tillåts samt att parkeringsförbud införs på 

gator där vägbredden inte medger gatuparkering. 

Tillväxtkontoret kommer fortsätta med att utreda möjligheterna för 

gatuparkering på gator utanför det föreslagna zonområdet. 

De förhyrda parkeringsplatser som finns idag är lokaliserade till kommunens 

mark på kvartersmark (ej gatumark) som exempelvis Villa Skoga. Villkor och 

omfattning av dessa uthyrda parkeringsplatser kommer att ses över. 

Ändring av felparkeringsavgifter 

Ett beslut om avgifter kräver också att gällande felparkeringsavgifter ses över 

eftersom en felparkeringsavgift för parkering utan att ha betalat avgift och med 

giltig parkeringsbiljett behöver läggas till. Tillväxtkontoret har tagit fram 

förslag på felparkeringsavgifter för detta och även reviderat 

överträdelsepunkterna så att de stämmer överens med förändringar som gjorts i 

Trafikförordningen sedan 2003, då nuvarande felparkeringsavgifter beslutades. 

Felparkeringsavgifter omfattas inte av moms. 
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Boendeparkering 

I Trafikförordningen finns stöd för att anta lokala trafikföreskrifter som 

underlättar för boende att parkera i anslutnings till sitt bostadsområde. 

Tillväxtkontoret föreslås få uppdraget att utreda om behov finns av 

boendetillstånd i Upplands-Bro kommun samt förutsättningar och 

konsekvenser av ett eventuellt införande av detta. 

Alternativa zonindelningar 

Alternativa zonindelningar och avgiftsnivåer har utretts och diskuterats under 

framtagandet av detta förslag. Ett alternativ som har diskuterats är att endast 

införa en zon med parkeringsavgifter, nämligen innerzonen (zon A) som 

omfattar de mest centrala parkeringsanläggningarna samt infartsparkeringarna. 

Detta skulle medföra en ökad efterfrågan på de parkeringar som ligger i 

ytterzonen (zon B), nämligen Ringvägen, parkeringen vid Bergaskolan och 

gatuparkeringar inom detta område. Tillväxtkontoret ser en risk att parkeringen 

vid Bergaskolan i så fall inte skulle användas på det sätt som är avsett, det vill 

säga av skolans personal samt för hämtning och lämning, utan av boende i 

området. Detta skulle orsaka problem för skolans verksamhet. Vad gäller 

Ringvägen skulle trycket på parkeringsplatserna öka kraftigt eftersom de skulle 

bli de enda centralt belägna avgiftsfria parkeringsplatserna. Problemen skulle 

öka ytterligare då inflyttning sker till de nya bostäderna som planeras längs 

med Ringvägen. 

Med bakgrund av detta ser Tillväxtkontoret det som nödvändigt att båda 

avgiftszonerna införs, samt att detta sker samtidigt. 

Konsekvenser 

Åtgärderna förväntas få konsekvenser i form av effektivare användning av de 

parkeringsplatser som finns, vilket leder till fler lediga parkeringsplatser samt 

minskad söktrafik vilket i sin tur minskar trängsel, utsläpp och 

trafiksäkerhetsrisker. Förslagen väntas bidra till att göra gång-, cykel-, 

kollektiv- och elbilstrafik till centrum och pendeltåg mer attraktivt. 

Tillväxtkontoret har gjort en uppskattning av de ekonomiska konsekvenser som 

förslaget medför. Kontoret föreslår att ca 15 parkeringsautomater ska 

installeras och kombineras med en mobillösning för betalning av 

parkeringsavgifter. Detta minskar kostnaderna eftersom det inte krävs lika 

många parkeringsautomater. Etablerade betalsystem planeras att införas, 

förslagsvis med möjlighet till både in- och utcheckning med kort och 

förskottsbetalning med mynt. Vid varje parkeringsautomat föreslås också 

kartor som visar parkeringsanläggningar och zonindelning. Kostnaden för 

investering i parkeringsautomater och mobillösning beräknas till ungefär 1,7 

Mkr. Därutöver tillkommer en drifts- och underhållskostnad på 180 tkr per år. 

