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Tekniska nämnden
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Er beteckning

Sara.Bergkvist@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag- angående utegym i
Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att förslagsställaren informeras enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag om de nya utegym som byggts i
kommunen sedan medborgarförslaget inkom. Tekniska nämnden kommer att
beakta synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i
kommunen inom de områden som Tekniska nämnden ansvarar för.

Sammanfattning
Den 2 januari 2017 inkom ett medborgarförslag som avser önskemål om
ombyggnation utav utegymmet på Gröna uddens badplats respektive anlägga
ett nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. Medborgarförslaget är sänt till
Tekniska nämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ber om ursäkt för
den långsamma hanteringen, kontoret ser mycket positivt på medborgare som
engagerar sig i kommunens utemiljö för att göra den trygg och attraktiv för
medborgare. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för alla kommunens
invånare att träna och att kommunens utegym är tillgängliga för personer med
olika förutsättningar.
Tekniska nämnden ansvarar inte för utegym på fritidsanläggningar som
exempelvis Gröna udden och Lillsjö badplats utan ansvaret ligger på Kuluroch fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har besvarat
medborgarförslaget den 22 maj 2018 med att dom tackar för synpunkterna och
kommer beakta medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya
utegym planeras. Tekniska nämnden kommer också beakta synpunkterna i
medborgarförslaget då nya utegym planeras inom de områden som Tekniska
nämnden ansvarar för.
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Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2020



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §154, daterad
den 22 november 2017



Medborgarförslag daterat den 2 november 2017

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-12-11

TN 17/0372

Ärendet
Den 2 januari 2017 inkom ett medborgarförslag som avser önskemål om
ombyggnation utav utegymmet på Gröna uddens badplats respektive anlägga
ett nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. Medborgarförslaget är sänt till
Tekniska nämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ber om ursäkt för
den långsamma hanteringen, kontoret ser mycket positivt på medborgare som
engagerar sig i kommunens utemiljö för att göra den trygg och attraktiv för
medborgare. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för alla kommunens
invånare att träna och att kommunens utegym är tillgängliga för personer med
olika förutsättningar.
Tekniska nämnden ansvarar inte för utegym på fritidsanläggningar som
exempelvis Gröna udden och Lillsjö badplats utan ansvaret ligger på Kuluroch fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har besvarat
medborgarförslaget den 22 maj 2018 med att dom tackar för synpunkterna och
kommer beakta medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya
utegym planeras. Tekniska nämnden kommer också beakta synpunkterna i
medborgarförslaget då nya utegym planeras inom de områden som Tekniska
nämnden ansvarar för.
Sedan detta medborgarförslag har inkommit så har Tekniska avdelningen byggt
ett seniorgym vid Tibbleängen (mellan Lillsjöstigen och Hjortronvägen) och
Kultur- och fritidsavdelningen har anlagt ett nytt utegym på Lillsjöns badplats
samt ett nytt utegym i aktivitetsparken i Råby.

Barnperspektiv
Barnens utemiljö och hälsa påverkas av attraktiva och tillgängliga platser som
bidrar till fysisk aktivitet. Därför är det viktigt för kommunen att det finns goda
möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att kommunens utegym
är tillgängliga för personer med olika förutsättningar.
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Datum

Vår beteckning

2019-12-11

TN 17/0372

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnads chef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommit 2017-11-02
2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-15
3. Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-22
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktiga
 Frågeställare

3 (3)

Uppllllds-Brokom111111

UPPLANDS-BRO KOMMUN

7017 -11- 0 2

Kommu Y1styrc:.k-en

2017 -11- 0 2

Dlarienr:

Till Upplands-Bro kommun

Medborgarförslag
Jag har under flera år tänkt att kommunen skulle behöva fler möjligheter till träning i det fria
och ta till vara på den fina natur som kommunen har. Det utegym som byggdes på Gröna
udden hade en fin tanke men placeringen och kvaliten skulle behöva vara annorlunda. Ett
gym som är placerat mitt på en gräsplan i anslutning till där folk fikar och solar har ett väldigt
exponerat läge.
Mitt medborgarförslag är att anlägga ett nytt gym alt förbättra ett av de utegym som finns.
Det utegym som finns i anslutning till elljusspåret vid Lillsjön har ett bra läge men är inte
anpassat till alla kommunens invånare. De träningsredskap som finns är så pass tunga att de
flesta kvinnor inte kan lyfta dessa. Ett utegym typ det som finns i skogen i Viby, Sollentuna är
anpassat med flera viktklasser och har även redskap som passar personer i rullstol. Det är
viktigt att Upplands-Bro erbjuder alla sina medborgare en möjlighet till hälsa. Om det inte
finns möjlighet att bygga ut det gym som finns skulle ett alternativ vara nere vid Lillsjöns
badstrand. Då är det viktigt att placeringen inte blir mitt på gräsplanen utan mer nära ett
skogsparti.

Kungsängen 2017-11-02

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 154

2017-11-22

Medborgarförslag angående utegym i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 17/0327

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska
nämnden för yttrande.
__________

Sammanfattning
Emma Walve har den 2 november 2017 lämnat ett medborgarförslag om att
anlägga ett nytt eller förbättra de utegym som finns i anslutning till elljusspåret
vid Lillsjön.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 2 november 2017

Beslutet skickas till:




Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2019-12-27

TN 19/0469

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på Medborgarförslag om att bygga ett
utegym i Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget, i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag, med att ett nytt utegym är byggt i
aktivitetsparken i Råby, Bro.

Sammanfattning
Den 11 juli 2017 kom ett medborgarförslag in om att anlägga ett utegym i
villaområdet kring Växthusvägen i Bro. Medborgaren skriver att ett utegym
vore bra för hälsan hos de boende och en rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger
isolerat och simhallen i Bro centrum har stängt stora delar av sommaren.
Tekniska nämnden ser positivt till förslag som främjar hälsa och motion för
medborgare. Under 2019 invigdes aktivitetsparken i Bro (Råby) där det finns
ett nytt utegym anpassat till olika åldrar samt övriga aktiviteter för att främja
hälsa och motion. Utegymmet ligger ca 1 km från Växthusvägen, vilket är nära
och inte motiverar till att bygga ytterligare ett utegym i området. Tekniska
nämnden tackar för förslaget och hoppas på att det nya utegymmet i
aktivitetsparken möter de behov som medborgaren önskar i sitt förslag.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019



Medborgarförslag inkommen den 11 juli 2017



Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 10 april 2018



Protokollsutdrag från Kommunfullmältige den 28 oktober 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 11 juli 2017 kom ett medborgarförslag in om att anlägga ett utegym i
villaområdet kring Växthusvägen i Bro. Medborgaren skriver att ett utegym
vore bra för hälsan hos de boende och en rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger
isolerat och simhallen i Bro centrum har stängt stora delar av sommaren.
Medborgarförslaget har behandlats i Kultur- och fritidsnämnden 22 maj 2018
§23. Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget med att ett
utegym behövs i Bro och att det därför planeras ett i aktivitetsparken i Råby.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-12-27

TN 19/0469

Kultur- och fritidsnämnden ansvar dock inte för utegym i bostadsområden
därav överlämnades medborgarförslaget till Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden ser positivt till förslag som främjar hälsa och motion för
medborgare. Under 2019 invigdes aktivitetsparken i Bro (Råby) där det finns
ett nytt utegym anpassat till olika åldrar samt övriga aktiviteter för att främja
hälsa och motion. Utegymmet ligger ca 1 km från Växthusvägen, vilket är nära
och inte motiverar till att bygga ytterligare ett utegym i området. Tekniska
nämnden tackar för förslaget och hoppas på att det nya utegymmet i
aktivitetsparken möter de behov som medborgaren önskar i sitt förslag.

Barnperspektiv
För att främja barns hälsa är det viktigt att det finns platser där barn kan vistas
för motion och lek. Utegym och aktivitetspark är ett bra ställe för barn och
unga att vistas på för att umgås med vänner och samtidigt få frisk luft och
motionera.
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Datum

Vår beteckning

2019-12-27

TN 19/0469

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Medborgarförslag om att bygga ett utegym i bro daterad den 11 juli 2017
2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 10 april 2018
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmältige den 28 oktober 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige

3 (3)

Medborgarförslag utegym
Hej,
Jag har märkt att det är väldigt många här i området (runt Fjärilsstigen samt villaområdet vid
Växthusvägen i Bro) som är aktiva och springer/tränar mycket. Därför föreslår jag att ett utegym
byggs. Det skulle hålla människorna i trim. Det tjänar både hälsan och är en rolig aktivitet,
framförallt då Bro är så isolerat och faktumet att simhallen har i princip stängt hela sommaren.
Ett förslag på plats vore antingen vid Växthusvägen eller i närheten av villaområdet där.
Personligen bor jag på Fjärilsstigen men tycker att det är mycket vandalisering i kvarteret (samt i
Bro centrum & Råby) och då finns det en risk att utegymmet också vandaliseras eller att det
stormas av barn som kommer leka där och inte begriper att det inte är syftet.
Det vore underbart att ha ett utegym här i Bro, framförallt då vi har så mycket natur och outnyttjad
yta så att man kan göra något positivt av den ytan och främja hälsan bland invånarna.
Med vänlig hälsning,

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-05-22

§ 23
Medborgarförslag om att bygga ett
utegym i Bro
Dnr KFN 17/0193

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta
medborgarförslaget till Tekniska nämnden.
_______________

Sammanfattning
Den 11 juli 2017 kom ett medborgarförslag in från Karolina Laszczukowska
om att anlägga ett utegym i villaområdet kring Växthusvägen i Bro. Karolina
Laszczukowska skriver att ett utegym vore bra för hälsan hos de boende och en
rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger isolerat och simhallen i Bro centrum har
stängt stora delar av sommaren.
Kultur- och fritidsnämnden håller med om att ett utegym behövs i Bro och
därför planeras ett i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar dock för utegym på fritidsanläggningar och inte i
bostadsområden. Nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att överlåta
medborgarförslaget till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag inkommen den 11 juli 2017
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta
medborgarförslaget till Tekniska nämnden.

Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 243

2019-11-06

Omfördelning av medborgarförslag om
att bygga ett utegym i Bro
Dnr KS 17/0232

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att bygga ett utegym i
Bro till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 11 juli 2017 inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i
villaområdet kring Växthusvägen i Bro. Förslagsställaren skriver att ett utegym
vore bra för hälsan hos de boende och en rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger
isolerat och simhallen i Bro centrum har stängt stora delar av sommaren.
Den 13 september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kultur- och
fritidsnämnden behandlade medborgarförslaget på sitt sammanträde den 22 maj
2018. Kultur- och fritidsnämnden håller med om att ett utegym behövs i Bro
och därför planeras ett sådant i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Kulturoch fritidsnämnden ansvarar endast för utegym på fritidsanläggningar och inte i
bostadsområden och föreslår därför att medborgarförslaget lämnas vidare till
Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
maj 2018.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017.



Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Bro den 11 juli 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att bygga ett utegym i
Bro till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2020-01-24

TN 18/0200

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Namnsättning av ny väg från Rösaringvägen,
Tegelhagen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att två nya vägar i norra delen av Tegelhagen ska
heta Frälsevägen och Småbrukarvägen.

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.
Namnsättning av vägar, torg, parker och dagvattendammar i övriga delen
beslutades av Tekniska nämnden den 23 september 2019 samt den 28 oktober
2019. I efterhand har det framkommit att nya bostadshus kommer ha infart från
Rösaringvägen, mellan Assurs väg och Sparres väg (söder om Rösaringvägen).
Entréer ska adressättas från den väg infarten är och därmed behövs ett antal nya
adresser längs Rösarignvägen. En adressnumrering från Rösaringvägen bedöms
dock inte vara lämpligt på grund av befintlig numrering längs vägen och därför
föreslås att det två nya små infartsvägarna till de nya bostäderna får egna
vägnamn.
Namnförslagen har arbetats fram enligt namnberedningens riktlinjer och hänsyn
har tagits till de namn som redan beslutats i området, på temat torp/torpare.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Småbrukarvägen – Ett småbruk är ett mindre jordbruk. Ett torp kan därför
kategoriseras som ett småbruk.
Frälsevägen – Den ursprungliga betydelsen för frälse är ”fri hals”, vilket
betydde en fri person som inte var någons träl, närmare bestämt en
skattebefriad person. Det världsliga svenska frälset infördes av kung Magnus
Ladulås med Alsnö stadga år 1280 men grundade sig troligen på en tradition av
lojalitetsförhållanden med rötter i förhistorisk tid. Det världsliga frälset – adeln
– hade skattebefriade gårdar, sk frälsegårdar och absoluta rättigheter till jakt-,
vatten-, bergs- och skogsresurser på sina marker. Som gengäld till
skattebefrielsen skulle de ställa upp med rusttjänst till kronan vid krig. Under
1500-tal blev Husby sätesgård och fick då namnet Brogård. Anders
Sigfridsson, den första säkerställda stamfadern till adelssläkten Rålamb, fick

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-01-24

TN 18/0200

marken som förläning av kungen och uppförde där den första
herrgårdsbyggnaden. Gården var i egenskap av ett säteri en skattebefriat
frälsegård.
Skiss över föreslagna nya vägnamn:

Namnberedningen har haft kontakt med berörd fastighetsägaren som inte har några
synpunkter på föreslagna namn.

Beslutsunderlag


Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 2020-01-24

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.
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2020-01-24

TN 18/0200

Lina Delde
Ordföranden, Namnberedningsgruppen

Beslut sänds till
 Fastighetsägare


Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2020-01-24

TN 18/0200

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Namnsättning Tegelhagen sydöstra
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att nya vägar i sydöstra delen av Tegelhagen ska
heta Höstplöjarvägen, Vändtegsvägen och Kaptensvillans väg. Parkerna ska
heta Vändtegsparken, Pråmparken och Fiskartorpsparken.
Dagvattendammen ska heta Fiskartorpsdammen.

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 övriga
delarna av området.
Namnberedningen skickade ut en remiss på namnförslagen den 19 december 2019.
Inga synpunkter på namnförslagen har inkommit.
Namnsättning av vägar, torg, parker och dagvattendammar i övriga delen
beslutades av Tekniska nämnden den 23 september 2019 samt den 28 oktober
2019.

Beslutsunderlag


Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 2020-01-24



Remissvar från KF Fastigheter AB 2020-01-13



Remiss 2019-12-19

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar, parker
och dammar inom den sydöstra delen av.
I det sydöstra området som lokaliseras längs Sparres väg, föreslås namn med
anknytning till de odlingar som tidigare fanns i anknytning till tegelbruket och till
de pråm/ångbåtstransporter som anlöpte Brogårds och tegelbrukets bryggor. En
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Vår beteckning

2020-01-24

TN 18/0200

ångbåtsbrygga finns fortfarande kvar vid Fiskartorpet där Kaptensvillan också är
belägen. Namnförslag för vägarna är Höstplöjarvägen, Vändtegsvägen och
Kaptensvillans väg. Parkerna i området föreslås heta Pråmparken,
Vändtegsparken och Fiskartorpsparken. Dammen föreslås heta
Fiskartorpsdammen.
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.” Lokalgatan Höstplöjarvägen i förslaget
ansluter från Vårlandsparken i norr och leder parallellt med Sparres väg ned till
Vändtegsvägen i söder som formar en ”krok”. En vändteg är änden på en åker, det
område där ett ekipage vänder till exempel vid plöjning.
Ångbåtar och andra typer av båtar användes för transporter av människor och
varor mellan Stockholms stad och dess landsbygd. Pråmar användes för att
transportera det färdiga teglet från tegelbruket, men också gödsel till odlingarna.
Lämningar av lastbryggan finns ännu kvar vid stranden, strax väster om
tegelladan.
Vid Brogård lade båtarna till vid ångbåtsbryggan nedanför Fiskartorpet. Det fanns
också en handelsbod vid Fiskartorpet. Vid fyratiden på morgonen gav båten 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.
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Lina Delde
Ordföranden, Namnberednignsgruppen

Bilagor
1. Karta över Tegelhagen sydöstra
Beslut sänds till
 Fastighetsägare



Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Mark- och exploateringsavdelningen
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Avfallschef
Avfallsenheten
+46 8-518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning
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TN 20/0032
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Samordnad upphandling av transport och
behandling av avfall från kretsloppscentralerna
Förslag till beslut
Nämnden beslutar
1. att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna
Sigtuna och Håbo avseende transport och behandling av avfall från
kretsloppscentralerna för nästkommande avtalsperiod.
2. att ge fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller genomförande och
administration av den samordnade upphandlingen avseende transport och
behandling av avfall från kretsloppscentralerna.
3. att upphandla enligt Upplands-Bros upphandlingspolicy och enligt de
kriterier som presenterats för nämnden.

Sammanfattning
Nuvarande avtal avseende transport och behandling av avfall från
kretsloppscentralerna löper ut den 15 oktober 2020. För att skapa
förutsättningar för en kostnadseffektiv entreprenad planeras det att genomföra
en samordnad upphandling tillsammans med Sigtuna och Håbo kommuner.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 13 januari 2020.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner samverkar redan idag, bland
annat genom att ha genomfört en gemensam upphandling avseende insamling
av hushållsavfall, där även Knivsta kommun ingår.
Nuvarande avtal avseende transport och behandling av avfall från
återvinningscentralen löper ut 15 oktober 2020, detsamma gäller för Håbo och
Sigtuna kommuner. Knivstas avtal löper på en längre period och är inte
aktuell i nuläget.
Samordnad upphandling av transport och behandling av avfall från
kretsloppscentralerna bedöms kunna göra att kommunerna tillsammans
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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kommer upp i en upphandlad volym som blir mer intressant för entreprenörer
att lämna anbud på. Detta bedöms öka konkurrensen och göra att priserna kan
hållas på en rimlig nivå. Samarbetet gör det även enklare för kommunerna att
arbeta med utveckling och effektivisering av sina
Kretsloppscentraler/Återvinningscentraler.
Runt om i Sverige ökar samarbetet mellan kommuner avseende
avfallshantering för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det komplexa och
långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen mer hållbar.
Beskrivning av ärendet:
Genomförandet av den samordnade upphandlingen innebär att en av
kommunerna praktiskt genomför upphandlingen. För denna upphandling
kommer Upphandlingsenheten vid Sigtuna kommun vara upphandlande
myndighet.
Samordnad upphandling innebär i detta fall att förfrågan utformas så att
entreprenören inte kan lämna anbud på vissa kommuner utan enbart på
de tre kommunernas geografiska område som helhet. Upphandlingen utformas
så att prissättningen för en tjänst blir densamma i alla kommunerna inom det
geografiska området.
Lagkrav:
Upphandlingen genomförs enligt Lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling.
Ekonomisk konsekvensanalys:
Bedöms kunna hållas inom nuvarande budget.
Riskanalys:
De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella resurser,
oenighet mellan kommunerna eller att nödvändiga politiska beslut inte fattas.
För att minska eller eliminera dessa risker krävs ett brett deltagande och
förankring hos både tjänstemän och politiker samt att framtagen tidplan följs.
Andra risker som har identifierats är bland annat att upphandlingen överklagas,
vilket kan innebära att tidplanen förskjuts.
Tidsplan:
Nytt avtal ska träda i kraft 16 oktober 2020.
För att ge entreprenören rimlig tid att anskaffa fordon och personal med mera,
behöver avtalsskrivning för ny entreprenadperiod ske i juni 2020.
Upphandlingsdokumenten behöver då vara klara så att annonsering kan ske
senast i april 2020.
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Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Förslag till beslut kan bidra till att kommunen
på sikt kan erbjuda mer utvecklade kretsloppscentraler, med fler fraktioner.
Den effektivisering som en gemensam entreprenad av detta slag kan innebära i
form av samordnade transporter bidrar till en minskad miljöpåverkan som är
positiv.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Linda Edgren
Teknisk chef
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KRITERIER
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Tekniska avdelningen
Avfallsenheten
08-58169000

2020-02-10
Tekniska nämnden

Principer och kriterier kring samordnad
upphandling av transporter och behandling av
avfall från kretsloppscentralerna.
Principer
Upphandlingen kommer att genomföras enligt de upphandlings principer som
finns i de tre kommunerna. Exempelvis när det gäller likabehandling,
transparens och proportionalitetsprincipen.
Den stora skillnaden mot tidigare upphandlingar av denna typ är bortsett från
att den sker i samverkan är att vi tillsammans känner oss mogna att lyfta ut
tänkbara värdematerial som kommunerna kan få ersättning för.
Att hitta aktörer som är intresserade av våra material kommer att innebära en
kartläggning och sondering av marknaden.
Olika kretsloppscentralers begränsade utrymmen kan i vissa fall innebära att
alla värdematerial inte kan återvinnas i dagsläget, men att redan nu förbereda
för den typen av behandling av material är ett stort steg upp i avfallstrappan.

Kriterier
Vi följer de rekommenderade kriterierna kring denna typ av upphandlingar.
Upphandlingskriterier för upphandling av godstransporter. Kriterierna
fokuserar på några av de viktigaste miljöproblemen från vägtransporter:
avgasemissioner och utsläpp av koldioxid, men innehåller även krav på däck
och krav på fordonsunderhåll. Miljökraven på tunga fordon syftar till att
uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det
regelverk som gäller för hela EU.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Självklart ställer vi också krav på erfarenhet från tidigare uppdrag av samma
typ samt arbetsledning och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Och även
kollektivavtalsvillkor enligt kommunernas policys.
Längden på avtalet/avtalen kommer att arbetas fram och anpassas efter
uppdragens komplexitet och storlek.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-01-22

TN 20/0038
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Kommunikationsplan för införande av
fyrfacksystem
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna kommunikationsplanen för införande
av fyrfacksystem med tillägg att kommunala verksamheter så som skola och
äldreomsorg med mera inkluderas i arbetet under punkt 3.2 i
kommunikationsplanen.