Anläggning av tre laddplatser vid infartsparkeringen beräknas kosta 100 tkr 

och en snabbladdplats vid Torget beräknas kosta 100 tkr. Driftskostnaden för 
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de föreslagna laddplatserna beräknas bli ungefär 50 tkr per år. Kostnad för 

utbyte av vägmärken och skyltar beräknas till ca 100 tkr. 

Om beläggningsgraden på parkeringsplatserna är oförändrad kan intäkterna 

från parkeringsavgifter uppgå till cirka 3 Mkr per år. Förslagen förväntas 

emellertid att ge ett ändrat parkeringsmönster men exakt hur val av parkeringar 

förändras och resmönster är svårt att förutse. Kontoret har gjort vissa 

antaganden och beräkningar. Exempelvis förväntas boendeparkering styras till 

kvartersmark samt att beläggningsgraden på perifert belägna anläggningar 

ökar, medan parkeringsplatser närmare centrum frigörs. Med förväntade 

förändringar i beaktande så uppskattar kontoret att intäkterna från 

parkeringsavgifter uppgår till drygt 1,8 Mkr per år. Sammanfattningsvis 

bedömer kontoret att ett införande av parkeringsavgifter kommer att finanisera 

sig själv inom ungefär ett års tid och därefter generera ett överskott. 

Uppföljning 

Det är svårt att i detalj förutsäga vilka ändrade val i resmönster och val av 

parkering som parkeringspaketet kommer att medföra, varför vi föreslår att 

Tillväxtkontoret får i uppdrag att löpande utvärdera samt redovisa 

konsekvenser och utfall av de förändringar som genomförs samt vid behov 

återkomma med förslag till kompletterande beslut. 

Parkeringspaketet har beretts samråd med företagargruppen i Kungsängens 

centrum. En stor acceptans för införande av avgifter finns. En avstämning 

kring den tekniska lösningen för betalning kommer att ske framöver. 

Under införandet av parkeringspaketet kommer informationsmöten hållas med 

företagare i centrum samt med närboende i området.  

Tillväxtkontoret föreslås få uppdraget att införa avgifter på 

parkeringsanläggningarna samt en SL Access-lösning vid infartsparkeringarna 

i Kungsängen enligt föreslaget parkeringspaket. Parkeringspaketet med uttag 

av parkeringsavgifter samt nya avgiftsnivåer för felparkering föreslås införas 

med start från och med 1 september 2016.  

Kontoret föreslås också få uppdraget att anlägga fyra laddplatser i Kungsängen: 

tre vanliga laddplatser vid infartsparkeringen och en snabbladdplats vid Torget 

samt få i uppdrag att även utreda möjligheterna att anordna parkering med 

laddplatser för elcyklar. 

Kontoret föreslås dessutom få uppdraget att utreda behovet av, förutsättningar 

och konsekvenser av ett eventuellt införande av boendetillstånd, samt uppdrag 

att utreda förutsättningar för gatuparkering utanför föreslagna zonområden 

Tillväxtkontoret föreslås också få uppdraget att löpande utvärdera samt 

redovisa konsekvenser och utfall av de förändringar som genomförs. Kontoret 

föreslår slutligen att föreslagna avgifter för felparkering antas. 
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När det gäller beslut om avgifter för parkering och felparkeringsavgifter är 

detta frågor som behandlas av Kommunfullmäktige. Lokala trafikföreskrifter, 

uppdrag om utvärdering samt uppdrag om att utreda boendetillstånd behandlas 

av Tekniska nämnden. 

Eftersom ett stort antal lokala trafikföreskrifter behöver antas och upphävas 

föreslår Tillväxtkontoret att Tillväxtchefen får i delegation till och med 30 

oktober 2016 att besluta om lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 

parkeringspaket Kungsängen. 

Kontoret ges också i uppdrag att löpande utvärdera samt redovisa konsekvenser 

och utfall av de förändringar som genomförs samt vid behov återkomma med 

förslag till kompletterande beslut 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut leder till minskad söktrafik och sänker den trängsel, 

miljöpåverkan och de trafiksäkerhetsproblem som denna kan medföra. Detta är 

positivt för barns säkerhet och hälsa. 

Vidare kan förslaget leda till att fler går, cyklar och åker kollektivt till centrum 

och pendeltåg. Detta är färdmedel som till skillnad från biltrafik kan användas 

av barn och ungdomar på egen hand. En ökad andel av dessa färdmedel kan 

därmed innebära att fler barn tar sig till centrum och pendeltåg på egen hand 

istället för bli skjutsade med bil. 

Tillväxtkontoret 

Mathias Rantanen  

Tillväxtchef Ida Brännström 

 Teknisk chef 

 

Susanna Huttunen  

Trafikingenjör  

Bilagor 

1. Förslag, parkeringspaket Kungsängen (tabell) 

2. Förslag, parkeringspaket Kungsängen (kartbild) 

3. Beläggning på parkeringar i Kungsängens centrum samt på 

infartsparkeringen 2015 

4. Gällande felparkeringsavgifter beslutade av KF 2003 

5. Förslag, nya felparkeringsavgifter 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 



Bilaga 1

Parkeringsanläggning Nr Antal platser Primär användning Beskrivning Avgift (kr) Från kl. Till kl. Maxtid (tim)

Tillfällig infartsparkering, 

Ekensbergsvägen 5 60 Infartsparkering Avgiftsfri 0 0 0 24,0

Tillfällig infartsparkering, 

Ekensbergsvägen 5 15 Infartsparkering (veckopendling) Avgiftsfri 0 0 0 168,0

Ringvägen 13 87 Arbetande i centrum Avgift 8-18 2 8 18 24,0

Ringvägen/Centrumvägen 12 16 Centrumbesök

Avgiftsfri 1 timme, därefter 

avgift 8-18 5 8 18 3,0
Centrumvägen/Torget 3 Centrumbesök Avgiftsfri 0 0 0 0,5

Torget 11 97 Centrumbesök

Avgiftsfri 1 timme, därefter 

avgift 8-18 5 8 18 3,0
Torget 11 3 Centrumbesök Rörelsehindrade 0 0 0 24,0

Gamla Landsvägen 14 18 Centrumbesök (vårdcentral)

Avgiftsfri 1 timme, därefter 

avgift 8-18 5 8 18 3,0

Gamla Landsvägen 14 2 Centrumbesök (vårdcentral) Rörelsehindrade 0 0 0 24,0

Bergaskolan 6 26

Arbetande i centrum (skolpersonal)/ 

Hämning och lämning Avgift 8-18 2 8 18 24,0

Grusparkering nedanför 

Ringvägen - 65 Infartsparkering/Arbetande i centrum

Avgiftsfri, stängs av inom 

kort 0 0 0 24,0

Furuhällsplan 10 100 Centrumbesök

Avgiftsfri 1 timme, därefter 

avgift 8-18 5 8 18 3,0
Furuhällsplan 10 2 Centrumbesök Rörelsehindrade 0 0 0 24,0

Infartsparkeringen, 

Enköpingsvägen 7,8 370 Infartsparkering

Avgift 8-18 kombinerat med 

SL-Accesslösning 5 8 18 24,0

Grusparkering vid korsning 

Strandvägen/Stationsbacken 1 17 Infartsparkering/Sjögäster

Avgift 8-18 kombinerat med 

SL-Accesslösning 5 8 18 24,0
Västra Strandvägen 3 14 Infartsparkering/Sjögäster Avgiftsfri 0 0 0 24,0
Gröna udden 2 22 Infartsparkering/Sjögäster Avgiftsfri 0 0 0 24,0