Sammanfattning
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en
samordnad upphandling av avfallshämtning. Ett nytt insamlingssystem med
fastighetsnära insamling i fyrfackskärl innebär en stor förändring i
kommunerna. För att uppnå ett lyckat resultat krävs en systematisk
kommunikation med anpassade informationsinsatser för hushåll och
fastighetsägare.
Kommunikation och information kommer att utgå från en
kommunikationsplan, som har tagits fram i samverkan mellan Håbo, Knivsta
och Upplands-Bro kommuner samt Sigtuna Vatten & Renhållning AB.
Kommunikationsplanen slår fast arbetssätt, grundläggande principer och
budskap i kommunernas gemensamma kommunikation om det nya
insamlingssystemet och möjligheter att sortera ut förpackningar och
returpapper.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Planen är ett verktyg för planering, strukturering, styrning och uppföljning av
projektets kommunikationsinsatser. Med kommunikationsplanen som grund tas
en detaljerad plan för projektets kommunikationsinsatser fram.
Bakgrund
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en
samordnad upphandling av avfallshämtning. Som ett resultat av upphandlingen
kommer fastighetsnära insamling i fyrfackskärl att införas för villor och
fritidshus. Syftet är att skapa förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt
öka servicenivån vid insamling av avfall och därigenom öka utsorteringen av
olika fraktioner till återvinning och minska mängden avfall till förbränning.
Ett nytt insamlingssystem med fastighetsnära insamling i fyrfackskärl innebär
en stor förändring i kommunerna. För att uppnå ett lyckat resultat krävs en
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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systematisk kommunikation med anpassade informationsinsatser för hushåll
och fastighetsägare.

Beslutsunderlag


Kommunikationsplan för fyrfackssystem

Ärendet
Kommunikation och information kommer att utgå från en
kommunikationsplan, som har tagits fram i samverkan mellan Håbo, Knivsta
och Upplands-Bro kommuner samt Sigtuna Vatten & Renhållning AB.
Kommunikationsplanen slår fast arbetssätt, grundläggande principer och
budskap i kommunernas gemensamma kommunikation om det nya
insamlingssystemet och möjligheter att sortera ut förpackningar och
returpapper. All information ska vara enkel, begriplig och målgruppsanpassad
och besvara frågorna vem, vad, när, hur och varför. Kommunikationen om
varför det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl införs är grundläggande
och kommer i korthet att utgå från följande budskap:


Enkelt att sortera



Ökad sortering är miljövänligt och resurseffektivt



Ökad service



Kostnadseffektivt

Fokus i kommunikationsarbetet kommer att ligga på fastigheter som får
fyrfackskärl. Information kommer dock även att ges till flerfamiljshus och
fastigheter med gemensamhetslösningar.
Kommunikationsplanen syftar till att vara ett stöd i projektets fortsatta
kommunikativa arbete och fungera som en gemensam plattform i
kommunernas samarbete avseende kommunikation med hushåll och
fastighetsägare. Planen är ett verktyg för planering, strukturering, styrning och
uppföljning av projektets kommunikationsinsatser. Med
kommunikationsplanen som grund tas en detaljerad plan för projektets
kommunikationsinsatser fram.
Ekonomi
Med utgångspunkt från projektets kommunikationsplan görs en
kostnadsbedömning av projektets kommunikationsinsatser och arbetas in i
budget för avfallsverksamheten i kommunen.
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Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Förslag till beslut kan bidra till att fler hushåll
sorterar ut matavfall och förpackningar, vilket leder till en effektivisering av
avfallshantering och minskning av miljöpåverkan som är positiv även från
pedagogisk synpunkt. Barn och ungdomars bästa beaktas indirekt genom att ett
nytt insamlingssystem ska styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som
gynnar deras framtid.

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Kommunikationsplan för fyrfackssystem
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KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR
INFÖRANDE AV FYRFACK
Version 1, 2020-01-20

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
20 januari 2020

Kommunikationsplan för Införande av fyrfack

20 januari 2020
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1

20 januari 2020

Syfte och mål

Införandet av ett nytt insamlingssystem med fastighetsnära insamling i
fyrfackskärl innebär en stor förändring och kan därmed skapa
frågeställningar. För att nå de människor som är nödvändig för ett lyckat
resultat krävs en systematisk kommunikation och anpassade
informationsinsatser.
Kommunikationsplanen ska vara ett stöd i projektets fortsatta
kommunikativa arbete och fungera som en gemensam plattform. Det är ett
internt verktyg för planering, strukturering, styrning och uppföljning av
projektets kommunikationsinsatser.
Det övergripande målet är att kommunikationen ska leda till att minst 98 % 1
av de som kan ha fyrfackssystemet är anslutna med två fyrfackskärl efter
införandeperioden och att sortering ska ske med hög utsorteringsgrad och
renhet för samtliga fraktioner.
Kommunikationen ska leda till att kommunernas invånare får:
•

allmän kännedom om fyrfackssystemet

•

förståelse för varför det är viktigt att sortera

•

en positiv inställning till sortering och till fyrfackssystemet

•

kunskap om hur fyrfackskärlen ska användas

2

Utgångspunkter i kommunikationsarbetet

Budskap
I kommunikationen om varför det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl
införs ska följande budskap återkommande lyftas fram:
•

1

Ökad sortering är både miljövänligt, resurseffektivt och
bidrar till ett mer hållbart samhälle- Bättre sortering leder till
mer återvinning och renare material. Med god kvalitet på insamlat
material kan mer material cirkuleras och återvinnas till nya produkter,
vilket är miljövänligt och resurseffektivt. Hushållens transporter med
bil till återvinningsstationer minskar när förpackningar och
returpapper kan lämnas vid fastigheten. En ökad sortering leder till att
mindre material går till förbränning, och därmed i förlängningen ett
mer hållbart samhälle.

I enlighet med mängdförteckningen i upphandlingsunderlaget.
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•

Lättare att sortera - Ett 60-tal kommuner i Sverige har redan
infört fyrfackssystem, och erfarenheter visar att hushållens sortering
av avfall ökar markant. Det är lätt att sortera rätt med fyrfackskärl.

•

Ökad service - Det nya insamlingssystemet innebär en mycket
högre service för kommuninvånare som bor i villa och fritidshus, som
slipper åka till en återvinningsstation för att sortera förpackningar
och returpapper. Med fyrfackssystemet kan villa- och fritidshusägare
sortera direkt nära bostaden.

•

Kostnadseffektivt - det är kostnadseffektivt och leder till färre
transporter att samla in förpackningar och returpapper i samma
system som mat- och restavfallet.

I de fall där det är lämpligt ska även lagstiftningens krav på servicenivå
lyftas fram som ytterligare en anledning till införande avfyrfackssystemet,
och där kommunerna genom införandet avfyrfackssystemet bidrar till att
hushållen får en smidig och enhetlig insamlingslösning för samtliga
fraktioner. I kommunikationen ska detframgå att kommunerna gör det
bästa möjliga utifrån gällande lagstiftning.
Internt kommunikationsarbete
Kommunikationen om fyrfackssystemet ska vara enkel, begriplig och
målgruppsanpassad. Detta ska genomsyra all vår kommunikation, vid
framtagande av kommunikationsmaterial och genomförande av
kommunikationsaktiviteter.

Kommunikationen ska i största möjliga mån utformas och kommuniceras på
målgruppens villkor. Kommunikationen ska primärt möta den specifika
målgruppens behov, inte projektgruppens behov. Det innebär att vi undviker
att förse målgruppen med information som hen inte behöver eller vill ha. I
informationsinsatser som berör samtliga målgrupper (till exempel
pressmeddelande) skriver vi övergripande och går inte in på detaljer.
I kommunikationen med våra målgrupper ska nedanstående alltid besvaras
för att undvika ryktesspridning eller feltolkningar:
•

Varför -Till exempel: Frågan om varför det införs ett nytt
insamlingssystem kommuniceras med grund i budskapen som
presenteras ovan. (1. Lättare att sortera. 2. Ökad sortering är
miljövänligt och resurseffektivt. 3. Ökad service. 4.
Kostnadseffektivt).

•

Vem -Till exempel: Vem berörs av förändringen?

•

Vad/när-Till exempel: Vad är det som kommer hända och när
kommer förändringen att ske?

•

Hur -Till exempel: Hur kommer det gå till och vad förväntas av mig
som individ?
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De olika frågeställningarna kan, beroende på tidpunkt för kommunikationen,
vara olika viktiga och därför få olika mycket tyngd i kommunikationen.

3

Målgrupper

I följande kapitel anges kortfattat för vilka målgrupper det bedöms behövas
kommunikationsinsatser. I bilaga 1 redovisas vad respektive målgrupp
behöver veta samt de kanaler som kommer användas för respektive
målgrupp.

3.1

•
•
•
•
•
•
•

Externa intressenter
Fyrfack året runt: Villa, verksamhet, mindre flerfamiljshus. 2
Fyrfack fritidshus
Fastighetsägare som idag har enskild hämtning men som inte
kommer kunna ha fyrfackssystemet
Fastighetsägare (styrelse) flerfamiljshus och verksamheter
Lägenhetsboenden / inhyrda verksamheter
Media /press
Nya insamlingsentreprenören

3.2 Intressenter inom kommunerna och bolaget
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiker
Kontaktcenter/Kundtjänst (direkt berörda)
Personal på Återvinningscentral/ Kretsloppscentral/
Chaufförer
Chefer på samhällsbyggnad/teknisk förvaltning/bolaget,
nyckelpersoner såsom kommundirektör, kommunikationsenheten
Miljö och hälsa
Plan, exploatering och bygg
Internt övriga tjänstemän

4 Tids- och aktivitetsplan
Tidsplan för arbetet med kommunikation finns i Bilaga 2. I bilagan finns
också namngivet vem som är ansvarig för olika aktiviteter. I de fall extern
hjälp behövs anges det tillsammans med den person som internt är ansvarig
för kontakten med den externa aktören.

5

Kostnader

I Bilaga 3 presenteras kostnader för de olika kommunikationsinsatser som
ska genomföras i kommunikationsplanen. Kostnaderna ligger till grund för
den budget som tas fram i respektive kommun. Uppföljning mot budget ska
2

Vilka verksamheter eller mindre flerfamiljshus som omfattas bedöms i respektive kommun. Gäller främst
verksamheter eller mindre flerfamiljshus på landsbygd där det skulle lämpa sig att ha fyrfackskärl. Detta
för att undvika att den "vanliga" sopbilen behöver åka ut en extra gång.
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ske löpande var 3:e månad med start i januari. Vid uppföljning görs
avstämning av kostnader för olika poster mot det som faktiskt har uträttats.

6 Uppföljning och utvärdering
Uppiöljning av målen kommer att ske på följande sätt:

•

6 månader efter införandet ska anslutningsgraden mätas i Future. Är
98 procent anslutna till systemet med två fyrfackskärl efter 6
månader? Redovisas internt i projektet och till politiker i nämnderna
och styrelse.

•

Insamlade mängder förpackningar och returpapper totalt och per
person i kommunerna som helhet redovisas på årsbasis till politiker i
nämnderna och styrelse.

•

Mängden matavfall, förpackningar och returpapper i
restavfallsfraktionen per hushåll mäts genom att 12 månader efter
införandet genomföra en plockanalys av restavfallet. Resultatet
jämförs med plockanalysresultat som genomförts innan införandet av
fyrfackssystemet. Redovisas internt och till politiker i nämnderna och
styrelse och utifrån respektive kommuns uppsatta mål för insamling
exempelvis avfallsplanen.

Kontinuerlig uppföljning av genomförda kommunikationsinsatser för att dra
lärdomar under arbetets gång sker genom att bedömningar görs tillsammans
med kontaktcenter/kundcenter, en månad efter större
kommunikationssinsatser ex kommunikationsutskick. Blev utskicket en
belastning för kontaktcenter/kundcenter på ett oväntat sätt? Nådde
kommunikationen fram eller bidrog det till frågor som borde ha kunnat
förebyggas i kommunikationen? Utvärdera och ta tillbaka lärdomar till
kommunikationsgruppen. Sammanställs och redovisas internt i ett
utvärderingsprotokoll.
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Bilaga 3 Kostnader
I Tabell 1 presenteras kostnader för de olika kommunikationsinsatser som
ska genomföras i kommunikationsplanen. Kostnaderna ligger till grund för
den budget som tas fram i respektive kommun. Uppföljning mot budget ska
ske löpande var 3:e månad med start i januari. Vid uppföljning görs
avstämning av kostnader för olika poster mot det som faktiskt har uträttats.
Tabell 1

Kostnader för kommunikationsarbetet

Antal

Kostnad per
styck (kr)

Total kostnad
alla kommuner (kr)

A4 Vikblad (25 000 ex/gång)

2

17 000

34 000

Vykort (25 000 ex/gång)

1

25 000

25 000

Distribution (25 000
ex/gång)

3

50 000

150 000

Rollup

5

1 100

5 500

Beachflagg

6

1 500

9 000

Gatupratare

2

5 000

10 000

Tält

2

5 000

10 000

Trycksaker (3 utskick)

Utställningsmaterial

Profilkläder

10 000

Stripe på fordon1
Digitala Kanaler
App

1

200 000

200 000

Webb

4

20 000

80 000

Grafisk profil, illustrationer,
övrigt

1

80 000

80 000

Extrapost oförutsett

4

51 300

200 000

Övrigt

Summa total

813 500

Summa per kommun

203 375

1) Ingår i avtal med upphandlad entreprenör för avfallshämtning.

Kostnadskalkylen bygger på att arbete och produktion av material sker
framförallt med kommunernas egen personal och att kommunerna
samverkar på ett effektivt sätt. Kostnader för egen personal finns inte
medtaget.
Vid evenemang förutsätts också kommunerna samverka och därav finns inte
ett evenemangskitt framtaget för respektive kommun, utan även där delas
utrustning och personellt förutsätts kommunerna kunna hjälpa varandra.
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Mikael Thelin
Enhetschef Avfall
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
+46 8518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Samråd om nya avfallsföreskrifter för UpplandsBro kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
-

nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag, ställs ut för samråd, enligt 15 kap.
42 § miljöbalken.

Sammanfattning
De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 2019-01-01 och togs fram då
matavfallsinsamling i stort sett var infört i hela kommunen.
Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för
att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som
kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner.
Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har
beaktats.
I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att,
där så ansetts lämpligt, synkronisera Upplands-Bros föreskrifter med
samarbetskommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
2. Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

3. Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19

Ärendet
Enligt tidigare beslut förbereder Upplands-Bro, Håbo, Knivsta och Sigtuna
kommuner för gemensamt införande av fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper från en- och tvåbostadshus. Insamlingen
kommer att ske i två kärl med fyra fack vardera för varje hushåll. Syftet är att

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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förbättra servicen för invånarna och att öka sorteringsgraden av
återvinningsbara material från hushållsavfall. Införande av nytt
insamlingssystem ligger i linje med förordning (2018: 1462) om
producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om
producentansvar för returpapper. Införande av insamling med fyrfackskärl
bedöms vara ett effektivt och användarvänligt sätt att uppfylla lagstiftningens
krav på fastighetsnära insamling som ska vara infört till år 2025.
En upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall har genomförts
och ny avtalsperiod börjar 2020-10-16.
Inför bytet av avtalsperiod för insamling av hushållsavfall och förändringen av
insamlingssystemet för en- och tvåbostadshus behöver såväl lokala
avfallsföreskrifter som avfallstaxan justeras.
Föreskrifterna har inte ändrats nämnvärt i sin struktur utan utgår fortfarande
från SKL:s och Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter.
Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner tar samtidigt fram förslag till
föreskrifter för respektive kommun. Förslagen liknar detta, men i vissa
avseenden skiljer sig föreskrifterna åt, eftersom det finns vissa olikheter mellan
kommunernas förutsättningar och insamlingssystem som kommer att fortsätta
finnas.
Nedan listas ändringarna i de reviderade föreskrifterna. Paragrafnummer som
anges här hänvisar till de nya föreskrifternas skrivningar.
I vissa fall har innehållet i en tidigare paragraf delats upp på flera nya
paragrafer eller tvärtom. Om innebörden är densamma som tidigare tas
ändringen inte upp i denna förteckning.
Inledande bestämmelser
5 § Förtydligat om fastighetsinnehavararens skyldigheter gentemot kommunen
beträffade föreskrifternas åtlydnad.
Sortering, emballering m.m.
11 § Verksamheter med små mängder avfall undantas från kravet på
matavfallssortering. Förtydligat om krav på matavfallssortering i restauranger,
storkök etc.
Anskaffande, ägande m.m.
17 § Förtydligat att fastighetsinnehavare ska beställa det abonnemang som
behövs.
19–21 §§ Förtydligat om fastighetsinnehavarens ansvar för skötsel och tillsyn
beträffande behållare, utrymmen etc. för avfall.
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Ny- och ombyggnation m.m.
24 § Ny skrivning om att relevanta kommunala aktörer ska kontaktas inför nyoch ombyggnation, installation och anläggande för samråd. Här har
kompletterats med hänvisning till riktlinjer i kommunens Tekniska handbok.
25 § Regler för dimensionering av utrymmen.
28 § Ny skrivning om fastighetsinnehavarens ansvar för skyltning av behållare
inom avfallsutrymmen.
30 § För nya anläggningar som töms med sugbil får höjdskillnaden inte vara
mer än 6 m mellan tömningsfordonets uppställningsplats och anläggningens
botten. I tidigare föreskrifter angavs 9 m som maximal höjdskillnad, men detta
kan ge problem vid tömning.
32 § Förtydligat om tömning med kranbil, då detta blir alltmer vanligt.
Åtgärder inför hämtning
39 § Ny skrivning om att vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljaren om
sådan teknik tillämpas. Om avvattning inte kommer att användas kommer
denna paragraf inte att behöva tillämpas.
Hämtningsplats m.m.
41 § Debitering för dragväg (om kärl inte placeras nära hämtningsfordonets
uppställningsplats) finns med även i gällande föreskrifter, men gränsen för när
avgift tas ut ändras.
För en- och tvåbostadshus och fritidshus ingår 1,5 meter i ordinarie avgift,
istället för tidigare 3 meter, med möjlighet till undantag om särskilda skäl
föreligger.
För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i
gemensamhetslösning ingår 10 meter i ordinarie avgift, istället för tidigare 3
meter.
Längre avstånd än 10 respektive 30 m ska inte förekomma, men det finns
fortfarande möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger.
44–45 §§ Gemensamma behållare och gemensamhetslösning kan användas
efter abonnemangsval, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls, istället
för att kräva ansökan om undantag. Om dessa kriterier inte uppfylls kan
ansökan göras enligt 65 § och bedöms då från fall till fall.
46–48 §§ Förtydligat om transportvägar, framkomlighet m.m.
Åtgärder om föreskrift inte följs
54 § Förtydligat angående vad som sker då transportvägen inte är farbar,
tillfälligt. Förenklat kan sägas att om fastighetsinnehavaren inte har rådighet
över hindret sker hämtning då hindret är undanröjt, medan i andra fall kan extra
hämtning beställas (mot betalning) när hämtning är möjlig.
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Undantag
60 § Förtydligat om vilka omständigheter som gör att beviljade undantag
upphävs.
65 § Ny skrivning om möjlighet till dispens från kravet på matavfallssortering,
om särskilda skäl föreligger.
66 § Ny skrivning om gemensamhetslösning som kan medges efter ansökan till
avfallsansvarig nämnd, om standardsituationen enligt 44–45 §§ inte uppfylls.
68 § Ny skrivning om utsträckt hämtningsintervall som kan medges av
avfallsansvarig nämnd för fettavskiljare och tank för fett- och matavfall.
70 § Ändrad skrivning om förutsättningar för uppehåll i hämtning av
avloppsfraktioner. Fastigheten ska inte användas under minst 12 månader,
istället för tidigare 6 månader, och anläggningen inte får innehålla avfall när
uppehållet inleds.
Hämtning av restavfall var fjärde vecka är borttaget från undantagen då detta
nu istället finns som abonnemangsval under förutsättning att matavfallet
hemkomposteras.
Bilaga 1: Definitioner
Definitioner av olika typer av hushållsavfall har flyttats till bilaga 2.
Listan med begrepp som förklaras har kompletterats med begreppen
kommunens avfallsorganisation, gemensamhetslösning, tank för mat- och
fettavfall samt Kretsloppscentralen.
Bilaga 1 har kompletterats med en hänvisning till ytterligare definitioner och
information i kommunens avfallsplan och kommunens hemsida.
Bilaga 2: Anvisningar om sortering, emballering, och överlämning
Utseendet är nytt men innehållet i stort sett detsamma. En beskrivning av
respektive avfallsslag ges här istället för i bilaga 1 Definitioner, medan
hämtningsintervall istället flyttats till en egen bilaga (bilaga 3 Hämtningsintervall). Avfallsslagen listas i bokstavsordning.
Ändringar i det nya förslaget till föreskrifter:


Förpackningar och returpapper: lämnas i första hand, om möjligt, i
behållare vid fastigheten.