Gatuparkering, östra 

Prästhagsvägen 4 4 Infartsparkering/Sjögäster Avgiftsfri 0 0 0 24,0

Infartsparkering, södra sidan 

av Kungsängens station 9 11 Infarsparkering

Avgift 8-18 kombinerat med 

SL-Accesslösning 5 8 18 24,0

Grusparkering 

Bygdegårdsvägen (gamla IP) 15 88 Infartsparkering/Centrumbesök Avgiftsfri 0 0 0 24,0

Totalt

Reglering, förslag
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Bilaga 2, Parkeringspaket
Kungsängen (kartbild)
Parkeringar

Avgiftsfritt 1 timme/Avgift 5 kr/timme 8-18
Avgift 2 kr/timme 8-18
Avgift 5 kr/timme 8-18/SL Access-lösning
Avgiftsfritt

Zoner
A - 5 kr/timme
B - 2 kr/timme
C - 5 kr/timme/SL-Access (infartsparkeringar)
D - Avgiftsfritt (övriga ytor)
Gatuparkering

Bilaga 2

Nr Namn Antal_platser
1 Grusparkering, Stationsbacken 17
2 Gröna udden 22
3 Västra Strandvägen 14
4 Gatuparkering, Prästhagsvägen 4
5 Tillfällig infartsparkering, Ekensbergsvägen 75
6 Bergaskolan 26
7 Infartsparkering 337
8 Infartsparkering 33
9 Infartsparkering, södra sidan 11

10 Furuhällsplan 102
11 Torget 100
12 Ringvägen/Centrumvägen 16
13 Ringvägen 87
14 Gamla Landsvägen 20
15 Grusparkering Bygdegårdsvägen (gamla IP) 88

På markerade gator föreslås gatuparkering enligt
datumparkeringsregeln. På övriga gator inom zonområdena
är gatuparkering inte lämpligt på grund av vägbredden och
här föreslås parkeringsförbud. Vad gäller gatuparkering på
gator utanför zonområdena krävs fortsatt utredning.
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Gällande felparkeringsavgift i Upplands-bro kommun (enligt kommunfullmäktige beslut 2003-03-31)

Enl punkt Överträdelse av regler i trafikförordningen

felparkerings

avgift

stannat eller parkerat

1 så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs (3 kap 47 § 1) 700

2 så att vägmärken eller trafiksignaler skyms (3 kap 47 § 3) 700

3 på gång- och cykelbanna (3 kap 48 §) 700

4 på ej tillåten sida av vägen, mot färdriktningen (3 kap 52 § 1) 700

5 på eller inom ett avstånd av 10 m före övergångsställe, cykelöverfart eller korsande cykelbana eller gångbanna (3 kap 53 § 1 och 3) 700

6 i vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap 53 § 2) 700

7 i ett spärrområdet (3 kap 53 § 8) 700

8 för annat än på- eller avstigning på busshållplats (3 kap 54 § 1 och 2) 700

parkerat

9 med något hjul utanför parkeringsruta (3 kap 49 § 2) 400

10 framför infart till fastighet eller så att trafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55§ 1 och 2) 700

11 på huvudled (3 kap 55 §) 400

12 på körbana brevid annat fordon eller anordning (3 kap 55 §) 400

13 korsning järnväg eller spårväg (3 kap. 47 § 2) 700

13 fordon hindras eller inte kan föras från platsen (3 kap. 49 § 1) 700

13 ej i vägens längdriktning (3 kap. 52 § 2) 700

13 ej så långt från körbanans mitt som möjligt (3 kap. 52 § 2) 700

13 vägport eller tunnel (3 kap. 53 § 4) 700

13 Backrön eller kurva (3 kap. 53 § 5) 700

13 Spärrlinje (3 kap. 53 § 6) 700

13 plankorsning (3 kap. 55 § 1 st 1) 700

13 gågata eller gårdsgata (8 kap. 1 § 1) 700

Överträdelse av lokal trafikföreskrift

stannat eller parkerat

20 inom område med förbud att stanna eller parkera 700

21 på sträcka med förbud att stanna eller parkera 700

22 i körfält för fordon i linjetrafik 700
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23 för annat ändamål än på-eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad 700