Grovavfall: tillagt att maximal vikt är 25 kg för grovavfall vid beställd
hämtning (vitvaror undantagna).



Latrin: tillagt att maximal vikt är 15 kg per kärl samt att möjlighet finns
till kompostering av latrin på den egna fastigheten.
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Matfett, flytande: ska lämnas till KLC om mängden är större än vad
som går att torka upp med hushållspapper. Detta är för att hindra större
mängder matfett från att tömmas i avloppet.



Blandat mat- och restavfall: ett nytt namn för tidigare osorterat
restavfall vilket tydligare beskriver fraktionerna.



Annat avfall under producentansvar (bilar, däck, läkemedel m.m.)
hänvisas till mottagarens instruktioner, då kommunen inte ansvarar för
denna hantering.



Bygg- och rivningsavfall nämns inte, då det inte är ett hushållsavfall.
Då andra typer av verksamhetsavfall inte tas upp i sorteringsbilagan bör
heller inte bygg- och rivningsavfall vara med. Däremot framgår det i
bilaga 1 att hushåll får lämna små mängder bygg- och rivningsavfall till
kretsloppscentralen.

Bilaga 3: Hämtningsintervall
1. En- och tvåbostadshus samt fritidshus

Hämtningsperioden för avfall från fritidshus har preciserats och sker vecka
16–41. Tidigare angavs april-oktober.


Förpackningar och returpapper: tidigare angavs inget
hämtningsintervall eftersom kommunen inte erbjöd hämtning av detta.
Nu införs hämtning av förpackningar varannan eller var fjärde vecka
beroende på typ av material.



Mat- och restavfall hämtas varannan vecka, oavsett om fyrfackskärl
eller enskilda kärl används. Om allt matavfall komposteras på den egna
fastigheten kan hämtning av restavfall ske var fjärde vecka. Det är
ingen ändring jämfört med tidigare, men hämtning var fjärde vecka
kräver med detta förslag inget medgivande.



Trädgårdsavfall: specificerat att hämtning sker vecka 17–44 (tidigare
”sommarsäsongen”).



Julgranar: specificerat att julgranar hämtas en gång efter jul från
gemensamma uppsamlingsplatser

2. Flerfamiljshus, verksamheter och gemensamhetslösningar



Restavfall: Tidigare fanns inga specifikationer angående längsta resp.
kortaste möjliga intervall. Nu finns detta, samt ordinarie
hämtningsintervall, specificerat för verksamheter respektive
flerbostadshus, för kärl, container och krantömda behållare.



Matavfall: Även här finns nu längsta och kortaste hämtningsintervall
angivet för kärl och för krantömda behållare. Längre intervall än
varannan vecka medges ej.
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Grovavfall: Hämtningsintervallen för abonnemang anges i nya
föreskrifterna, Tidigare angavs ”enligt abonnemang”. Enstaka
hämtningar sker som tidigare efter beställning.

3. Slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial



Fettavskiljare ska tömmas minst sex gånger per år om inte utsträckt
hämtningsintervall beviljats (tidigare två gånger per år). I många
kommuner är kravet tömning en gång per månad, med hänvisning till
svensk standard SS-EN 1825-2, för att säkerställa att fett inte läcker ut i
avloppsledningarna.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom
krav som ska ge en säker fysisk miljö vid avfallshämtning, samt indirekt
genom att styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras
framtid.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnad chef
Linda Edgren
Teknisk chef

Mickael Thelin
Enhetschef Avfall

Bilagor
 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
 Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19
Beslut sänds till
 Akt
 Kommunstyrelsen
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Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74–75 §§

avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering i Upplands-Bro kommun.

Inledande bestämmelser
2 § För kommunens avfallshantering gäller:
• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)
• förordningar gällande avfallshantering utfärdade med stöd av miljöbalken och andra
författningar som berör avfallshantering
• avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
• avfallstaxa för Upplands-Bro kommun
Bestämmelserna i dessa föreskrifter utgör tillsammans med kommunens avfallsplan med
tillhörande bilagor Upplands-Bro kommuns renhållningsordning. Föreskrifterna är juridiskt
bindande för fastighetsinnehavare. Mer praktisk information kan tillhandahållas separat.

Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller
säck.
b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår i hushåll vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus.
d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
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g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall.
I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar)
i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och
liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat.
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med
punkten (f) ovan.
h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets
kärl- och säckavfall.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska nämnd.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och miljönämnd.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare,
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
7. Med renhållaren avses den eller dem som kommunen anlitar för hantering av det avfall
som omfattas av kommunens ansvar.
8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen samt till avfallsplanens bilaga 6.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,

för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas, med särskilt ansvar för att
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

4

Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgift framgår av kommuns avfallstaxa.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning

informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
Sortering av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter för de som bor i fastigheten att sortera
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till
renhållaren för borttransport.
Skyldighet att överlämna hushållsavfall

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs
i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och
annan utrustning
Anskaffande och ägande
11 § Kärl, plastbox, latrinbehållare och containrar ägs av kommunen och tillhandahålls av

renhållaren. På behållare som är märkta för identifiering får markeringarna inte tas bort eller
göras oläsliga.
Övrig utrustning för hushållsavfall såsom bottentömmande behållare, lastväxlarcontainrar,
sopsugsanläggning, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas
och underhålls av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning enligt anvisning från kommunen, reparation och,
vid behov, utbyte av behållare.
Fastighetsinnehavaren ska samråda med avfallsansvarig nämnd innan installation eller
byggnation av gemensam anläggning påbörjas för att säkerställa att alla krav uppföljs.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
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Anläggande
12 § Vid installation av behållare som töms av fordon utrustat med kran t ex.

bottentömmande eller markbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
sådant fordon.
Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 9 meter, om inte särskilda
skäl föreligger.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon samt uppfyller tekniska krav för vikt och avstånd så att hämtning med
fordon utrustat med kran kan utföras.

Rengöring och tillsyn
13 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt

anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga
störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och utrymmet är avsedd. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga A.

Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det
blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

15 § Behållare ska vara uppställda så att det tydlig framgår att de ska tömmas och att

hämtning underlättas. Kärl ska placeras utifrån vilket hämtningsfordon som ska hämta
avfallet.
För baklastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen mot gatan så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 3 meter ifrån.
För sidlastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen bort från gatan så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 1,5 meter ifrån.
Om de angivna avstånden överskrids debiteras särskilt gångvägstillägg enligt avfallstaxa.
Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd,
efter ansökan, medge att gångväg får vara längre.
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket avfall kan använda extra sopsäck som
ställs ut bredvid avfallsbehållaren. Hämtning av extra sopsäcken mot avgift beställs hos
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kommunen i förväg. Hämtningen sker i samband med nästkommande ordinarie
hämtningstillfälle.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas
renhållaren.
Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant
skick att det är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan risk för skada. Platsen för
angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra
den på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
16 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda

anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning ska vara
av den typ som används i kommunen.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga
för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller
fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte
särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan
får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga
10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas
renhållaren.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför
fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen
tillhör.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin
anläggning från skador vid tömning.

17 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning,

som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren
ansvarar för att sluttömning utförs.

Hämtnings- och transportvägar
18 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av
kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.
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19 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt,
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid
hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är
farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i
hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som anvisas enligt 18 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller slangen för slamtömning
behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet
kan förflyttas. Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg. Dragvägen ska inför
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
20 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översiktskartan i bilaga B.
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För boende på Dävensö sker
hämtning av hushållsavfall på fastlandet.
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar där sker hämtning av
hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade platser.

21 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga A.
Åtgärder om föreskrift inte följs
22 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att rätta sig efter kommunens
anvisningar om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att
kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 14 §, 15 §, 16
§ 1 - 4 st. samt 19 § 2 st. inte följs.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

24 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare, ofta
förekommande extra säckar, felsorterat eller inte utsorterat matavfall har avfallsansvarig
nämnd rätt att besluta om ändring av abonnemanget.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
25 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall.

För hushållsavfall från verksamheter gäller 8–24 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet

26 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till

annat avfall än hushållsavfall (det vill säga verksamhetsavfall), ska på begäran lämna de
uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
27 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig
nämnd enligt vad som anges nedan.

Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag och de
beräknade avfallsmängderna som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan
bedömas.
Alla undantag som ges enligt dessa föreskrifter är personliga och upphör därmed vid byte av
fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare. Undantagen upphör även vid ändrade förhållanden
på fastigheten som påverkar avfallsmängderna. Vid ändrade förhållanden ska en ny
anmälan/ansökan ske.
Undantagen upphör om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits i anmälan eller
beslut, eller om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
hushållsavfall
28 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 29–33 §§
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och
miljön.

29 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas om det
kan ske utan att olägenhet uppstår. Eldning får ske endast under perioden som
tillsynsansvarig nämnd beslutat och om det inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Regler om skydd mot olyckor och brandriskvarning ska beaktas.

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till
tillsynsansvarig nämnd.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
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31 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd,

medges i särskild avsedd anläggning s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning
för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen.

32 § Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten

efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.

33 § a Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras
i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser om användande allmänna vatten- och
avloppsanläggning) och kräver skriftligt medgivande av kommunens VA-huvudman.

33 § b Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp regleras av
tillsynsansvarig nämnd.

33 § c Matavfallskvarn ansluten till sluten tank för matavfall får installeras efter anmälan
till avfallsansvarig nämnd.

Gemensamma avfallsbehållare
34 § Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter

ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas
och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om gemensamma avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Utsträckt hämtningsintervall
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från

hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning,
kan få sitt restavfall hämtat var fjärde vecka under förutsättning att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.

36 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare

som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Uppehåll i hämtning
37 a § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges efter ansökan till avfallsansvarig
nämnd, som ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppehållsperioden
startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst fem år i taget. Vid
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uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av hushållsavfall automatiskt, om inte en ny
ansökan görs. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse från debitering av
grundavgift i enlighet med fastställd taxa.

37 b § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad medges

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas
under en sammanhängande tid om minst sex månader.

37 c § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid fritidsbostad medges fastighetsinnehavare
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela
hämtningssäsongen (april – oktober).

37 d § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall från verksamhet medges om verksamhet inte
kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen
38 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns

särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av
dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för
Upplands-Bro kommun 2014-03-01 upphör att gälla.
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Bilaga A. Anvisningar om sortering, emballering och
överlämnande av avfall samt hämtningsintervall.
Restavfall
Krav på
utsortering

Matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar ska sorterats
ut från hushållets brännbara kärl- och säckavfall.
Med sorterat restavfall avses kärl- och säckavfall utan
matavfall.
Med osorterat restavfall avses kärl- och säckavfall med ej
utsorterat matavfall.

Krav på
emballering

Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av
lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara
väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.
Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem
eller annan olägenhet inte uppkommer.

Instruktion för
Lämnas i särskild behållare som är avsedd för uppsamling av
lämning/hämtning restavfall. Avfallet hämtas och borttransporteras genom
kommunens försorg.
Restavfall får inte lämnas på kommunens kretsloppscentraler
eller återvinningsstationen.
Hämtningsintervall

– från en- och tvåbostadshus med enskilda
hämtningsabonnemang sker hämtning varannan vecka. För de
som sorterar matavfall till insamling eller komposterar på sin
fastighet, finns möjlighet till hämtning en gång per månad.
Hämtning varje vecka kan ske mot särskild avgift.
– från flerbostadshus, villagruppbebyggelse med gemensam
avfallslösning samt verksamheter sker hämtningar vanligtvis
varje vecka eller oftare enligt tecknat abonnemang
– från fritidshus sker hämtning varannan vecka under
sommarperioden från april till oktober. För de som sorterar
matavfall till insamling eller komposterar på sin fastighet, finns
möjlighet till hämtning en gång per månad
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Matavfall
Krav på
utsortering

Sortering av matavfall är frivillig. Sortering av matavfall är
obligatorisk i fastigheter där kommunen driver verksamhet.
Vid abonnemang för sorterat matavfall ska matavfallet sorteras
ut från hushållsavfall som en separat fraktion och hållas skilt
från annat avfall.
Felsorterat matavfall hanteras som restavfall och går till
förbränning. Fastighetsinnehavaren informeras och ansvarar för
att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras.
Om matavfallet inte sorteras ut i separata behållare eller då
utsorterat matavfall inte kan behandlas biologiskt på grund av
felsortering, tas den separata behållaren bort. Abonnemanget
byts ut till osorterat restavfall enligt gällande taxa.
Eget omhändertagande av matavfall sker efter anmälan till
tillsynsansvarig nämnd enligt 30 §.

Krav på
emballering

Ska läggas i särskild påse och påshållare som tillhandahålls av
kommunen. Påsen ska vara väl försluten så att avfallet inte kan
spridas.

Instruktion för
Påse med matavfall lämnas i särskild behållare som avsedd för
lämning/hämtning uppsamling av matavfall.
Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling av matavfall.
Hämtningsintervall

Matavfall sorterat i kärl hämtas med samma intervall och
tillfälle som restavfall sorterat i kärl. Hämtning varje vecka kan
ske mot särskild avgift.
Matavfall sorterat i gemensamma kärl eller i annan sorts
behållare kan hämtas med intervall anpassat efter behov.

Farligt avfall
Krav på
utsortering

Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Följande
produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras
som farligt avfall:
– Färg, lackavfall samt hartser
– Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel)
– Lösningsmedel
– Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
– Bekämpningsmedel
– Sprayburkar
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– Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande
ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut,
avkalkningsmedel)
– Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar,
barometrar, reläer)
– Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör
halogenlampor)
Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika
typer av farligt avfall får inte blandas.

Instruktion för
Farligt avfall lämnas till kommunens kretsloppscentraler eller
lämning/hämtning mobil insamling. Hämtning av farligt avfall från fastighet kan
beställas mot särskild avgift.
Hämtningsintervall

Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.

Grovavfall
Krav på
utsortering

Grovavfall som utgör hushållsavfall behöver på grund av avfallets
egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall.
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig
uppsamlingsplats för grovavfall inom eller i anslutning till
fastigheten.

Krav på
emballering

Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska
i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i för lastningen
lämpligt emballage, alternativ i särskild behållare som
tillhandahålls av renhållaren. Grovavfallet ska förses med
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Hämtningsområde 1
Grovavfall från hushållen ska sorteras och lämnas vid
kretsloppscentral i för avfallsslaget avsedd behållare enligt
instruktioner på plats. Hämtning från fastighet kan beställas mot
särskild avgift.
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på
schemalagd hämtning av grovavfall i kärl eller containrar av olika
storlekar.
Hämtningsområde 2
På Gräsholmen och Alholmen kan grovavfall hämtas efter
beställning och överenskommelse med kommunen.

Hämtningsintervall

Schemalagda hämtningar enligt abonnemang eller efter beställning
mot särskild avgift.
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Trädgårdsavfall
Krav på
utsortering

Ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall.

Krav på
emballering

För abonnemang med hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska
avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen
försvåras.

Instruktion för
lämning/
hämtning

På kretsloppscentraler ska trädgårdsavfall lämnas löst enligt
instruktioner på plats.
Hämtning från fastighet (utan abonnemang) kan beställas separat
mot särskild avgift. Hämtning av trädgårdsavfall sker separat
från hämtning av annat grovavfall.
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning.

Hämtningsintervall

Trädgårdsavfall med abonnemang hämtas under sommarsäsong
enligt schemalagda hämtningar.

Latrin
Krav på
utsortering

Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall.

Krav på
emballering

Ska samlas i särskild behållare med lock som tillhandahålls av
renhållaren. Behållaren ska vara väl försluten så att avfallet inte
kan spridas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Latrin borttransporteras från fastighet efter beställning genom
kommunens försorg. Beställning ska ske senast en vecka före
hämtningsveckan.

Hämtningsintervall

Hämtning av latrin kan vara schemalagd och utföras en gång per
månad under perioden april - oktober. Under övrig tid utföres
hämtning efter beställning.

Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar
Krav på
utsortering

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.

Krav på
emballering

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska
vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning
kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.
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Instruktion för
lämning/
hämtning

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 §
ska beaktas.

Hämtningsintervall

Tömning av slamavskiljare med anslutet wc, slutna tankar och
urintankar ska ske minst en gång per år, enligt schemalagda
tömningar eller efter beställning.

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar,
fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver
byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och
tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.
Tömning av minireningsverk ska ske enligt tillverkarens
rekommendation och beviljat tillstånd.
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska
bytas med det intervall som leverantören anvisar.
Schemalagd tömning av slamavskiljare eller slutna tankar sker
med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och
fastighetsinnehavaren. Tömning kan också ske efter särskild
beställning.

Fett från fettavskiljare
Krav på
utsortering

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.

Krav på
emballering

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas
i avloppet. Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas
upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning
om så är möjligt.
Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten
plastflaska eller liknande och sorteras som restavfall. Maximalt
en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 §
ska beaktas. Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till VAansvarig nämnd senast 6 veckor före installationen.

Hämtningsintervall

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år.
Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd
mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren. Tömning kan
också ske efter särskild beställning.

16

Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Döda sällskapsdjur
Krav på
utsortering

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt, högst 10
kilogram per hämtningstillfälle.

Krav på
emballering

Ett dött sällskapsdjur ska förpackas väl innan det läggs i
behållare för restavfall. Mindre sällskapsdjur kan även grävas
ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att
djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om
smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
För större djur eller större mängd sådant avfall ska veterinär
kontaktas. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska
beaktas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Hämtas med restavfall som går till förbränning eller
omhändertas av veterinären.

Hämtningsintervall

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall

Stickande och skärande avfall samt läkemedel
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen
(2009:1031) om producentansvar för läkemedel.

Krav på
emballering

Kanyler och sprutor ska läggas i speciell behållare som
tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen
har avtal med.
Läkemedelsrester ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls
av apotek.
Resterande stickande och skärande avfall ska förpackas i
skyddande hölje innan det läggs i behållare för restavfall, så att
inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.

Instruktion för
lämning

Lämnas till apotek eller i behållare för restavfall.

Hämtningsintervall

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall
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Konsumentelavfall
Krav på
utsortering

Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat grovavfall.
Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens kretsloppscentraler
utsorterat enligt instruktioner på plats. Smått elavfall kan även
lämnas till mobil insamling eller i särskilda metallskåp
”Samlaren”.
I flerbostadshus kan avfallet lämnas i särskild behållare för
insamling av elavfall som tillhandahålls av fastighetsinnehavare.
Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med
tjänster för elavfall mot avgift.

Hämtningsintervall

Hämtningsområde 1
Månadsvis hämtning från flerbostadshus med fastighetsnära
insamling av elavfall.
Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.
Hämtningsområde 2
På Gräsholmen och Alholmen kan elavfall hämtas efter
beställning och överenskommelse med kommunen.

Kasserade batterier
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen
(2008:834). Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara
batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna
inbyggda i produkten hanteras den som konsumentelavfall.

Krav på
emballering

Kasserade bilbatterier ställs upp på ett sätt som förhindrar att
batterisyra/innehåll rinner ut.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Kasserade bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns
på återvinningsstationer, i vissa butiker, vid kommunens
kretsloppscentraler samt till mobila insamlingen och ”Samlaren”
Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till
försäljningsställen eller vid kommunens kretsloppscentraler.

Hämtningsintervall

Månadsvis hämtning från flerbostadshus som tillhandahåller
behållare för insamling av elavfall.
Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.
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Förpackningar och tidningar samt returpapper
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av förpackning i Förordningen SFS
(2014:1073) och returpapper i Förordningen SFS (2014:1074).
Bestämmelser om skyldighet att sortera ut förpackningsavfall
och returpapper från annat avfall och vart man ska lämna
förpackningsavfallet finns i 24 a, b och 24 c, d §§
avfallsförordningen SFS (2011:927).
Sortering av förpackningar och returpapper är obligatorisk i
fastigheter där kommunen driver verksamhet.

Krav på
emballering

Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt
tidningar omfattas av producentansvar och ska lämnas vid
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI)
återvinningsstationer (ÅVS).
Boende med tillgång till fastighetsnära insamling (FNI) hänvisas
till det insamlingssystemet.

Hämtningsintervall

Från ÅVS hämtas regelbundet av FTI enligt särskilt schema eller
efter behov. Från FNI hämtas av anlitad entreprenör enligt avtal.

Bilskrot
Krav på
utsortering

Omfattas av producentansvar och ska tas omhand av
producenter.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotare
för mottagning av uttjänta bilar där hela skrotbilar kan lämnas
avgiftsfritt.
Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotare,
men då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen
saknar väsentliga delar kan samtliga bilskrotare kräva ersättning.
Mer information om hur skrotning går till kan fås av
Transportstyrelsen eller BIL Sweden.
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Däck
Krav på
utsortering

Däck som omfattas av producentansvar ska sorterats ut från
hushållets brännbara avfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Däck ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till
kommunens kretsloppscentraler enligt instruktioner på plats.

Bygg- och rivningsavfall
Krav på
utsortering

Ingår inte i hushållsavfall och ligger därför utanför kommunens
ansvar. Byggavfallet ska hanteras separat från hushållsavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Begränsad mängd byggavfall från hushåll får lämnas på
kommunens kretsloppscentraler utan extra kostnader.

Hämtningsintervall

Hämtning efter beställning.
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FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och
74–75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.

Inledande bestämmelser
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,
med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av kommunens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer.
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den
tillsynsansvariga nämnden.
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar
5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare.
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör
avfallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsorganisation.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten
om gällande regler för avfallshantering.
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27
kap. 4 § miljöbalken.
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Sortering, emballering och överlämning av hushållsavfall
Sortering av avfall
9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2
och hålla det skilt från annat hushållsavfall.
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt
bilaga 2.
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om
undantag.
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där
livsmedel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller
liknande, ska matavfall alltid sorteras ut.

Emballering och vikt
12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har ansvar
för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall ska vara
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att
arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmotstånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorganisation.
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir
svårt att tömma den.
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck, mot avgift, som ställs ut bredvid ordinarie behållare. Hämtningen sker i samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle.
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning eller verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift.
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall
15 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen
eller anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i
bilaga 2.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, storlek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anordning och anläggning
Anskaffande och ägande
16 § I kommunen får endast de behållare användas som anges i avfallstaxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunens insamlingssystem.
17 § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och
det hämtningsintervall, enligt 51 §, som motsvarar fastighetens behov,
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och
vikt följs.
Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämtning.
18 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettavfall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfallskvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och
fettavfall från avloppsvatten.
Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och
anordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för
och bekostar sådana installationer.

Skötsel och tillsyn
19 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfalls5 (30)
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hantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt
för att kraven på god arbetsmiljö ska uppfyllas och för att risken för
skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för att undvika
buller, lukt och skadedjur.
20 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än
kommunens avfallsorganisation.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp,
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet.
Vid ändrade omständigheter behöver det skriftligt redovisas till tillsynsansvarig nämnd.
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnadspris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan.
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga.
23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna
eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller
göras oläsliga.

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande
Planering
24 § Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, tillsynsmyndigheten och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt i
planeringsskedet för samråd om placering och utformning.
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar:
 Avfallsutrymme, miljöhus och liknande
 Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjordsbehållare
 Gemensam avfallslösning för flera fastigheter
 Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fettavfall eller dylikt
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I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VAorganisationen underrättas.
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller behållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anläggning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet.
Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:
 9-11 §§ om sortering
 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behållare
 25-32 §§ om anläggning och installation
 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning
 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg
 46-49 §§ om transportvägar
Ytterligare riktlinjer finns i kommunens tekniska handbok samt i Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”, www.avfallsverige.se.

Avfallsutrymmen
25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring,
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten används samt förändrade krav på sortering.
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och
restavfall:


Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för
minst en veckas avfallsmängd.



En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två
veckors avfallsmängd.

När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på
vardera sida.
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för
skada och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta
avfall.
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras
genom utrymmen där livsmedel hanteras.
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det
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inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsutrymme eller kärl och hämtningsfordon.
27 § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstolsburna samt vid hämtning av avfall.
Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan aktiveras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de
inte döljs av dörrar eller portar.
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare.
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal.
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorganisation.

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfiltermaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall
30 § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den
som ska tömma.
31 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd
avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning
utförs.

Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller
filterkassett/säck
32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande
behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter8 (30)
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material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig
för fordon utrustat med kran.
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om
inte särskilda skäl föreligger. Maximalt avstånd mellan centrum på
behållaren och kranfordonets mitt får inte överstiga 10 meter.
Den fria höjden ska vara minst 10 meter över kranfordonet, och hålla
minst samma höjd mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte finnas hinder nära den sträcka
som behållaren lyfts från behållarplatsen till fordonet.
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bärighet när kranfordon ska lyfta behållaren.

Åtgärder inför hämtning
Tömning av kärl eller container
33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas, se även
40–41 §§.
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsorganisation.
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver
dras av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från
hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas
halkfri.
37 § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra
den på utsidan innan hämtning sker.

Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och
tank för mat- och fettavfall
38 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.
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Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas
manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske.
Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt
sidan får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska
finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med
skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att
skydda sin anläggning från skador vid tömning.
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning.

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och transportvägar
Hämtningsplats och dragväg
40 § Hämtning av hushållsavfall sker:
-

vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 46,
vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen
plats eller
vid en av kommunen anvisad plats.

Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.
41 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt.
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som lämnas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar.
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller 30 §.
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När hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa i följande fall:
 För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet överstiger 1,5 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Avståndet får
inte överstiga 10 meter, om inte särskilda skäl föreligger.


För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus
som ingår i gemensamhetslösning, om avståndet överstiger 10
meter. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte särskilda
skäl föreligger.

Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan,
besluta att avstånd får vara längre.
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.
43 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri
från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning
44 § Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus
eller fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av
abonnemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda
gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang.
2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett
abonnemang.
3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för
behållare vid egna abonnemang.
4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls.
5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation.
45 § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får använda en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning
att:
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1. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller
miljö inte uppstår.
2. Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshanteringen.
3. Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, och
skötsel av, behållare.
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation.

Transportvägar
46 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i
hämtningsområdet.
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se.
47 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden.
48 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och
endast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska
särskilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboende.
49 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfallsorganisation eller anvisas enligt 40 §.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
50 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översiktskartan i bilaga 4.
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För boende
på Dävensö sker hämtning av hushållsavfall på fastlandet.
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar. Där sker
hämtning av hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade platser.

51 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet
för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 3.
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Åtgärder om föreskrifter inte följs
52 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrifter och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.
53 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt
eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet
för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet
på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller annan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.
54 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället uteblir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det
påverkar avfallshämtningen:


Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghållaren snöröjt eller halkbekämpat vägen.



Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinnehavaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret
har undanröjts.



Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinnehavaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt
efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått kännedom om att vägen är farbar.

55 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfallsansvarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
56 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller
5–71 §§ och bilaga 1–3 om ej annat anges i dessa föreskrifter.
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet
57 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
58 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 62-71 §§.
59 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, enligt 62-63 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla
uppgifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors
hälsa kan bedömas.
60 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla:
- vid ägarbyte av fastigheten
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av
visst hushållsavfall
61 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten
utan särskild anmälan.
62 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta
till tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i
skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
63 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhändertagande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig
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nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Omhändertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodogöras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
64 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala
avloppsnätet eller till tank för mat- och fettavfall kräver skriftligt medgivande av avfallsansvarig nämnd.
Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsanläggningar regleras av tillsynsansvarig nämnd.

Undantag från krav på utsortering av matavfall
65 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med gällande
taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum
beslut är taget.

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhetslösning
66 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan använda gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 44 §
eller 45 §.
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslösning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:
1. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls.
2. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och lämnas till den avfallsansvariga nämnden.

Utsträckt hämtningsintervall
67 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte
behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för
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människors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar
att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt
hämtningsintervall kan börja gälla.
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas
in.
68 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighetsinnehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning försvåras eller tekniska problem på avloppsnätet uppstår. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla.
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas
in.

Uppehåll i hämtning
Mat- och restavfall samt förpackningar
69 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för matoch restavfall samt förpackningar kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast en månad före
den avsedda uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan
medges för högst 5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa.
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under
en sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen.
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte
kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad.
Slam och fosforfiltermaterial
70 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små
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avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till avfallsansvarig
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för
högst 5 år i taget.
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader.
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen
71 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden,
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighetsinnehavaren inte använda kommunens kretsloppscentral eller andra
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 då avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun beslutade av Kommunfullmäktige 201812-19 § 184 upphör att gälla.
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Bilaga 1 Definitioner
Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken,
det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska
nämnd.
Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och
miljönämnd.
Med kommunens avfallsorganisation avses Samhällsbyggnads-

kontoret som kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala
avfallsansvaret.
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för
hantering av hushållsavfall.
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som omfattar större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostadshus och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare,
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som
ger upphov till hushållsavfall. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrinkärl innefattas inte i detta begrepp.
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av
kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av
kvarnat matavfall eller en kombitank, en särskild anläggning för avskiljning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.
Med kretsloppscentralen (KLC) eller återvinningscentral (ÅVC)
avses en bemannad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och små mängder bygg- och rivningsavfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matavfall får inte lämnas på KLC.
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Verksamheter får lämna grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall mot avgift.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.
Ytterligare definitioner och information om avfallshantering finns i
kommunens avfallsplan och på kommunens hemsida.
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning
Krav på sortering
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras
och var det ska lämnas framgår i tabellen.
Avfallsslag

Beskrivning

Krav på emballering

Elavfall

Med elavfall avses apparater
Elavfall ska alltid sorteras bort och
med sladd och/eller batterier, hållas skiljt från annat avfall, till
det vill säga detsamma som i 13 exempel restavfall eller grovavfall.
§ förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.

Instruktion för
lämning/hämtning
El- och elektronikavfall och små batterier kan
lämnas till kommunens kretsloppscentral, till
mobil insamling, i batteriholk eller i Samlaren
som finns i Kommunhusen.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning
från fastigheten vid fyra tillfällen per år mot
avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema.
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus kan
beställa abonnemang med hämtning av elavfall
en gång per månad från hämtningsplats som
ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses ett
ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med *
i bilaga 4 till avfallsförordning-

Farligt avfall ska vara tydligt märkt Farligt avfall lämnas till kommunens kretsloppsmed uppgift om innehåll eller läm- central eller till mobil insamling.
nas i uppmärkt behållare. Olika
typer av farligt avfall får inte blan- Vissa typer av farligt avfall, sprayburkar, kan
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Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

en, till exempel kemikalier,
målarfärger, spillolja, lösningsmedel, asbest och bekämpningsmedel.

das inom samma kolli eller i samma även lämnas i Samlaren som finns i kommunhuflaska.
sen.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning
från fastigheten vid fyra tillfällen per år mot
avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema.

Förpackningar är en produkt
tillverkad för att skydda, hantera, leverera och presentera
en vara. Förpackningar som
avses här är gjorda av papp,
papper, kartong, wellpapp,
hård- och mjukplast, glas, metall eller aluminium.

Varje materialslag ska sorteras ut Förpackningar och tidningar/returpapper som
för sig. Avfallet som lämnas i behål- läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i avlare eller i avsett fack får inte pack- sett fack eller behållare, enligt anvisning från
as så hårt att det blir svårt att
den som tillhandahåller insamlingssystemet.
tömma.
Större förpackningar eller om förpackningar och
Förpackningar och tidningtidningar/returpapper av annat skäl inte kan
ar/returpapper ska läggas löst i
lämnas i behållare nära fastigheten ska detta
behållare eller fack. Förpackningar lämnas vid återvinningsstation eller annan plats
Returpapper är tidningar, tid- av plast får packas i plastpåse.
som producentorganisation tillhandahåller.
skrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av
Sortering av förpackningar och returpapper är
papper. Kuvert är inte returobligatorisk i fastigheter där kommunen driver
papper bland annat eftersom
verksamhet.
klistret på kuvert är ett problem vid återvinningen.
Förbrukade sprutor och kanyler
ska läggas i särskilda behållare
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Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

som tillhandahålls av apotek.
Grovavfall

Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är
lämpligt att samla in tillsammans med restavfall.

Grovavfall ska förses med märkning Grovavfall lämnas till kommunens kretsloppssom klargör att det är fråga om
central eller hämtas sorterat vid fastigheten efter
grovavfall.
beställning.

Latrin

Blandning av urin och exkrementer från människor.

Latrin ska samlas upp i täta behål- Latrin får komposteras på den egna fastigheten
lare.
efter ansökan enligt 63 §.
Latrinkärl får maximalt väga 15 kg.
Hämtning från fastigheten kan beställas.

Matavfall

Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som
utgörs av hushållsavfall och
som uppstår i livsmedelshantering. Det är avfall från hushåll,
restauranger, storkök och liknande.

Matavfall från hushåll och verkPåse med matavfall läggs i behållare eller fack
samheter ska läggas i matavfallspå- avsett för matavfall.
sar som tillhandahålls eller godDet är även möjligt att kompostera matavfall på
känts av kommunens avfallsorgani- den egna fastigheten. Kompostering av matavfall
sation. Påsen ska vara väl försluten ska anmälas enligt 62 §.
så att avfallet inte kan spridas.
Fastighetsinnehavaren som har tecknat abon-

Grovavfall för separat borttransport I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren anska lämnas enligt anvisningar från visa de boende lämplig uppsamlingsplats för
kommunens avfallsorganisation.
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.
Avfallet som ska hämtas från fas- Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan betigheten ska kunna hanteras av en ställa abonnemang med schemalagd hämtning
person och får väga max 25 kg per av grovavfall i kärl eller containrar av olika storkolli (gäller inte vitvaror avsedda lekar.
för hushållsbruk).
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Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning
nemang för blandat mat- och restavfall får lägga
matavfall tillsammans med restavfall.
Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling av matavfall.

Matfett, flytande Med flytande matfett avses till Flytande matfett samlas i genom- Behållaren lämnas på kretsloppscentral.
exempel frityroljor och annat skinlig, uppmärkt behållare med
flytande fett som används i
tättslutande lock, till exempel PETsamband med matlagning, när flaska eller dunk.
den mängd som ska kastas är
mer än vad som kan torkas upp
med hushållspapper.
Blandat mat- och Med blandat mat- och restavfall Avfallet ska läggas i påse eller paket Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonrestavfall
avses restavfall som innehåller av lämpligt material och storlek.
nemang för blandat mat- och restavfall får lägga
matavfall. För definition av
Det paketerade avfallet ska vara väl matavfall tillsammans med restavfall.
restavfall, se nedan.
förslutet så att avfallet inte kan
spridas.
Fastighetsinnehavare på öar i hämtningsområde
2 ska lämna blandat mat- och restavfall i säck,
Matavfall får endast läggas tillpå plats som anvisas av kommunen.
sammans med restavfall om fastigheten ligger inom hämtningsom- Blandat mat- och restavfall får inte lämnas på
råde 2 eller om fastighetsinnehava- kretsloppscentral eller återvinningsstation.
ren har tecknat abonnemang för
blandat mat- och restavfall.
Restavfall
Med restavfall avses det avfall Restavfall ska läggas i påse eller
Restavfallet ska hållas skilt från material som
som återstår när förpackningar, paket av lämpligt material och stor- kan återanvändas eller återvinnas.
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Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

matavfall, farligt avfall, tidlek. Det paketerade avfallet ska vara
ningar/returpapper, el-avfall väl förslutet så att avfallet inte kan Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller
och annat avfall som omfattas spridas.
i facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet
av producentansvar, har sortehämtas och borttransporteras genom kommurats ut. Exempel på restavfall är
nens försorg.
diskborstar, trasiga leksaker,
blöjor, utslitna skor eller
Restavfall får inte lämnas på kretsloppscentral
dammsugarpåsar.
eller återvinningsstation.
Nedan anges några avfallsslag
som får lämnas tillsammans
med restavfall efter särskild
emballering.
Döda sällskapsdjur
Små sällskapsdjur och mindre
Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för
mängder avfall från husbehovsjakt restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till
kan lämnas i behållare för restavfall veterinär, särskild djurkremeringsanläggning
om det är väl förpackat och ingen eller annan godkänd verksamhet för kremering.
misstanke om smitta förekommer.
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att
ingen misstanke om smitta föreligger samt att
det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter
från Jordbruksverket ska beaktas.
Askor, dammande avfall och Askor, dammande avfall och dylikt Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall.
ska hanteras och emballeras på
dylikt
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Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

sådant sätt att avfallet inte kan för- Glödande avfall får inte lämnas till kommunens
orsaka störningar i omgivningen, avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så
till exempel genom att damma.
att det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.

Trädgårdsavfall

Stickande och skärande avfall, till exempel kasserade
köksknivar, trasigt glas och
porslin

Ska förpackas i ett skyddande hölje Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall.
så att ingen kan skadas

Med trädgårdsavfall avses
biologiskt avfall som uppstår i
hushåll vid normalt nyttjande
av trädgård vid bostadsfastigheter.

För abonnemang med hämtning av
trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet
läggas löst i kärlet och inte packas
så hårt att tömningen försvåras.
Vid kretsloppscentral ska avfallet
lämnas oemballerat.

Lämnas löst på kretsloppscentral enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation.
Fastighetsinnehavare, i hämtningsområde 1, kan
beställa abonnemang med schemalagd hämtning
av trädgårdsavfall i kärl
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning.

Övrigt avfall som Till exempel däck och läkemeomfattas av pro- del.
ducentansvar*

Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt
mottagarens instruktioner.
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Hämtningsintervall

I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningsperiod för avfall från respektive kundgrupp.
Tabell 1

Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus eller
fritidshus. Gäller fastighetsinnehavare som har eget
abonnemang eller som delar ett abonnemang i hämtningsområde 1.

Avfallsslag

Behållare

Hämtningsintervall
för en- och tvåbostadshus samt fritidshus1

Förpackningar,
tidningar/returpapper, matavfall och
restavfall

Fyrfackskärl 12

Varannan vecka

Förpackningar

Fyrfackskärl 2

Var fjärde vecka

Matavfall och restavfall

Tvåfackskärl

Varannan vecka

Restavfall

Enfackskärl, 190
liter

Varannan vecka

Blandat mat- och restavfall

Enfackskärl, 190
liter

Varannan vecka

Grovavfall

Styckvis/kolli

Efter beställning
Efter beställning

Elavfall
370 liter kärl

Trädgårdsavfall

Med abonnemang:
Varannan vecka under
vecka 17 till 44.

Styckvis

Julgranar

En gång efter jul från
gemensamma
uppsamlingsplatser
Efter beställning

Farligt avfall
Latrinkärl

Latrin

En gång per månad efter
beställning under vecka
16 till 41. Övrig tid efter
beställning av extra
hämtning.3

1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41.
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras
och anmälan har gjorts enligt § 62.
3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under
perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning.
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Hämtningsintervall för hushållsavfall från öarna Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar med säckhämtning, hämtningsområde 2.

Avfallsslag

Behållare

Hämtningsintervall

Blandat mat- och restavfall

Säck 160 liter

Varannan vecka, 14
gånger under perioden
från maj till november

Grovavfall

Container

Efter beställning

Elavfall

Container

Efter beställning

Farligt avfall

Container

Efter beställning
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Hämtningsintervall för flerbostadshus, verksamheter
och gemensamhetslösningar för en- och tvåbostadshus eller fritidshus

Avfallsslag och
behållare

Ordinarie hämtning

Hämtning ska
ske minst

Hämtning
sker som
oftast

En gång per vecka

Var fjärde vecka för
verksamheter

Tre gånger per
vecka

Restavfall
Kärl

Varannan vecka för
flerbostadshus
Container

En gång per vecka

Var fjärde vecka för
verksamheter

Tre gånger per
vecka

En gång per vecka
för flerbostadshus
En gång per vecka

Var fjärde vecka

Två gånger per
vecka

Kärl

Ska normalt hämtas med
samma
hämtningsintervall som
för restavfall

Varannan
vecka

Tre gånger
per vecka

Krantömda
behållare

Varannan vecka

Varannan vecka

En gång per
vecka

Kärl eller
container

Med abonnemang: en
gång per vecka

Med abonnemang:
en gång per kvartal

Styckvis/kolli

Enstaka hämtning: efter
beställning

Med
abonnemang:
2 gånger per
vecka

Krantömda
behållare

Matavfall

Grovavfall

Elavfall
Kärl eller annan
behållare

Med abonnemang: var
fjärde vecka

Styckvis/kolli

Enstaka hämtning: efter
beställning

Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslösningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vintersäsong är från vecka 49 till och med vecka 14.
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Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial.