24 där det är förbjudet att stanna eller parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet 700

parkerat

25 inom område med förbud att parkera 400

26 på sträcka med förbud att parkera 400

27 på sträcka eller p-plats där det är förbjudet att parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller veksamhet 400

28 på fel sida av vägen enligt dadumparkeringsbestämmelser 400

29 längre än tillåten tid 400

30 på plats med biljettautomat utan att giltig biljett finns väl synlig i fordonet 400

31 på plats med parkeringsmätare som inte visar att avgift erlagts 400

32 utan att p-skiva eller motsvarande är korrekt anbringat i fordonet eller denna visar att parkeringstid övrskridits 400

33 i terräng (utanför väg) 700

34 Annan överträdelse enligt anteckning 400



Förslag, felparkeringsavgifter

Enligt punkt Överträdelse Avgift

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon
01 På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 700
02 På en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 700
03 Mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 700

04 På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 700

05 I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §) 700
06 I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §) 700
07 För annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §) 700

08 För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 700
09 Enligt antecknad överträdelse (mot förbud att stanna eller parkera i Trafikförordningen) 700

Parkerat fordon

10

Med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §), längre tid än 24 timmar i följd på 
vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §), utan att avgift är betald på det sätt som anges på platsen 
och enligt angiven taxa (3 kap. 49 a §), utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande placerats framtill i eller, om 
detta inte är möjligt, på fordonet och är väl synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) eller utan att tiden på parkeringsskiva eller 
motsvarande har ställts in enligt (3 kap. 49 a §) eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §). 400

11 Framför en infart till en fastighet så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §) 700
12 På en huvudled (3 kap. 55 §) 400
13 På en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 700
14 Enligt antecknad överträdelse (mot förbud att parkera i Trafikförordningen) 400
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Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter

Stannat eller parkerat fordon
30 Inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 700
31 På plats där fordon inte får stannas eller parkeras 700
33 Enligt antecknad företrädelse (överträdelse mot lokal trafikföreskrift gällande stannande och parkering) 700

Parkerat fordon
34 Inom område där fordon inte får parkeras 400
35 På plats där fordon inte får parkeras 400
37 På fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 400
38 Längre än tillåten tid 400
39 Utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 400
41 Utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 400
42 Enligt antecknad överträdelse (överträdelse mot lokal trafikföreskrift gällande regler för parkering) 400
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Sammanträdestider 2020 för Tekniska 
nämnden  

Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 2020, 

fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har 

upprättat ett förslag till sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess 

beredningsgrupp för år 2020. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna 

men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen 

om behov uppstår.  

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.  

Beredning Sammanträde 

10/2 kl 09:00 17/2 kl 15:00 

23/3 kl 09:00 30/3 kl 15:00 

18/5 kl 09:00 25/5 kl 15:00 

8/6 kl 09:00 15/6 kl 15:00, studiebesök under fm. 

21/9 kl 09:00 28/9 kl 15:00 

19/10 kl 09:00 26/10 kl 15:00 

30/11 kl 09:00 7/12 kl 15:00 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-09-18 TN 19/0320 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2019 

Barnperspektiv 

När och var Tekniska nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser 

för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som 

behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de 

ärenden som behandlas i nämnden. 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef  Linda Edgren 

 Tf Teknisk chef  

 
 
Beslut sänds till  

 Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden 

 Kommunstyrelsen 
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