Avfallsslag

Anläggning

Hämtningsintervall

Slam

Slamavskiljare med
ansluten WC

Minst en gång per år

Slutna tankar och
urintankar

Minst en gång per år

Slamavskiljare med
anslutet bad-, disk- och
tvättavloppsvatten (BDT)

Minst vartannat år

Minireningsverk

Minst en gång per år eller
enligt tillverkarens
rekommendation

Filtermaterial

Fosforfällor och andra
jämförbara anordningar

Enligt tillverkarens
rekommendation

Fettavfall

Fettavskiljare

Minst 6 gånger per år.
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Hämtningsområden
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Organisationer och föreningen
Alholmens ekonomiska tomtägarförening
Bro Hembygdsförening
Bro Lossa Hembygdsförening
Bildningsnämnden
Brottsförebygganderådet
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Företagarna i Upplands-Bro
Förskolerådet
Gräsholmens tomtägarförening
Handikappsrådet
Hyresgästföreningen Upplands-Bro
Håtuna/Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening
Kungsängens Villaägarförening
Naturskyddsföreningen Upplands-Bro
Näringslivsrådet
Pensionärsrådet
Skolrådet
Stockholms-Näs Hembygdsförening
Ungdomsrådet
Upplands-Bro LRF-avd
Villaägarna, Upplands-Brokretsen
LRF-avd. Upplands-Bro
Arken, Båtsällskapet
Bro Båtklubb, Säbyholmsviken
Kungsängens Båtsällskap
Mälarstrandens Båtklubb
Ängsholmens Båtsällskap
Bro Bålsta Golfklubb
Bro Hof Slott Golf Club
Kungsängen Golf Club
Sofielund Golfklubb
Kalevas Seniorer
PRO Kungsängen
SPF Vikingarna i Upplands-Bro
PRO Bro

Brf Ekhammar, HSB
Brf Finnsta gård
Brf Hovslagaren, HSB
Aspvik Koloniträdgårdsförening
Brf Kungsängsliljan
Brf Trekanten 1
Brf Utsiktshöjden
Bro Prästgård 6:1 Samf
Brf Norrgrinden
Brf Norrhöjden
Fyrens Samf
Gammeldansvägens Samf
Prosten Brf
Tarantellan Brf
Tibble Brf
Tunnbindaren Brf
Garvarens Samf
Ginstvägens Samf
Håbo-Tibble kyrkby Samf
Klostervägens Samf
Kullens Samf
Lillsjöns Samf
Mariedals Tomtägareförening
Mosaikvägens Samf
Nylonvägens Samf
Odonet Samf
Pilvägens Radhusförening
Porfyren Samf
Rumbastigens Samf
Rättaboda Samf
(via posten)
Sidenvägens Samf
Tangenten Samf
Vallby-2 Samf
Vävaren Samf
Yllevägens Samf
Avfall Sverige
Brf Furuhällshöjden (via posten)

Partier
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Kommunen
Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden, Livsmedelsavd.
Bygg- och miljönämnden, Bygglovsavd.
Bygg- och miljönämnden, Miljöavd.
Kommunstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Fastighetsägare i kommunen
Fastighets AB L E Lundberg
Fastighetsägarna Stockholm AB
Graflunds
HSB Norra Storstockholm
HSB Stockholm
Jernhusen AB (SJ)
Kooperativa Förbundet fastighetsförvaltning
NCC Fastigheter AB
Riksbyggen
Stena Fastigheter Stockholm AB
Uppsala Universitet, fastighetsförvaltning
Företag
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
Försvarsmakten, Högkvarteret
Käppalaförbundet

Norrvatten
Ragn-Sells AB
Damernas Företagsbyrå
Stockholms Handelskammare
Stockholms Köpmannaförbund
Svensk Handel Region Stockholm
Svenskt Näringsliv Region Stockholm
Grannkommuner och landsting
Håbo kommun
Järfälla kommun
Sigtuna kommun
Stockholms läns landsting, miljö och regionplanering
(TMR)
Stockholms stad, Exploateringskontoret
Upplands Väsby kommun

Brandkåren Attunda
Lantmäterimyndigheten Sthlms län
Länsstyrelsen i Stockholm
Polismyndigheten i Sthlms län
Sjöfartsverket
Transportstyrelse

NAMN/FÖRETAG/FÖRENINGAR
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Uppsala
Sigtuna kommun
Upplands Väsby kommun
Järfälla kommun
Ekerö kommun
Enköpings kommun
Håbo kommun
Stockholms läns landsting
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
Trafikverket, Region Stockholm
Försvarsmakten, Högkvarteret
Lantmäterimyndigheten Sthlms län
Jernhusen AB (SJ)
Käppalaförbundet
Luftfartsverket Arlanda
Swedavia
Vattenmyndigheten
Stockholms läns museum
Brandkåren Attunda
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
Sjöfartsverket
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Energidistribution AB
Svenska Kraftnät AB
E.On Värme Sverige AB
E.On Elnät Sverige AB
Skogsstyrelsen
Ragn-Sells AB
FTI AB
Bygg- och miljönämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

NAMN/FÖRETAG/FÖRENINGAR
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tillväxtkontoret

Kommunstyrelseförvaltningen
Brottsförebygganderådet
Pensionärsrådet
Förskolerådet
Skolrådet
Handikappsrådet
Näringslivsrådet
Ungdomsrådet (ÖP-utställn.)
AB Upplands-Brohus
Lokaltidningen Mitt i Sthlm
Posten meddelande AB
Fastighetsägarna Stockholm AB
Fastighetsägare i kommunen
HSB Stockholm
HSB Norra Storstockholm
Riksbyggen
Kooperativa Förbundet
Fastighets AB L E Lundberg
NCC Fastigheter AB
Stena Fastigheter Stockholm AB
Uppsala Universitet, fastighetsförvaltning
Stockholms stad, Exploateringskontoret
Graflunds (Markarydsbostäder?)

NAMN/FÖRETAG/FÖRENINGAR
Föreningar och organisationer
Damernas Företagsbyrå
Upplands-Bro LRF-avd
Hyresgästföreningen
Villaägarna, Upplands-Brokretsen
Kungsängens villaägarförening
Naturskyddsföreningen
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Stockholms-Näs Hembygdsförening
Bro Lossa Hembygdsförening
Håtuna/Håbo-Tibble Hembygdsförening
Kulturbojen Sven Örnsten
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Bro Hembygdsförening
Folkkyrkan i UB
Församlingen Arken
Förs. Kristna Gemenskapen Bro
Jehovas Vittnen UB
Kungsängens Baptistförsamling
Svenska kyrkan Bro
Svenska kyrkan Kungsängen
Bro IK
Kungsängens IF
Upplands-Bro Ryttarförening
Sofielunds Golfklubb
Bro Hof Slott Golf Club
Bro-Bålsta Golfklubb
Kungsängens Golf Club
KN Kanotklubb
Kungsängens Båtsällskap
Mälarstrandens Båtklubb
Båtsällskapet Arken
Bro Båtklubb
Ängsholmens Båtsällskap
Bro Sportfiskeklubb
SPF Vikingarna
PRO Kungsängen
PRO Bro

NAMN/FÖRETAG/FÖRENINGAR
Kalevan Senorit
HSO Järfälla/Upplands-Bro
Företagarna i Upplands-Bro
Företagarna i Kungsängen Obs! Vill ej ha planutskick!
Svensk Handel Region Stockholm
Stockholms Handelskammare
Stockholms Köpmannaförbund
Svenskt Näringsliv Region Stockholm
Saltsjön - Mälarens Båtförbund

NAMN/FÖRETAG/FÖRENINGAR
Större markägare
Kungsängen Golf AB

NCC (Civic AB)

KF fastigheter
Bro Häradsallmänning

Sthlms läns landsting
Stena Fastigheter

Stockholms kommun
Uppsala stift

Stockholms Travsällskap

NAMN/FÖRETAG/FÖRENINGAR

Naturvårdsverket

Eden Hotel AB

Hackholmssund Konferens AB

Littco AB
Kommanditbolaget

NAMN/FÖRETAG/FÖRENINGAR

Contes Smide AB
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Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden
2019
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2019 för
Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra
underlag till kommunens verksamhetsberättelse 2019.

Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp
nämndens verksamhet för år 2019. Uppföljningen av nämndens politiska mål
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I
uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden
uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de
skattefinansierade delarna visar ett underskott på -349 tkr, vilket i huvudsak
beror på saker som verksamheten inte råder över såsom lägre intäkter avseende
parkeringsintäkter, ökade kostnader för avskrivningar och ökade kostnader för
belysning och beläggning, bland annat orsakade av temperaturväxlingarna som
en följd av klimatförändringarna. Nämndens resultat inom den
avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat,
det vill säga intäkter och kostnader är i bra balans. Nämndens resultat inom den
avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA) visar ett nettoresultat
motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i bra balans.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2020



Förslag till Verksamhetsberättelse 2019 för Tekniska nämnden

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp
nämndens verksamhet för år 2019. Uppföljningen av nämndens politiska mål
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I
samband med vårprognosen var det bedömda resultatet för året ett underskott
om 5 200 tkr för nämndens verksamhet och nämnden beslutade 24 maj 2019
§44 att samhällsbyggnadschefen fick i uppdrag att verka för att minska det
prognostiserade budgetunderskottet för 2019. Nämndens resultat inom de
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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skattefinansierade delarna visar ett sammantaget underskott på -349 tkr. I
samband med uppdraget genomfördes ett antal åtgärder för att begränsa
underskottet i årets resultat. Bland annat tillsattes inte planerade tjänster, en
tjänst återbesattes inte och vid tjänstledighet tillsattes inte vikarier samt vid en
översyn av elförbrukningen konstaterades att avtal saknades för ett antal
anläggningar vilket medförde för högt pris vilket även påverkade andra
nämnders verksamhet. Parkeringsintäkterna blev 1 343 tkr lägre än budget
samtidigt som vinterväghållning, bostadsanpassningsbidrag och upplåtelse av
allmän platsmark lämnar överskott. I uppföljningen av det ekonomiska
resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk
hushållning.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i
bra balans. Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och
avlopp (VA) visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga
intäkter och kostnader är i bra balans.
Investeringar – skattefinansierad verksamhet
Av den totala investeringsramen på 38 561 tkr har 31 359 tkr använts under
2019. Kvarvarande investeringsram 7 202 tkr inklusive ingående underskott på
enstaka projekt föreslås ombudgeteras till 2020.
Investeringar – avgiftsfinansierad verksamhet
Avfall
Av den totala investeringsramen på 2 498 tkr har 0 tkr använts under 2019.
Upphandling av nya containrar har inte genomförts eftersom frågan om en
framtida gemensam kretsloppscentral har diskuterats. En sådan lösning skulle
innebära en helt annan typ av behållare och därför har verksamheten avvaktat
inköp. En framtida kretsloppscentral är fortfarande i utredningsskedet och har
hittills utretts med befintliga personalresurser och därmed har inga kostnader
belastat projektet. Under 2020 kommer vissa åtgärder att genomföras för att
förbättra personalutrymmena på de befintliga centralerna. Kvarvarande
investeringsram 2 498 tkr föreslås ombudgeteras till 2020.
VA
Av den totala investeringsramen på 359 330 tkr har 17 005 tkr använts under
2019. Under upparbetade kostnader redovisas även intäkter från
anslutningsavgifter motsvarande – 30 514 tkr, vilket innebär att de faktiska
upparbetade investeringarna uppgår till 47 519 tkr. Kvarvarande
investeringsram på 311 731 tkr föreslås ombudgeteras till 2020.
Antalet tillsvidareanställda inom Tekniska nämndens verksamheter har under
perioden 2019-01-01 till 2019-12-31 ökat med en tillsvidare anställd från 49
till 49. Det är på inom VA verksamheten som personalstyrkan utökats
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samtidigt har personalstyrkan minskat på inom de skattefinansierade
verksamheterna.
Några viktiga händelser under året:
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet: Som underlag för trafik och
tillgänglighetsprogrammet finns bland annat kommunens gång- och cykelplan
samt synpunkter från medborgare, majoriteten av alla prio1har genomförts.
Ny cykelparkering vid Kungsängens station: Ny cykelparkering är byggd
med statlig medfinansiering om 500 tkr.
Projektering för mindre ombyggnation på infartsparkeringen i
Kungsängen: Inom ramen för parkeringspaketet har utretts möjligheterna att
tillskapa ytterligare parkeringsplatser vid infartsparkeringen. Projektering har
genomförts och ca 50 nya parkeringsplatser kan tillskapas på befintlig yta
genom mindre ombyggnation av refuger och ny linjemålning.
Investeringsmedel för det äskas i budget 2020.
Busshållplatser vid Galoppen i Bro: Håtunavägen är Trafikverkets väg,
vilket komplicerar byggnationen och anslutningarna till busshållplatserna. Två
nya busshållplatser vid Galoppen i Bro har projekterats och alternativ för att
oskyddade trafikanter ska kunna korsa Håtunavägen på ett trafiksäkert sätt har
undersökts, bland annat gångbro. Ingen lösning framme.
Tekniska handboken: Tekniska handboken har under 2019 omarbetats och
uppdaterats. Den anger kommunspecifika krav på trafikmiljön vid om- och
nybyggnation och är ett viktigt verktyg som används internt av olika
avdelningar och externt av konsulter vid exemplevis projektering och
entreprenörer vid byggnation.
Skrotcyklar: Verksamheten införde 2019 en årlig insamling av skrot- och
övergivna cyklar i kommunen. I samråd med polisen samlades 21 övergivna
cyklar, som ingen gjorde anspråk på, in och förvarades under några månader
innan de skänkes bort efter annonsering på kommunens hemsida. Intresset var
stort så max en cykel per person kunde hämtas.
Cykelstrategi 2020-2025: En cykelstrategi för kommunen 2020-2025 har
tagits fram och beslutats av Kommunfullmäktige.
Handlingsplan buller: Enheten har fortsatt arbetat med att ta fram en
handlingsplan avseende nödvändiga bulleråtgärder utmed de kommunala
vägarna samt tagit fram förslag på vilken typ av bidrag som kommunen kan
bistå med för bullerutsatta fastigheter. En inventering av fastigheter som är
bullerutsatta har utförts som en förberedelse för åtgärdsplanerna.
Handlingsplanen har gått till kommunfullmäktige för beslut.
Beläggning: Utöver drift av beläggning (många potthålslagningar) har ny
asfaltering utförts på Råbyvägen, Effektvägen, delar av Enköpingsvägen,
Kungsvägen, Månstensvägen, Symmetrivägen, Saltstigens samfällighet och
delar av Alkärrsvägen.
Trygghetsprojekt: Enheten har startat ett aktivt samarbete med
trygghetsvärdarna i Bro och med BID, Business Improved District, i Bro.
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Enheten har deltagit i fyra trygghetsvandringar i kommunen och samlat in
åtgärdspunkter. Ett flertal trygghetsskapande röjningar av buskage har
genomförts, ny parkväg har anlagts vid Drömparken och Målarvägen. En större
bortgrävning av buskage och efterbehandling vid bland annat Emaljstigen har
genomförts samt en större röjning av vegetation vid Råbyskolan.
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd: Ny taxa för förlängning av
trafikanordningsplaner och schakttillstånd har beslutats och införs 1 januari
2020. Under 2019 har 120 stycken handläggningar av tillstånd genomförts.
Medborgardialog Trafiklekplats: På Kungsfesten den 25 maj 2019
genomfördes en medborgardialog angående ny trafiklekplats. Frågor som
placering och innehåll diskuterades med medborgare och resulterade i den
trafiklekplats som nu byggts i Målarparken i Bro.
Digitalisering: En fortsatt digitalisering av verksamheten har genomförts för
att effektivisera arbetet. Kommunkartorna uppdateras kontinuerligt med
information i ett nära samarbete med GIS-enheten. Kartorna har uppdaterats
med övergångsställen, belysningsinformation och trottoarer m.m.
Mät/GIS - enheten
Laserskanning: I början på året beställdes en laserskanning i hög upplösning
av hela kommunen. Skanningen gjordes i slutet på april och leverans skedde i
augusti. Skanningen innebär att vi nu har tillgång till en kommuntäckande
höjdinformation med mycket bättre upplösning och noggrannhet än vad vi
hittills haft. Det innebär att våra kartor både kan produceras mer effektivt och
innehålla bättre kvalitet samt att vi nu har förutsättningar att börja arbeta med
bland annat 3D-modellering.
Avfallsenheten
Avfallsupphandling i samverkan: En gemensam upphandling avseende avfall
har genomförts tillsammans med Håbo, Sigtuna och Knivsta. Den nya
entreprenaden börjar gälla 16 oktober 2020 och kommer innebära en
fyrfackslösning där villaägarna i normalfallet kommer ha två stycken
fyrfackskärl för hushållsnära förpackningsinsamling. För att kunna agera som
en part mot vår nya entreprenör och behandla ärenden lika i alla fyra
kommuner har en övergripande organisation arbetats fram för att ta till vara på
den kompetens som finns i kommunerna på bästa sätt för alla fyra kommuners
största gagn. Enligt nya nationella förordningar ska 100 procent av alla
bostäder erbjudas bostadsnära insamling senast 1 april 2025.
VA-enheten
Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Under 2019 har vi
arbetat vidare med våra hydrauliska modeller och genomfört en
redundansutredning som identifierat ett antal flaskhalsar och känsliga punkter i
VA-nätet.
Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med
tillskottsvatten och förnyelsplan genomfördes områdesfilmning av delar av
ledningsnätet 2018. Arbetet har fortsatt under 2019 och planen är att succesivt
filma hela kommunens ledningsnät för att bedöma skicket och
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underhållsbehovet. Materialet har bearbetats nu för vidare planering och
prioritering av åtgärder genomförts.
Underhållsskuld: Ett antal underhållsinsatser är inplanerade som en följd av
den upprättade Förnyelseplanen. En stor insats är rensning av sediment i
Tibbledammen som projekterats och planerats under våren och hösten 2019.
En större nybyggnation av tryckledningar i egen regi har färdigställts vid Kabi
och renovering av en större spillvattenledning, ca 700 meter, har genomförts
genom infodring med flexibelt foder, en schaktfri, billigare och miljövänligare
metod än traditionell grävning. Nytt el- och styrsystem har installerats i ett
flertal pumpstationer.
Stora VA-projekt: UBS-ledningen till Sigtuna färdigställdes under hösten.
Projektet renovering av spillvattenledningen mellan Bro och Järfälla pågår.
Förstudie för ombyggnad av Kungsängens pumpstation är genomförd och
utredning av åtgärder vid Nygårds pumpstation och tryckledningarna i
anslutning till den pågår. Sjöledningarna från Kungsängens pumpstation till
Järfälla är inspekterade med hjälp av dykare.
VA-utbyggnad på landsbygden: I VA-planen anges grova tidsintervall för
VA-utbyggnaden på landsbygden och en mer detaljerad utbyggnadsordning har
tagits fram under året. Utbyggnaden i Verkaviken färdigställdes under våren
och anslutning av fastigheterna i området pågår. Sågbacken har projekterats
och entreprenadarbeten pågår. Projektering av Ådö skog är påbörjad efter en
omfattande fastighetsutredning av Lantmäteriet och Mät & GIS-enheten för att
bestämma fastighetsgränser. Beräknad entreprenadstart är våren 2020. Området
planeras vara utbyggt under 2020. Utbyggnad och anslutning av Tjusta skola
och Håbo-Tibble kyrkby ska ske under 2020, projektering har genomförts
under året.
Digitalisering: Innan sommaren monterade vi vår första digitala fjärravlästa
vattenmätare i kommunen. Planen är att på sikt installera det i alla fastigheter
och på valda platser i ledningsnätet, så kallade områdesmätare. Dessa moderna
mätare ger en avläsning var 18:e sekund istället för som idag en manuell
avläsning per år, vilket ger helt nya möjligheter till läcksökning till exempel.
Det går fort att identifiera vattenläckor då mätarna varnar vid onormal, eller
plötsligt ökad förbrukning. Mätarna har inbyggda små mikrofoner som lyssnar
på vattenströmmen och hör om det läcker någonstans i närheten. Ljudet ger
även ett ungefärligt avstånd till läckan, vilket gör det mycket lättare att hitta
den. Mätarna kan också göra enklare analyser av vattenkvalitet, i dagsläget
grumlighet och brunt vatten, och varna för det.

Barnperspektiv
Barn berörs av Tekniska nämndens verksamhet i hög grad eftersom en stor del
av verksamheten är både förebyggande och utvecklande och ska leda till en
god miljö för kommande generationer. En väl fungerande verksamhet är därför
viktig för barn och unga.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. Flera
projekt har avslutats såsom Torget i Kungsängen Centrum, ny cykelparkering vid
infartsparkeringen i Kungsängen, en hundrastgård vid Lillsjön, en trafiklekplats har
byggts i Målarparken i Bro och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Finnsta
Östra. En toppmodern GPS har köpts in för att effektivisera mätningsarbetet. GISverksamheten fortsätter arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra
geodatahanteringen. Beslut har fattats om att genomföra en avfallsupphandling i
samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna samt att införa fyrfackslösning på kärlen.
VA-utbyggnad på landsbygden - Verkaviken är färdigställd och projektering av
resterande Ådö pågår.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät,
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom
myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.
Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för
namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-,
exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska
avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.
Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är
organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall
respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef.

1.3 Verksamheten i siffror
2019

2018

2017

56 081

57 460

40 920

-349

-3 428

1 505

Antal månadsavlönade personer

52

54

33

Varav antal tillsvidareanställda personer

50

49

32

Nämndens nettokostnader
Nämndens budgetavvikelse
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1.4 Viktiga händelser under året
Gata/Park/Trafik-enheten
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2019: Flera projekt inom Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har genomförts. En hög belastning på upphandlingsenheten
har påverkat tidsplaneringen för projekten. Status för projekt med prioritet 1:
Regional gång- och cykelväg genom Bro: 2018 var upphandling ute för etapp 2 och 3,
men fick avbrytas då lägsta anbud var långt över budget. Handlingarna har under 2019
reviderats. Kommunen har fått ny statlig medfinansiering beviljad för etapp 2.
Medfinansieringen täcker 50% av byggkostnaden.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser: Busshållplatser som har
tillgänglighetsanpassats är bland annat Finnsta östra och Kvista.
Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen. Kommunen har beviljats
statlig medfinansiering för projektet med 47% av byggkostnaden. Projektering är klar.
Cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen: Cirkulationsplatsen
är färdigprojekterad och projektet vilar i avvaktan på finansiering.
Blomman förskolan: Projektet pågår och beräknas klart under våren 2020.
Artistvägen etapp 1: Projektet är färdigbyggt med bland annat ny gångbana, hämtning/lämningsyta vid Brunnaskolan och en ny dagvattenlösning samt upphöjt
övergångställe.
Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och Bygdegårdsvägen: Projektet
är upphandlat och entreprenören har påbörjat arbetena med ny gång- och cykelväg från
Skyttens väg till Tvärvägen. Inom ramen för projektet kommer även korsningar att
tillgänglighetsanpassas och hastighetsdämpande åtgärder genomföras samt
bulleråtgärder mot fastigheter öster om Bygdegårdsvägen. Busshållplatsen Tvärvägen
kommer tillgänglighetsanpassas. Projektet beräknas blir klart våren 2020.
Förbättringsåtgärder vid Lejondalsvägen: Ett övergångställe har byggts i korsningen
Lejondalsvägen/Berberisvägen och hastighetsdämpande åtgärder genomförts på
Lejondalsvägen. En utredning avseende eventuellt stängsel vid busshållplats Fjärilstigen
har genomförts, men utredningen visade att det inte är en lämplig åtgärd.
Gång- och cykelbana längs med Strandvägen: Utredning pågår.
Gång- och cykelväg på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen och
Håtunavägen: Gång- och cykelbana längs med Klövtorpsvägen etapp 1 är klar. Etapp 2
som innefattar övergångställe vid Skällstavägen och anslutning till befintlig gång- och
cykelbana vid Råbyvägen är inte klar på grund av för höga anbud, ny upphandling
kommer ske 2020.
Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen: Utredning är genomförd.
Gångbana längs med Geologivägen: Utredning och projektering är genomförd.
Gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan: Projektering är genomförd
i samband med VA-avdelningens projektering av dricksvatten- och avloppsledningar
längs med samma sträcka.
Diverse mindre trafiksäkerhets-, framkomlighets- och tillgänglighetshöjande åtgärder:
Ett flertal hastighetsdämpande åtgärder är genomförda i form av gupp och
Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2019

4(19)

avsmalningar. Variabla hastighetsskyltar är uppsatta och en ny typ av blinkande herr går
man finns på plats.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Enköpingsvägen/Prästhagsvägen,
Konstvägen och Hagnäsvägen i Brunna: Utredningarna är genomförda.
Ny cykelparkering vid Kungsängens station: Ny cykelparkering är byggd med statlig
medfinansiering om 500 tkr.
Trafiklekplats i Målarparken i Bro: Ny trafiklekplats för barn och vuxna har byggts
och invigts. Tanken med lekplatsen är att barn och vuxna ska kunna övningscykla samt
lära sig trafikregler.
Projektering för mindre ombyggnation på infartsparkeringen i Kungsängen: Inom
ramen för parkeringspaketet har utretts möjligheterna att tillskapa ytterligare
parkeringsplatser vid infartsparkeringen. Projektering har genomförts och ca 50 nya
parkeringsplatser kan tillskapas på befintlig yta genom mindre ombyggnation av refuger
och ny linjemålning. Investeringsmedel för det äskas i budget 2020.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Råbyvägen: Underlag för upphandling av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Råbyvägen har tagits fram, men inkomna anbud låg
orimligt över budget och en ny upphandling genomförs våren 2020.
Busshållplatser vid Galoppen i Bro: Håtunavägen är Trafikverkets väg, vilket
komplicerar byggnationen och anslutningarna till busshållplatserna. Två nya
busshållplatser vid Galoppen i Bro har projekterats och alternativ för att oskyddade
trafikanter ska kunna korsa Håtunavägen på ett trafiksäkert sätt har undersökts, bland
annat gångbro. Ingen lösning framme.
Tekniska handboken: Tekniska handboken har under 2019 omarbetats och
uppdaterats. Den anger kommunspecifika krav på trafikmiljön vid om- och
nybyggnation och är ett viktigt verktyg som används internt av olika avdelningar och
externt av konsulter vid exempelvis projektering och entreprenörer vid byggnation.
Trygga gångtunnlar: Gångtunneln under Enköpingsvägen vid Bro centrum har
färdigställts med panel och belysning för att öka tryggheten och minska skadegörelsen.
Dagvattenlösning i Rättarboda och på Alkärrsvägen: Två akutprojekt har åtgärdats i
samband med att dagvatten strömmade in i fastigheter på Alkärrsvägen i Kungsängen
och i Rättarboda. Omfattande åtgärder har vidtagits för att lösa problemet på
Alkärrsvägen och för att leda om en dagvattenledning i Rättarboda.
Skyltar: Ett omfattande arbete har genomförts med att byta ut skyltar som inte längre
gäller samt för att säkerställa att samtliga skyltar uppfyller rätt standard vad gäller bland
annat synlighet i mörker. Exempelvis har alla ändamålsplatsskyltar bytts ut på grund av
nya regler i vägmärkesförordningen. En inventering av samtliga trafikskyltar i
kommunen genomfördes 2018 och under 2019 har samtliga skyltar lagts in i GIS, vilket
innebär att alla vägmärken kan ses digitalt.
Skrotcyklar: Verksamheten införde 2019 en årlig insamling av skrot- och övergivna
cyklar i kommunen. I samråd med polisen samlades 21 övergivna cyklar, som ingen
gjorde anspråk på, in och förvarades under några månader innan de skänkes bort efter
annonsering på kommunens hemsida. Intresset var stort så max en cykel per person
kunde hämtas.
Cykelstrategi 2020-2025: En cykelstrategi för kommunen 2020-2025 har tagits fram
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och beslutats av Kommunfullmäktige.
Uppdatering av åtgärdsförslag i gång- och cykelplanen: En uppdatering av
åtgärdsförslag har genomförts och beslutats.
Handlingsplan buller: Enheten har fortsatt arbetat med att ta fram en handlingsplan
avseende nödvändiga bulleråtgärder utmed de kommunala vägarna samt tagit fram
förslag på vilken typ av bidrag som kommunen kan bistå med för bullerutsatta
fastigheter. En inventering av fastigheter som är bullerutsatta har utförts som en
förberedelse för åtgärdsplanerna. Handlingsplanen har gått till kommunfullmäktige för
beslut.
Belysning: Utöver drift av befintlig belysning har ny belysning satts upp på
Ginnlögsväg, Råbyvägen, Artistvägen och vid nya cykelparkeringen vid Kungsängen
station.
Beläggning: Utöver drift av beläggning (många potthålslagningar) har ny asfaltering
utförts på Råbyvägen, Effektvägen, delar av Enköpingsvägen, Kungsvägen,
Månstensvägen, Symmetrivägen, Saltstigens samfällighet och delar av Alkärrsvägen.
Trygghetsprojekt: Enheten har startat ett aktivt samarbete med trygghetsvärdarna i Bro
och med BID, Business Improved District, i Bro. Enheten har deltagit i fyra
trygghetsvandringar i kommunen och samlat in åtgärdspunkter. Ett flertal
trygghetsskapande röjningar av buskage har genomförts, ny parkväg har anlagts vid
Drömparken och Målarvägen. En större bortgrävning av buskage och efterbehandling
vid bland annat Emaljstigen har genomförts samt en större röjning av vegetation vid
Råbyskolan.
Julbelysning: Ny julbelysning har investerats i till Kungsängens Torg.
Park: Siktröjningar, framkomlighets-, föryngrings- och uppbyggnadsbeskärningar,
beskärning och nedtagning av riskträd samt grässådd där behov har funnits är några
exempel på åtgärder som genomförts på parksidan under 2019. Flera mindre
planteringar, utsmyckningar vid jul, påsk och midsommar, nya lekskulpturer på
Kungsängens torg, reparationer av lekutrusning på befintliga lekplatser, sanering efter
bosättningar och rivning av bäverbon är exempel på andra åtgärder.
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd: Ny taxa för förlängning av
trafikanordningsplaner och schakttillstånd har beslutats och införs 1 januari 2020. Under
2019 har 120 stycken handläggningar av tillstånd genomförts.
Löpande drift: Enhetens driftorganisation har genomför bland annat;












inventering och byte av samtliga bommar
spolat och rensat samtliga dagvattenbrunnar
genomfört kanstenslagningar vid behov
lagning av diverse lock till dagvattenbrunnar
löpande klottersanering
löpande omhändertagande av sopdumpingar
saneringar av vägbanor efter olyckor och oljespill
städning efter skrotbilar
borttagning av reklamskyltar och annat trafikstörande
bytt samt lagat parkeringsräcken på flera kommunala parkeringar
utfört reparationer av strandpromenaden i Kungsängen
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öppnat upp gångar till naturreservat
utfört reparationer på Lillsjötoppen
utfört reparationer av parkbänkar i kommunen

Drift (Vinterväghållning): I början av året var det en vinter med mycket väderomslag,
vilket påverkat insatserna för snöröjning och halkbekämpning. I och med den växlande
temperaturen blev det många insatser i början av året som återspeglas i kostnaderna för
vinterväghållningen. Tack vare ett mildare slut på året blev inte underskottet så stort
som befarades i vårprognosen. Sandupptagningen blev klar i tid.
Medborgardialog Trafiklekplats: På Kungsfesten en 25 maj 2019 genomfördes en
medborgardialog angående ny trafiklekplats. Frågor som placering och innehåll
diskuterades med medborgare och resulterade i den trafiklekplats som nu byggts i
Målarparken i Bro.
Digitalisering: En fortsatt digitalisering av verksamheten har genomförts för att
effektivisera arbetet. Kommunkartorna uppdateras kontinuerligt med information i ett
nära samarbete med GIS-enheten. Kartorna har uppdaterats med övergångsställen,
belysningsinformation och trottoarer m.m.
Felanmälningsappen: Felanmälningsappen stängdes ner under året då den inte
fungerade tillfredsställande, men i slutet av 2019 sjösattes en mer övergripande e-tjänst i
kommunen där funktionen finns. Enheten deltog aktivt i kravställandet av e-tjänsten för
att få med de erfarenheter avdelningen har skaffat sig i och med felanmälningsappen.
Mät/GIS-enheten
Laserskanning: I början på året beställdes en laserskanning i hög upplösning av hela
kommunen. Skanningen gjordes i slutet på april och leverans skedde i augusti.
Skanningen innebär att vi nu har tillgång till en kommuntäckande höjdinformation med
mycket bättre upplösning och noggrannhet än vad vi hittills haft. Det innebär att våra
kartor både kan produceras mer effektivt och innehålla bättre kvalitet samt att vi nu har
förutsättningar att börja arbeta med bland annat 3D-modellering.
Inköp av mätutrustning och bil - förändrade behov av mätning: I budget för 2019
var planen att införskaffa ytterligare en mätbil och en komplett mätutrustning med GPS
och totalstation. Detta eftersom det under 2018 anställdes ytterligare en
mätningsingenjör och för att antalet mätuppdrag väntades öka något. Under början av
året var antalet mätbeställningar lägre än förväntat och en mätningstekniker ansökte om
tjänstledigt. Av den anledningen avvaktade vi inköp. Mätningsteknikern avslutade
sedermera sin anställning hos oss och istället för att återbesätta den tjänsten satsade vi
på att effektivisera verksamheten med hjälp av modernare mätteknik och investerade i
en ny toppmodern GPS och uppgraderade de två befintliga GPS:erna samt avstod från
att investera i en ny mätbil då behoven ändrats.
Förbättrad leverans till Lantmäteriet: GIS-verksamheten har bland annat arbetat med
att förbättra kvalitet och omfattning av data som levereras till Lantmäteriet enligt ABTavtalet (adresser, byggnader och topografiska objekt). Arbetet har varit omfattande och
kommer ge resultat i form av högre ersättning från Lantmäteriet nästkommande år.
Avfallsenheten
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Avfallsupphandling i samverkan: En gemensam upphandling avseende avfall har
genomförts tillsammans med Håbo, Sigtuna och Knivsta. Den nya entreprenaden börjar
gälla 16 oktober 2020 och kommer innebära en fyrfackslösning där villaägarna i
normalfallet kommer ha två stycken fyrfackskärl för hushållsnära
förpackningsinsamling. För att kunna agera som en part mot vår nya entreprenör och
behandla ärenden lika i alla fyra kommuner har en övergripande organisation arbetats
fram för att ta till vara på den kompetens som finns i kommunerna på bästa sätt för alla
fyra kommuners största gagn. Enligt nya nationella förordningar ska 100 procent av alla
bostäder erbjudas bostadsnära insamling senast 1 april 2025.
Byteboden i Brunna:
Efter en kort tids stängning i våras öppnades åter "Bytesboden" i Brunna. Nu i
samarbete med Arbetsmarknadsenheten och daglig verksamheten som bemannar boden.
Resultatet blev en mycket trevligare miljö för både medarbetare på plats och för
besökare.
VA-enheten
Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Under 2019 har vi arbetat
vidare med våra hydrauliska modeller och genomfört en redundansutredning som
identifierat ett antal flaskhalsar och känsliga punkter i VA-nätet. Dessa är inbördes
prioriterade och inarbetade i Förnyelseplanen som färdigställdes under hösten. Den
ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förnya ledningsnätet. Exempelvis
planeras en ny vattenledning i Musikvägen som kopplar ihop två idag isolerade nät,
vilket skapar rundmatning och kraftigt minskar antalet påverkade abonnenter vid en
vattenläcka.
Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och
förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av ledningsnätet 2018. Arbetet
har fortsatt under 2019 och planen är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät
för att bedöma skicket och underhållsbehovet. Materialet har bearbetats nu för vidare
planering och prioritering av åtgärder genomförts. En tillskottsvattengrupp är tillsatt för
att arbeta systematiskt och långsiktigt med detta. Under året har vi tagit fram en
standard för brunnsinspektioner och arbetet med inspektion av alla brunnar i de hittills
filmade områdena är påbörjat.
Exploateringar och tillväxt: Många planprojekt och exploateringar pågår samtidigt
som kräver insatser från VA-verksamheten, från tidiga skeden under planarbetet fram
till besiktning, övertagande och drift av anläggningarna. Vi har under våren etablerat en
VA-kontrollgrupp som regelbundet genomför oanmälda besök och kontroller vid
samtliga exploateringar i kommunen. På sikt kommer det att medföra färre fel, högre
kvalitet och längre livslängd på de anläggningar som andra aktörer än vi själva bygger
åt oss.
Underhållsskuld: Ett antal underhållsinsatser är inplanerade som en följd av den
upprättade Förnyelseplanen. En stor insats är rensning av sediment i Tibbledammen
som projekterats och planerats under våren och hösten 2019. Vissa arbeten är påbörjade,
men rensningen blir under vintern-våren. En större nybyggnation av tryckledningar i
egen regi har färdigställts vid Kabi och renovering av en större spillvattenledning,
ca 700 meter, har genomförts genom infodring med flexibelt foder, en schaktfri,
billigare och miljövänligare metod än traditionell grävning. Nytt el- och styrsystem har
installerats i ett flertal pumpstationer. Planering för fiberanslutning till alla
pumpstationer pågår för att öka driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel
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och jourutryckningar.
Stora VA-projekt: UBS-ledningen till Sigtuna färdigställdes under hösten. Projektet
renovering av spillvattenledningen mellan Bro och Järfälla pågår. Förstudie för
ombyggnad av Kungsängens pumpstation är genomförd och utredning av åtgärder vid
Nygårds pumpstation och tryckledningarna i anslutning till den pågår. Sjöledningarna
från Kungsängens pumpstation till Järfälla är inspekterade med hjälp av dykare.
VA-utbyggnad på landsbygden: I VA-planen anges grova tidsintervall för VAutbyggnaden på landsbygden och en mer detaljerad utbyggnadsordning har tagits fram
under året. Utbyggnaden i Verkaviken färdigställdes under våren och anslutning av
fastigheterna i området pågår. Sågbacken har projekterats och entreprenadarbeten pågår.
Projektering av Ådö skog är påbörjad efter en omfattande fastighetsutredning av
Lantmäteriet och Mät & GIS-enheten för att bestämma fastighetsgränser. Beräknad
entreprenadstart är våren 2020. Området planeras vara utbyggt under 2020. Utbyggnad
och anslutning av Tjusta skola och Håbo-Tibble kyrkby ska ske under 2020,
projektering har genomförts under året.
Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som behöver fördjupas och
förfinas och det arbetet är påbörjat. En säkerhetsskyddsanalys är påbörjad där bland
annat skalskyddet på våra anläggningar och vår informationssäkerhet, främst avseende
hantering av kartmaterial och annat sekretessbelagt material, ska ses över. Inbrottslarm
är installerat i samtliga pumpstationer.
Digitalisering: Innan sommaren monterade vi vår första digitala fjärravlästa
vattenmätare i kommunen. Planen är att på sikt installera det i alla fastigheter och på
valda platser i ledningsnätet, så kallade områdesmätare. Dessa moderna mätare ger en
avläsning var 18:e sekund istället för som idag en manuell avläsning per år, vilket ger
helt nya möjligheter till läcksökning till exempel. Det går fort att identifiera
vattenläckor då mätarna varnar vid onormal, eller plötsligt ökad förbrukning. I enskilda
fastigheter kan de även varna för en låg ständig förbrukning, vilket är tecken på små
läckage som är svåra att se annars, såsom läckande toaletter, varmvattenberedare eller
droppande kranar. Med områdesmätare kan man hitta diffusa läckor som annars är
mycket svåra att hitta då inget vatten syns på uppe på marken. Mätarna har också
inbyggda små mikrofoner som lyssnar på vattenströmmen och hör om det läcker
någonstans i närheten. Ljudet ger även ett ungefärligt avstånd till läckan, vilket gör det
mycket lättare att hitta den. På sikt kommer vi att identifiera och åtgärda många fler
vattenläckor och minska kostnaderna för våra vatteninköp, men också kunna erbjuda
bättre service till brukarna genom exaktare fakturering och varningar för läckor inom
fastigheter. Mätarna kan också göra enklare analyser av vattenkvalitet, i dagsläget
grumlighet och brunt vatten, och varna för det.
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2

Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört
med tidigare år.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla
skeden

Nämndmål:
2.1.1 Trygg miljö
Kommentar

Att samtliga prio 1 projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet inte har genomförts
beror dels på finansieringsfrågan där vi i ett par fall behövt avbryta upphandling av
projekt när anbuden varit för höga och att upphandlingsfunktionen varit ansträngd och
inte haft möjlighet att stödja verksamheten i erforderlig omfattning.
Antal synpunkter på snöröjningen har minskat och det kan bero på att det varit mindre
nederbörd under året jämfört med tidigare år. Det brukar vara både positiva och
negativa synpunkter så målvärde noll är missvisande.
Åtgärd efter felanmälan av belysning går åt rätt håll, men saker som kan påverka tiden
för åtgärd är om material inte finns tillgängligt eller om det är kabelbrott som medför en
större insats.
Indikatorer

Målvärde 2019

Utfall 2019

Utfall 2018

100%

95%

90%

Antal synpunkter om
kommunens snöröjning

0

90

140

Trafikolyckor med
personskador på vägar där
kommunen är väghållare

0

0

2

Medborgarenkät om upplevd
trygghet/säkerhet

1

1

Andel i procent (%) av totala
antalet belysningspunkter på
vilka fel uppstår och där
belysningsupphandlingen
anger inställelse inom 3

0%

2%

Utförda arbeten i projekt
med prioritet 1 i kommunens
Trafik- och
Tillgänglighetsprogram
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Indikatorer

Målvärde 2019

Utfall 2019

Utfall 2018

100%

100%

3%

3

3

Andel vattenprover utan
anmärkning

100%

100%

100%

Tillskottsvatten

45%

40%

42%

Dricksvattenläckage

25%

14%

16%

Trend

arbetsdagar inte åtgärdas
inom 3 arbetsdagar
Andel genomförda behövliga
åtgärder från noteringar i
genomförda
trygghetsinventeringar
Antal riktade inventeringar
för ökad trygghet i
kommunen

Övergripande mål:
2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av
hög kvalitet

Nämndmål:
2.2.1 Utökad dialog
Kommentar

På Kungsfesten den 25 maj 2019 genomfördes en medborgardialog angående ny
trafiklekplats. Frågor som placering och innehåll diskuterades med medborgare och
resulterade i den trafiklekplats som nu byggts i Målarparken i Bro.
Under året inkom 39 nya medborgarförslag till nämnden, att jämföra med 11 stycken
under 2018.
Kontaktcenter avlastar verksamheten mycket bra, vilket också utfallet uppvisar.
Indikatorer

Målvärde 2019

Utfall 2019

Utfall 2018

1

1

1

Andel medborgarförslag
som besvaras inom ett år

100%

100%

100%

Antal frågor och andel som
besvaras direkt av
Kontaktcenter när någon
kontaktar kommunen

90%

91%

91%

Antal genomförda
medborgardialoger

Trend

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Överlag en bra måluppfyllelse, se kommentarer under respektive mål.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2019
(tkr)

Redovisat 2019

Avvikelse
2018

Avvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Gator, vägar och
parkering

30 655

4 966

34 794

4 472

-4 139

-494

-4 633

-2 276

Vinterväghållning

5 930

0

5 559

11

371

11

382

-838

Parkverksamhet

8 805

0

8 948

5

-143

5

-138

-2 024

Bostadsanpassni
ngsbidrag

3 670

0

3 149

0

521

0

521

78

124

285

214

1 046

-90

761

671

138

GIS

3 798

150

3 516

2

282

-148

134

196

Mät

4 677

2 090

3 979

1 781

698

-309

389

132

Teknisk
administration

5 564

0

3 239

0

2 325

0

2 325

1 166

63 223

7 491

63 398

7 317

-175

-174

-349

-3 428

Övrig allmän
platsmark

Summa

Affärsverksamhet
Budget 2019
(tkr)

Redovisat 2019

Avvikelse
2018

Avvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Avfall

31 046

31 046

27 161

27 161

3 885

-3 885

0

0

Vatten och
avlopp

51 000

51 000

54 813

54 813

-3 813

3 813

0

0

Summa

82 046

82 046

81 974

81 974

72

-72

0

0

3.2 Ekonomisk analys
De skattefinansierade verksamheterna har befarade kundförluster motsvarande 161 tkr,
vilka ingår i underskottet om 349 tkr.
Gata Park Trafik enheten
Teknisk administration hade budgeten för delar av kapitaltjänstkostnader som belastat
Gator och vägar därav överskott på den verksamheten och underskott på den andra.
Högre avskrivningskostnader, en oförutsedd lagning av kabelbrott och extra många
åtgärder av gatubelysningen på grund av väderomslag när det är växelvis minus- och
plusgrader samt att temperaturskiftningarna påverkar bär- och slitlager på vägarna
negativt har sammantaget påverkat utfallet.
Parkeringsövervakning allmän platsmark. Intäkter från parkeringsövervakning samt
betalparkeringar visar ett underskott på 1 343 tkr. Detta bedöms bland annat bero på att
parkeringen på Ringvägen är avstängd, en ökad trend att använda SL-accesskort vid
infartsparkeringarna och lägre intäkter för parkeringsböter, vilket kan bero på ökad
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övervakning. Det har varit färre ansökningar av nyttoparkeringstillstånd under 2019
jämfört med tidigare år.
Intäkter från bland annat trafikanordningsplaner och schakttillstånd blev lägre än
budgeterat och kan bero på att det framförallt varit större och längre byggnationer i
kommunen under året.
Parkverksamheten visar ett underskott som beror på extra mycket rensning och röjning
av sly för ökad trygghet.
Bostadsanpassningsbidrag. Lämnar ett överskott då det inte varit någon omfattande
ombyggnad.
Övrig allmän platsmark visar ett överskott och beror främst på ställningar och
byggbodsetableringar på allmän plats mark.
Mät&GIS-enheten
Trots lägre intäkter och diverse oförutsedda kostnader har enheten sparat in på
kostnader för framförallt löner och generell återhållsamhet och genom en senare
tillsättning av GIS-samordnare än beräknat. Genom att inte återbesätta en tjänst på mät
behövdes inte ytterligare en bil, vilket minskat kostnaderna både för i år och kommande
år.
Enhetens intäkter är främst relaterade till kart- och mättjänster i samband med
bygglovsärenden. År 2018 höjdes budget i samband med att timtaxan höjdes och att
intäkterna från framförallt Lantmäteriförrättningar förväntades öka. Den ökningen
uteblev samtidigt som antalet ärenden sjönk mot tidigare år.
Affärsverksamheterna
Avfallsenheten
Enheten har en stabil ekonomi där ett visst överskott skapats för att kunna genomföra de
satsningar som en ny insamlingsmodell kommer att innebära. Priserna för avfallstjänster
har gått upp i hela landet, men med det överskott som skapats så bedöms inte taxan
behöva höjas 2020 även om en översyn av taxekonstruktionen kommer behöva
genomföras. De medel som finns ska täcka de ökade kostnaderna som byte av
entreprenör och modell kommer att medföra. De framtida ersättningsnivåerna som från
förpackningsindustrin är idag svåra att överblicka, men ersättningen ska täcka de
kostnader som förpackningsmaterialen medför.
VA-enheten
Det minskande överskottet beror huvudsakligen på rekryteringar och den ökade mängd
projekt som kunnat bedrivas med en större organisation. De kostnader som ökat är i
huvudsak lönekostnader och avskrivningar. Även kostnader för inköp av vatten och för
rening av avloppsvatten har ökat med befolkningsökningen.
Kostnader för utredningar och förstudier har minskat i år. Detta på grund av att flera
stora utredningar nu är genomförda, och dels på grund av rekrytering av ingenjörer och
projektledare som själva kan utföra den typen av arbete som vi tidigare anlitat konsulter
för.
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3.3 Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2019

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

Summa

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
3.5 Investeringsredovisning
Total
kalkyl

Redovisat
2018

Redovisat
2019

Budget
2019

Kvar av
budget
2019

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Gatubelysning

4 000

0

3 820

4 000

180

180

Beläggning

5 270

0

5 285

5 270

-15

-15

Lekplatser

1 500

0

939

1 500

561

561

Bullerdämpande åtgärder

1 300

0

70

1 300

1 230

1 230

Projekt

Kungsängens c etapp 3
Torget

Omudgete
ras till
2020

30 900

17 952

7 553

12 948

5 395

5 395

Trafik- och
tillgänglighetsprogram

7 203

0

7 661

7 203

-458

-458

Kockbacka trafikplats

4 100

2 298

1 694

1 802

108

108

Parkering

1 500

0

1 423

1 500

77

77

Trygghetsskapande åtgärder

1 000

0

1 335

1 000

-335

-335

GIS upphandling och nytt
system

650

0

0

650

650

650

Maskiner till drift GPT

400

0

610

400

-210

-210

Mätutrustning

380

0

361

380

19

19

Flygfotografering, kartering
och digitalisering

608

0

608

608

0

0

58 811

20 250

31 359

38 561

7 202

7 202

Total
kalkyl

Redovisat
2018

Redovisat
2019

Budget
2019

Kvar av
budget
2019

Ombudget
eras till
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

255

0

0

255

255

255

Kretsloppsverksamhet och
tekniskt kontor

1 000

0

0

1 000

1 000

1 000

KLC i egen regi

2 242

0

0

1 243

1 243

1 243

Summa

3 497

0

0

2 498

2 498

2 498

Summa

Investeringsredovisning Avfall

Projekt
(tkr)
Nya containrar
kretsloppscentraler
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Investeringsredovisning VA
Total
kalkyl

Redovisat
2018

Redovisat
2019

Budget
2019

Kvar av
budget
2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat

55

0

0

55

55

55

Reinvestering Murarv.

80

0

0

80

80

0

Diverse inv. Maskiner

1 000

0

359

1 000

641

641

10 247

0

1 430

10 247

8 817

8 817

Utredn. och åtg.
ovidkommande vatten

8 407

0

0

8 407

8 407

8 407

LPS-pumpar ospecificerat

4 790

0

493

4 790

4 297

4 297

Åtgärder på spillvattenledning
Bro-Järfällatunneln

150 000

342

155

149 658

149 503

149 503

UBS-ledn (Sigtunaledningen)

150 000

87 807

33 163

62 193

29 030

29 030

3 000

1 713

94

1 287

1 193

1 193

Dagvattendammar/-åtgärder

12 745

0

2 913

12 745

9 832

9 832

Nya ledningar ospec

10 421

0

3 074

10 421

7 347

7 347

3 000

0

95

3 000

2 905

2 905

Ådö utbyggnad

51 500

3 174

5 154

48 326

43 172

43 172

Utökat VAverksamhetsområde

33 121

0

199

33 121

32 922

32 922

Överföringsledning Säbyholm

10 000

0

0

10 000

10 000

10 000

4 000

0

390

4 000

3 610

3 610

Projekt
(tkr)

Pumpstationer

Vattenkiosker

Projektera Näshagen, Tjusta

Nytt fordon
Anläggningsavgifter
Summa

-30 514
452 366

93 036

17 005

Ombudge
ras till
2020

30 514
359 330

342 325

311 731

3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Gatubelysning: Budget för 2019 var 4 000 tkr och det återstår 180 tkr. 90% av
kommunens belysningspunkter är bytta till LED. De återstående 10% är belysning som
är relativt ny och som det i dagsläget inte är ekonomisk försvarbart att byta, det gäller
exempelvis inom hela ny området i Norrboda. Enheten har under året förstärkt
belysningen på flera platser med nya stolpar och armaturer. Efter att
spridningsuträkningar genomfördes 2018 identifierades mörka partier och dessa har
åtgärdats under 2018 och 2019. Ett arbete med att byta ut samtliga belysningscentraler
har under året påbörjats. I samband med detta byts även elmätare ut, vilket kommer
medföra att vi kan se den faktiska elförbrukningen. Byte av belysningscentraler är ett
omfattande arbete där först samtliga stolpar som matas till stationen måste identifieras
och i vissa fall kopplas om till exempel där kommunen har stolpar som står på privat
mark eller där kommunen inte ska bekosta elen. Detta arbete kommer att fortsätta under
2020.
Beläggningsunderhåll: Budget för 2019 var 5 270 tkr och utfallet -15 tkr. Den
växlande väderleken som sliter hårt på våra vägar samt eftersatt underhåll på det större
vägnätet har medfört att budgeten överskridits den med 15 tkr. Ny beläggning har lagts
på bland annat Kyrkvägen, delar av Enköpingsvägen, Klövtorpsvägen, delar av
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Råbyvägen, delar av Granhammarsvägen och cirkulationsplatsen i Råby.
Lekplatser: Budget för 2019 var 1 500 tkr och det återstår 561 tkr. Projektet med
trafiklekplats (Målarparken i Bro) har färdigställts och invigts. I övrigt har mindre
renoveringar och reinvesteringar gjorts på befintliga lekplatser samt att en del
rekreationsytor har gjorts i ordning runt om i kommunen. Projekten är mycket
uppskattade av kommuninvånarna och den nya trafiklekplatsen är flitigt använd även nu
under vintern.
Bullerdämpande åtgärder: Budgeten för 2019 var 1 300 tkr och det återstår 1230 tkr.
Enheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och kommer föreslå ett första steg i
åtgärdsplan genom att erbjuda bullerutsatta fastigheter att söka bidrag för åtgärder.
Under 2019 har beslut tagits för vilka bullernivåer som kommunen ska ha som
riktvärden. Det enheten har genomfört är en bullerutredning för bostäder i Brunna som
har resulterat i byggnation av bullervall längs Granhammarsvägen. Enheten har även
påbörjat byggnation av bullerplank länks med Bygdegårdsvägen i samband med
byggnation av gång- och cykelbana. Projektet är upphandlat men kostnaderna för
bullerplanket kommer belasta budgeten för bullerdämpande åtgärder 2020.
Kungsängen C etapp 3, Torget: Budget för 2019 var 12 948 tkr och utfallet 7 553 tkr.
Vissa kompletterande arbeten kvarstår i projektet. I slutet av året beslutade tekniska
nämnden att föreslå kommunfullmäktige om att omfördela 2000 tkr från torget till
upprustning av Frölundavägen i samband med övertagande av den. Återstående medel
föreslås ombudgeteras.
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2019 var 7 203 tkr och utfallet
7 707 tkr. Programmet visar ett underskott på 504 tkr. Underskottet beror på att en
dyrare lösning för dagvattenhantering på Artistvägen var tvungen att genomföras, vilket
framkom under byggskedet hösten 2019. Kommuninvånarna har fått många bra projekt
genomförda under året exempelvis ökad trafiksäkerhet vid Brunnaskolan (Artistvägen) i
form av gångbana, upphöjt övergångställe, hämtning-/ lämningsyta samt ny
dagvattenlösning, hastighetsdämpande åtgärder på Lejondalsvägen, gång- och
cykelbana längs med Klövtorpsvägen, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid
Finnsta östra och flertalet olika hastighetsdämpande åtgärder runt om i kommunen i
form av gupp och avsmalningar. Ett par av årets prio 1 projekt är inte avslutade såsom
utredning på Strandvägen och att byggnationen på Bygdegårdsvägen inte är helt färdig.
Kockbacka trafikplats: Budgeten för 2019 var 1 802 tkr och utfallet 1 694 tkr.
Enheten har varit delaktiga i projektet som Trafikverket drivit. Cirkulationsplatsen på
Kockbackavägen ska kommunen stå för. Delar av denna är betald under 2018 och
resterande har betalas under 2019. Projektet visar ett överskott på 108 tkr som föreslås
ombudgeteras till nämndens övriga investeringsprojekt.
Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2019 var 1 000 tkr och utfallet 1 335 tkr.
Enheten har arbetat aktivt för att förbättra tryggheten i kommunen. Dels åtgärdades en
del saker i Bro, framförallt centrumnära områden. Dels har enheten haft ett antal
trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar som genererat behov av åtgärder.
Enheten har deltagit i synlighetsinsatser som anordnats i Kungsängen centrum där
inventering av trygghet gjordes i samband med det. Enheten har deltagit och inhämtat
synpunkter under trygghetsinventering hos företagarna i Bro centrum. Utifrån detta
samt synpunkter från allmänhet, egna iakttagelser, enkätstudien angående säker skolväg
som genomförde under hösten 2017 togs en åtgärdslista fram med prioriteringar för
trygghetsskapande åtgärder. Samtliga av dessa åtgärder är genomförda under 2019 och
Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2019
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projektet redovisas med ett underskott på 335 tkr.
Parkeringsåtgärder: Budget för 2019 var 1 500 tkr och utfallet 633 tkr. I arbetet för att
skapa säkra skolvägar behövs bland annat parkeringar vid skolor förbättras. Enheten har
sett över och åtgärdat brister på befintliga parkeringar, framförallt infartsparkeringar.
Projektet redovisas med ett överskott på 633 tkr som föreslås ombudgeteras då
åtgärderna fortsätter 2020.
Maskiner till driften: Budget för 2019 var 400 tkr och utfallet 610 tkr. Maskiner som
köpts in för att effektivisera och underlätta arbetet ute i driften är en sopvals, röjsågar
samt en minigrävare. Av arbetsmiljöskäl och för att kunna effektivisera arbetet på
driftsidan så behövde en minigrävare införskaffas, vilket medförde ett överskridande av
budgeten avseende maskiner. Istället för att gräva för hand kan driften nu minska risken
för skador vid tynga lyft och grävning av djupa schakter.
Upphandling nytt GIS-system: Projektet ändrade inriktning och istället för en stor
upphandling med beräknade konsultkostnader och inköpskostnader har istället avrop på
Kammarkollegiets befintliga ramavtal gjorts. Detta har lett till enbart något höjd
driftkostnad för systemet och inga investeringsmedel har använts. 650 tkr omfördelades
i slutet av året till beläggning och de återstående 650 tkr föreslås ombudgeteras till
övriga investeringar inom nämndens verksamhet.
Flygfotografering, kartering, laserskanning: Under 2018 flygfotograferades hela
kommunen och 2019 har en laserskanning av hela kommun genomförts. Projektet är
avslutat med ett överskott på 19 tkr som föreslås ombudgeteras.
Ny mätbil: På grund av ändrade förutsättningar avstod verksamheten från att investera i
en ny mätbil. Planeringen för en ny bil gjordes då ytterligare en mätningsingenjör
anställdes hösten 2018. Efter det har en mätningstekniker avslutat sin anställning och
tjänsten återbesattes inte i samband med besparingskrav. Vi arbetar med att effektivare
nyttja de två mätbilar som finns. Investeringen ombudgeterades vid Tekniska nämnden
23 september 2019 § 70.
Ny mätutrustning: På grund av ändrade förutsättningar avstod verksamheten från att
investera i en ny totalstation. Planeringen för en ny mätutrustning bestående av både
totalstation och GPS gjordes då ytterligare en mätningsingenjör anställdes hösten 2018.
Efter det har en mätningstekniker avslutat sin anställning och tjänsten återsattes inte.
Istället för ytterligare en totalstation köpte vi istället in en toppmodern GPS samt
uppgraderade de två befintliga GPS:erna. Med den nya GPS:en, samt att vi uppgraderar
de två befintliga GPS:erna så att de får bättre mottagningsmöjligheter mot satelliterna,
kan vi effektivisera mätningsarbetet. Investeringen ombudgeterades vid Tekniska
nämnden 23 september 2019 § 70.
Avfall
Upphandling av nya containrar har inte genomförts eftersom frågan om en framtida
gemensam kretsloppscentral har diskuterats. En sådan lösning skulle innebära en helt
annan typ av behållare och därför har verksamheten avvaktat inköp. Upphandling
kommer att genomföras tidigt 2020. En framtida ny kretsloppscentral är fortfarande i
utredningsskedet och har hittills utretts med befintliga personalresurser och därmed har
inga kostnader belastat projektet. Under 2020 kommer vissa åtgärder att genomföras för
att förbättra personalutrymmena på de befintliga centralerna.
VA
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Diverse maskiner: Vi uppdaterar kontinuerligt maskinparken och en mängd mindre
inköp av utrustning och maskiner har gjorts under året.
Pumpstationer: De flesta av pumpstationerna har fått nya styr- och reglersystem under
året, några pumpbyten har genomförts och många stationer har fått renoverade elsystem.
Tillskottsvatten: En tillskottsvattengrupp är tillsatt för att arbeta kontinuerligt med
åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten. En större åtgärd med infodring av en
700 m lång sträcka i Brunna är genomförd.
LPS-pumpar: Nya LPS-pumpar är inköpta till befintliga och nya områden. Det nyligen
anslutna Verkaviken var störst med ett 50-tal nya pumpar.
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Stora behov av utredning och
åtgärder men inte akut. Detta påbörjades under 2018 med en förstudie av nybyggnation
av Kungsängens pumpstation. Åtgärder på Nygårds pumpstation med tillhörande
tryckledningar utreds för närvarande och sjöledningen från Kungsängens pumpstation
till Järfälla är inspekterad med hjälp av dykare under sommaren. Projektering av nya
stationer färdigställs under 2020.
UBS-ledningen: Är färdigbyggd.
Vattenkiosker: Tre vattenkiosker är färdigställda, en på Enköpingsvägen i Bro, en i
Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en vattenkiosk
kan bli aktuell i Håbo-Tibble kyrkby.
Dagvatten: Stora behov av dagvattendammar finns till exempel i Gröna dalen runt nya
IP och kyrkogården. Dammar och andra öppna dagvattenlösningar behöver byggas för
att komma tillrätta med översvämningsproblematik. Byggnation av en större
dagvattendamm norr om IP är projekterad under hösten och entreprenad påbörjas i vår.
2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i
Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021.
Projektering och planering är i slutfasen.
Sedimentprovtagning i alla dagvattendammar gjordes hösten 2018 och visade behov av
sedimenttömning i Tibbledammen. Detta kommer att genomföras under vintern och
våren 2020. Resterande dammar, som i dagsläget inte behöver tömmas, planeras in över
tid i den kommande dagvattenplanen.
Nya ledningar, renovering och serviser: Den utökade driftsorganisation ger större
möjligheter att utföra fler arbeten i egen regi, både nybyggnation och
underhållsåtgärder. Behovet av försvarsarbeten i samband med exploateringar ökar. En
längre ledningssträcka, ca 400 m vatten och tryckspill vid Kabi, förnyades i egen regi
under året.
Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning
mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd och projektering påbörjades 2018.
Genomförs troligen under 2020, men det beror på hur planarbetet fortskrider.
Ådö utbyggnad: Arbetet med att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA.
Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 2017-2020. Verkaviken
och passagen av campingområdet färdigställdes under våren. Verkaviken kopplades in i
januari. Projektering av Sågbacken och Ådö skog pågår och arbetena påbörjas under
vintern.
Utökat verksamhetsområde: I samband med att kommunen växer och att den nya
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vattenledningen läggs upp till Sigtuna för att skapa redundans i kommunen så kommer
verksamhetsområdet att utökas med fler anslutningar. VA-utbyggnadsplanen visar på
stora investeringsbehov, Tjusta och Håbo-Tibble är närmast i tiden. Där är
projekteringen nästan klar och arbetena påbörjas efter årsskiftet.
Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjades under hösten 2018. Verksamheten har tagit
över anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och
avloppsreningsanläggning.
Fordon: Nytt arbetslag behöver nya fordon och ett antal driftsfordon är äldre och
behöver ersättas. En enklare fordonsplan ska tas fram. Ett nytt fordon har införskaffats
under året.
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett
vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och
avskrivningstiden på anläggningarna.
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Vår beteckning
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Er beteckning

Tekniska nämnden
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Verksamhetsplan 2020
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till budget 2020 i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
Den 27 november 2019 fastställde Kommunfullmäktige budget för 2020 med
budgetramar för samtliga nämnder (KF § 265). Tekniska nämnden har tilldelats
en budgetram på 61 300 tkr för 2020 (inklusive kapitalkostnader om 5 000 tkr
och exklusive nämndens omkostnader). Jämfört med 2019 innebär det en
utökning av budgetramen motsvarande 5 568 tkr. Ramökningen exklusive
kaptalkostnadstillskottet motsvarar 1 % och förväntas täcka volymökningar
inom gata, park, trafik samt GIS och mät, vilket ställer krav på fortsatta
effektiviseringar inom verksamheterna. Under 2020 förväntas ärendevolymerna vara fortsatt stora inom samtliga verksamheter. Affärsverksamheterna
Avfall samt Vatten och Avlopp är avgiftsfinansierade enligt taxa och
budgeteras för ett nollresultat. Tekniska nämnden har tilldelats en
investeringsram på 19 800 tkr för 2020. Fortsatt viktiga satsningar är bland
annat trygghetshöjande åtgärder, trafik- och tillgänglighetsprogrammet,
belysning och beläggningsarbeten.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2020



Kommunfullmäktiges beslut 27 november 2019 § 285 – Budget 2020

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet

Den 27 november 2019 fastställde Kommunfullmäktige budget för 2020 med
budgetramar för samtliga nämnder (KF § 265). Tekniska nämnden har tilldelats
en budgetram på 61 300 tkr för 2020 (inklusive kapitalkostnader om 5 000 tkr
och exklusive nämndens omkostnader). Själva nämndens kostnader ligger på
Kommunstyrelsen, men affärsverksamheterna Avfall och VA tar delar av
nämndkostnaden. Detta utifrån att de är affärsverksamheter som särredovisas
och därmed inte ingår i budgetramen för Tekniska nämnden. Jämfört med 2019
innebär det en utökning av budgetramen motsvarande 5 568 tkr. Ramökningen
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Vår beteckning

TN 20/0065

Kommunledningskontoret
exklusive kaptalkostnadstillskottet motsvarar 1 % och förväntas täcka
volymökningar inom gata, park, trafik samt GIS och mät, vilket ställer krav på
fortsatta effektiviseringar inom verksamheterna. Under 2020 förväntas
ärendevolymerna vara fortsatt stora inom samtliga verksamheter. Tekniska
nämnden har tilldelats en investeringsram på 19 800 tkr för 2020. Fortsatt
viktiga satsningar är bland annat trygghetshöjande åtgärder, trafik- och
tillgänglighetsprogrammet, belysning och beläggningsarbeten.
Affärsverksamheterna Avfall samt Vatten och Avlopp är avgiftsfinansierade
enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat. Beträffande investeringsbudgeten
för 2019 så redovisas utfallet utförligare i verksamhetsberättelsen. Som
framgår av 4.1 i budgetdokumentet så är det önskvärt med en ombudgetering
av återstående investeringsmedel inklusive underskott. Av den totala
investeringsramen för 2019, avseende den skattefinansierade verksamheten, på
38 561 tkr återstår 7 202 tkr. I verksamhetsberättelsen föreslår
Samhällsbyggnadskontoret en ombudgetering av samtliga projekt inklusive
underskott.

Barnperspektiv
Förslaget är framarbetat med hänsyn till barnens bästa och verksamhetsplanen
fokuserar på en trygg och hållbar miljö för barn och vuxna.

Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
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Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät,
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar), torg, skötsel av
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter
inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör
tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och
hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.
Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och
grundkartor samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som
svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar
för namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak och markupplåtelse på kommunal mark samt ärenden enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Tekniska nämnden. Kontoret
arbetar även för Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen.
På kontoret finns det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- ,
övergripande samhällsplanering och tekniska avdelningen. Varje avdelning leds av en
avdelningschef.
Det är tekniska avdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden.
Tekniska avdelningen är organiserad i fyra enheter som leds av motsvarande
enhetschefer. Enheterna är Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna
Vatten- och Avlopp respektive Avfall.
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Verksamhetsåret 2020

Tekniska nämndens verksamhet fokuserar på tryggt och snyggt samt tar till vara på
teknikens möjligheter.
Vägarna ska vara trafiksäkra, framkomliga och tillgängliga året om. Grönytorna ska
upplevas trygga, trevliga och välskötta. Kommunen växer snabbt och flera stora
exploateringsområden beräknas byggas under de kommande åren där vatten, avlopp och
gator kommer att byggas i kommunens egen regi. Tillkommande ytor innebär ökade
krav på vinterväghållning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, beläggningsunderhåll,
belysningsunderhåll och drift av grönytor/lekplatser. All byggnation påverkar det
befintliga vägnätet som slits mer än vanligt, vilket ställer högre krav på underhåll i form
av asfaltering och lagningar av exempelvis potthål. Ökad utbyggnad innebär också ökad
mängd invånare som i sin tur leder till ökad trafik på kommunala vägnätet. Med detta
följer att det krävs åtgärder för hastighetsdämpningar, trafikregleringar, ombyggnation
av befintliga korsningar, översyn av skyltning och vägvisning samt gång- och
cykeltrafikanters framkomlighet och säkerhet. Parkeringsbehovet ökar liksom behovet
av att arbeta med beteendepåverkande åtgärder, det vill säga vi måste lägga mer resurser
på att skapa bra förutsättningar för att gå och cykla samt att använda kollektivtrafiken.
Verksamhetens Mät/GIS-enhet bidrar till bättre och effektivare underlag med hjälp av
3D-data och 3D-modeller och med effektivare metoder för insamling av synpunkter vid
samråd, bidrar med effektivare inventeringsstöd, med mer avancerade GIS-analyser
samt bidrar på regional och nationell nivå. Genom hög kvalitet på på digitalt material,
främst kartor, sparas mycket tid vid kontrollmätningar och andra manuella
arbetsuppgifter. Detta ger också ett effektivare arbete i den övriga kommunala
organisationen som använder enhetens material. Genom uppgradering till mer
avancerad GPS utrustning effektiviseras arbetet ytterligare.
Avfallsverksamhetens gemensamma upphandling med Sigtuna, Håbo och Knivsta
slutförs och under hösten införs fyrfackslösning i avfallshämtningen vid villor, vilket
kommer medföra en ökad service avseende hämtning av förpackningar.
VA-verksamheten fortsätter utbyggnaden av VA på landsbygden, vilket medför tryggt
och bra vatten och mindre näringsläckage till naturen. Förnyelseplanen färdigställs och
arbetet i enlighet med den tar fart. Det är ett led i att minska inläckage i ledningarna.
Förutom kontinuerlig läcksökning arbetar dricksvattenläckagegruppen med införandet
av digitala fjärravlästa vattenmätare. På sikt ska sådana installeras i alla fastigheter i
kommunen och på strategiska platser i vattenledningsnätet, så kallade områdesmätare.
De nya mätarna ger helt nya möjligheter till läcksökning då de genererar en avläsning
var 18:e sekund istället för en manuell avläsning per år som de befintliga mätarna idag.
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Prioriterade områden med mål och indikatorer

Upplands-Bro är en kommun med hög tillväxttakt såväl i antalet bostäder som i nya
arbetsplatser. Detta ställer höga krav på en god miljö för oss i form av upplevd trygghet,
parkeringar, natur- och parkmark liksom på bra och säkra vägar samt en god service i
form av vatten, avlopp, avfallshantering osv.
Kommunen växer snabbt och flera stora exploateringsområden beräknas färdigställas
under de kommande åren där vatten, avlopp och gator byggs i kommunens egen regi.
Detta ställer krav på fortsatta investeringar genom digitalisering av tjänster och
utveckling av kommunens geografiska databaser och dokumenthantering för att leda till
effektivare arbetsprocesser och en förbättrad kvalitet i och tillgänglighet till data.
Tekniska nämnden har som mål att bidra till att dessa faktorer upplevs så bra som
möjligt. Under det kommande året vill vi särskilt prioritera:
Trygg miljö – trygghetshöjande åtgärder som belysning på offentliga platser, vackra
utemiljöer, trafiksäkerhetsåtgärder, säker leverans av VA
Utökad dialog – medborgardialog vid skapande och förändring av offentliga miljöer,
utveckling av digitala hjälpmedel som vår synpunktshantering
Hållbar miljö – utveckling av allmänna tätortsnära ytor, nödvändiga bulleråtgärder,
övergång till miljövänliga bränslen i våra fordon, utbyggnad av VA-nät på landsbygden.
Tekniska nämnden är en viktig del i utbyggnaden och utvecklingen av kommunen. Till
de nya områdena ska nämnden leverera kommunal infrastruktur som VA, vägar, gångoch cykelvägar, parkering samt natur- och parkmark. Detta kräver att de tekniska
verksamheterna levererar bra underlag vid planering, kvalitetssäkrar upphandlingar av
entreprenader samt har förmåga att sköta och utveckla den befintliga infrastrukturen.
För att detta ska kunna ske krävs att tekniska avdelningen är med i ett tidigt skede i
planprocessen.

Övergripande mål:
3.1 Stärka demokratin
Beskrivning
Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra
inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle.
Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.
Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge
kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd
samhällsutveckling. Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och
effektivitet. Upplands-Bros verksamheter ska planeras med grund i människors behov
och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att
motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor.
2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger
att Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i
kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö
beskrivas inför varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i
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styrande dokument, kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya
lagen behöver förankras i organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa
att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar
samt att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och
stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att,
”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller sociala
välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda
barnets bästa behöver särskilt beaktas.”

Nämndmål:
3.1.1 Utökad dialog
Beskrivning

Upplands-Bro-borna har en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. I
demokratiprocessen ingår medborgardialoger med syftet att skapa mötesplatser för
invånarna. Vi vill att fler Upplands-Brobor deltar och är med i utvecklingen av
kommunen, därför bygger vi vidare på tidigare erfarenheter och utvecklar arbetet med
medborgardialoger med målet att genomföra minst ett större dialogprojekt. Vi fortsätter
även att skapa bättre förutsättningar för att hantera och ta hand om synpunkter och
klagomål med återkoppling till medborgaren.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer för att uppnå en god dialog
och service till medborgarna.
Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Antal genomförda medborgardialoger

1

1

1

Antal genomförda medborgarenkäter om upplevd
trygghet/säkerhet

1

1

1

Andel medborgarförslag som besvaras inom ett år

100%

100%

100%

Andel frågor som besvaras direkt av Kontaktcenter när någon
kontaktar kommunen

90%

90%

90%

Indikatorer

Övergripande mål:
3.2 Hållbar hälsa och liv
Beskrivning
För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och
psykiskt och känner trygghet i vardagen.”
Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta
område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt
utsatta områden innan 2025.
Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och
jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar
kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånares
hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen
fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i
vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller
socioekonomisk situation.
Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare
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arbetar kommunen aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta
utanförskapet i utsatta miljöer.

Nämndmål:
3.2.1 Hållbar miljö
Beskrivning

En viktig uppgift är att minska vår negativa påverkan på miljön och skapa
förutsättningar för medborgarna att leva i ett hållbart samhälle. Tekniska nämnden kan
stärka vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom en ökad satsning på källsortering,
medverka till ökad användning av eldrivna fordon samt en förändring av vår egen
fordonspark. Men miljön förbättras även av olika bullerdämpande åtgärder och en
trevlig samt tillgänglig närmiljö. Utbyggnaden av vårt VA-nät till landsbygden är också
en satsning för en hållbar miljö.
För att mäta måluppfyllelsen inom hållbar miljö används indikatorer inom belysning
och avfall. Genom mål för utbyte av belysningspunkter till LED, som har en låg
miljöpåverkan, och genom ett antal mål som syftar till minskade avfallsmängder och
ökad källsortering genom avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil.
Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

155 kg

150 kg

130 kg

Mängd utsorterat matavfall per person som sorteras ut för
biologisk återvinning, delmål från avfallsplan*

20%

35%

60%

Andel hushåll i kommunen som sorterar matavfall

97%

98%

99%

1

1

2

125 kg

110 kg

100 kg

Indikatorer
Mängd insamlat hushållsavfall per person och år (kg)

Kundnöjdhetsenkät
Mängd insamlat grovavfall per person och år (kg).
Plockanalys

1

1

Övergripande mål:
3.3 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer med 2 %
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”
I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga
aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i
förhållande till nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har
Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa
tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala
sammanhang.
Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel
som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för
rekreation.
Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken
samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda
pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera
sig är avgörande för kommunens utveckling.
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Nämndmål:
3.3.1 Trygg miljö
Beskrivning

Vi fortsätter våra trygghetssatsningar med bl.a. komplettering av belysning samt
tillgänglighets-, trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder på allmänna platser och vägar.
Fler ska på ett tryggt sätt kunna utnyttja gång- och cykelvägar, lekplatser och andra
offentliga rum när som helst på dygnet och under hela året.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer som har grupperats i tre
områden, att uppnå god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikslag, en trygg
kommun för alla året runt samt hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet i
vatten- och avloppssystemet.
Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

150

250

250

100%

100%

0

0

0%

0%

Andel genomförda behövliga åtgärder från noteringar i
genomförda trygghetsinventeringar

100%

100%

Andel vattenprover utan anmärkning

100%

100%

100%

Tillskottsvatten

45%

43%

41%

Dricksvattenläckage

20%

19%

18%

Indikatorer
Antal belysningspunkter som bytts ut till LED-belysning
Utförda arbeten i projekt med prioritet 1 i kommunens Trafikoch Tillgänglighetsprogram
Allvarliga trafikolyckor med personskador på vägar där
kommunen är väghållare
Andel i procent (%) av totala antalet belysningspunkter på vilka
fel uppstår och där belysningsupphandlingen anger inställelse
inom 3 arbetsdagar inte åtgärdas inom 3 arbetsdagar

Tillskottsvatten. Inläckage av vatten i spillvattennätet som inte hör hemma där.
Definieras som kvoten mellan såld dricksvattenmängd till abonnenterna och levererad
spillvattenmängd till Käppala. Denna bör vara så låg som möjligt. Vi har idag ca 50 %,
vilket är ungefär riksgenomsnittet.
Dricksvattenläckage. Kvoten mellan inköpt dricksvattenmängd från Norrvatten och
såld dricksvattenmängd till abonnenterna. Bör vara låg. Vi har närmare 30%,
riksgenomsnittet är ca 20%.
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4

Ekonomi

4.1 Driftbudget 2020
Kostnad
er 2020

Avskrivn
ingar
2020

Internrä
nta 2020

Intäkter
2020

Budget
netto
2020

Budget
netto
2019

Förändri
ng

Gator, vägar och
parkering

16 103

15 787

4 131

5 700

30 321

27 679

2 642

Vinterväghållning

5 930

0

0

0

5 930

5 930

0

Park och natur

7 380

1 302

373

0

9 055

6 815

2 240

Bostadsanpassningsbidrag

3 678

0

0

0

3 678

3 670

8

410

-250

-161

-89

Tkr

Övrigt allmän platsmark

160

Mät och GIS

8 239

685

35

2 140

6 819

6 235

584

Teknisk administration

5 747

0

0

0

5 747

5 564

183

47 237

17 774

4 539

8 250

61 300

55 732

5 568

Summa

Affärsverksamheterna
Tkr
Avfall

Tkr
Vatten och avlopp

Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Budget
netto 2019

Förändrin
g

33 454

33 454

0

0

0

Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Budget
netto 2019

Förändrin
g

56 657

56 657

0

0

0

VA-verksamheten beräknas gå med ca 5 MSEK i underskott 2020. Beloppet ligger som
en justeringspost i budgetdokumentet för att få ett nollresultat.

4.2 Investeringsbudget
Ombudgeterade projekt från 2019 *)
Tkr

År 2019

Gatubelysning

180

Beläggningsunderhåll

-15

Lekplatser

561

Bullerdämpande åtgärder

1 230

Kungsängens c etapp 3 Torget

5 395

Trafik- och tillgänglighetsprogram
Kockbacka trafikplats
Parkering
Trygghetsskapande åtgärder
GIS upphandling och nytt system
Maskiner till drift GPT
Mätutrustning
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Tkr

År 2019

Summa

7 202

*) Uppskattad kvarvarande budget på ej slutförda projekt 2019,
redovisning sker i årsredovisning för år 2019

Investeringsprojekt

Tkr
Trafik-och tillgänglighetsprogrammet

År 2020

År 2021

År 2022

6 600

21 000

21 000

900

2 050

3 000

1 000

1 000

1 000

Bulleråtgärder
Trygghetsskapande åtgärder
Vägvisningsplan

600

500

500

Rekreationsytor, lekytor och parker

1 000

1 500

2 000

Beläggning

4 300

4 000

7 100

Belysning

2 000

2 000

2 000

Datorprogram

100

Investering till upplag

500

Parkeringsåtgärder Kungsängen

800

Gröna Dalen (statsbidragsprojekt)

Avskrivni
ng per år

2 000

Flygfotografering
Summa

Avskrivni
ngstid
antal år

1 000
19 800

33 050

36 600

Kommentarer investeringsprojekt

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Det finns stora behov av att kunna genomföra
fler projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet. Befolkningen ökar och i takt med
det ökar behoven av att genomföra projekt som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Behovet av nya gång- och cykelbanor som ansluter till nya områden, samt
hastighetsdämpande åtgärder är stort. Kommunen har fått beviljat statlig
medfinansiering (50% av byggkostnaden) för tre projekt som löper mellan 2020 och
2021. Dessa projekt är:




Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser (totalt 9 stycken varav 2 är
nybyggnation på Mätarvägen),
Regional gång- och cykelväg genom Bro etapp 2, mellan Bro centrumrondell
och Råbyrondellen.
Busshållplatser vid kockbackavägen samt gång- och cykelväg till Österhagen.

Övriga projekt till trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020 kommer prioriteras och
redovisas vid första Tekniska nämnden 2020. Då kommer även resultatet av 2019 års
genomförda projekt att presenteras.
Verksamheten arbetar mycket med att föra dialog och planera tillsammans med
exploateringsprojekt för att kunna finansiera och få med vissa projekt i samband med
utbyggnationer av exploateringsområden. Områden som diskuteras är exempelvis gångoch cykelbana längs med Bygdegårdsvägen och korsningen
Granhammarsvägen/Hjortronvägen.
Behovet av hastighetsdämpande åtgärder har också ökat på många av kommunens
vägar, framförallt i exploateringsområden. Exempel på hastighetsdämpande åtgärder är
Tekniska nämnden, Verksamhetsplan 2020
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chikaner, vägbulor, digitala hastighetskyltar och linjemålning.
För att öka tillgängligheten finns behov av att bygga om trappan från busstationen till
pendeltågsstationen i Bro. Trappan har fel lutningar vilket gör att det blir stora
vattenpölar i den samt att det blir extremt halt i den på vintertid. Dessutom har plattorna
vid trappstegen släppt och för att göra detta hållbart och bra måste trappan byggas om.
Bulleråtgärder: Handlingsplan för buller tas fram under 2019/2020 med åtgärdsförslag
för bullerutsatta miljöer i kommunen. Därefter behövs budget för genomförande av
åtgärder. För att kunna följa upp och genomföra åtgärderna i handlingsplanen så behövs
en budget på 900 tkr för 2020. Detta är för att i första steget kunna erbjuda bullerutsatta
fastigheter söka bidrag för fönster och ventilationsåtgärder som är ett förslag i
handlingsplanen. Kommunens planerade utveckling innebär att fler kommuninvånare
och områden kommer att utsättas för ökat buller. Syftet med handlingsplanen är att
begränsa bullrets negativa påverkan på människor och miljöer. Målet är att uppnå
hälsosamma och attraktiva boende-, förskole- och skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i
parker, natur- och friluftsområden.
Trygghetsskapande åtgärder: Det finns ett stort behöv av att öka tryggheten i
kommunen. Enheten Gata/Park/Trafik arbetar med att identifiera platser och områden
som behöver göras tryggare för medborgare. Det finns även samarbete med olika
aktörer som exempelvis trygghetssamordnaren som arbetar för Bid i Bro (Business
improved district), Upplands-Brohus, polisen, övriga trygghetssamordanare.
Sammantaget gör det att enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som
gemensamt identifieras och där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga
vid trygghetsvandingar där även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras.
Vägvisningsplan: År 2017 togs en vägvisningsplan fram för kommunen. Anledningen
till att det genomfördes är att samtliga riksvägar och kommunala vägar ska ha en
vägvisningsplan. Trafikverket arbetar aktivt utifrån vägvisningsplaner. Att Trafikverket
och kommuner håller en strikt linje när det gäller vägvisning i tätorter och
storstadsregioner är viktigt ur både trafiksäkerhetssynpunkt och estetisk synpunkt.
Vägvisning för riksvägarna och länsvägarna i nummergruppen 100 - 499 sker enligt
"Vägvisningsplan för Sverige" som fastställts av Transportstyrelsen.
En grundläggande förutsättning för att en vägvisning ska fungera är att den bygger på en
vägvisningsplan. Vägvisningsplanen ska vara konsekvent och enhetlig. Vägvisningsmål
som återkommer längs en väg måste arrangeras på samma sätt hela tiden. Vid målet ska
det finnas ett märke med namnet på platsen.
För att kunna genomföra och byta ut vägvisningen efter vägvisningsplanen för
Upplands-Bro kommun behövs en budget på 600 tkr 2020 och cirka 500 tkr kommande
tre år.
Rekreationsytor, lekytor och parker: Budgeten avses användas till kommunala
rekreationsytor, lekplatser och parker. Det finns behov och önskemål från medborgarna
om att utveckla mindre planteringsytor, se över befintliga planteringar i rondeller, bygga
trafiklekplats i Brunna eller Kungsängen, komplettera befintliga lekplatser med
utvecklande lekutrustning, arbeta vidare med säker skolväg och genomföra
medborgardialog som är riktad för barn och ungdomar i kommunen. 2020 kommer
barnkonventionen att bli lag i Sverige och utifrån den vill verksamheten satsa på barn
och unga.
Beläggning: Det finns ett stort behov av ny beläggning på många av kommunens vägar.
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Behovet växer hela tiden så länge inte skadorna åtgärdas med permanenta lösningar. För
att kunna asfaltera och förstärka beläggningen där behoven finns behövs en
investeringsbudget på minst 4 000 tkr för år 2020. Det finns även många grusvägar i
kommunen som är i dåligt skick och som kräver större insatser.
Belysning: Fortsatta investeringar i byte till LED lampor där befintliga lampor går
sönder. För att kunna få de besparingar som LED bytena har genererat måste samtliga
mätarskåp bytas ut så att den faktiska elförbrukningen kan faktureras. Under 2020
kommer arbetet med att byta ut dessa fortsätta. Det behöver även investeras i belysning
på platser som upplevs otrygga och som är mörka samt att det finns behov av en
översyn av belysning i anslutning till gångtunnlar, övergångställen och stationsområden.
Ett stort arbete är att se över belysningen i anslutning till kommunens gång- och
cykelvägar.
Datorprogram: Enheten har behov av att effektivisera verksamheten genom att
använda programvaror som underlättar handläggning av ärenden, som exempelvis
faktureringsprogram kopplat till Isycase (program för Trafikanordningplaner och
schakttillstånd). Faktureringsbehovet finns för att underlätta handläggningen framförallt
när ny taxa beslutats för tillstånden av trafikanordningsplaner och schakttillstånd.
Investering till upplag: Eftersom driftbehovet ökar och enheten behöver effektivisera
verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett upplag som fungerar utifrån de behov
som verksamheten har. Upplaget ska delas med VA verksamheten. En behovsanalys har
påbörjats och beräknas vara klar våren 2020. Det nuvarande upplaget vid Korsängen
behöver frigöras för andra ändamål
Parkeringsåtgärder Kungsängen: Infartsparkeringen i Kungsängen behöver
effektiviseras och byggas om. Infartsparkeringen är idag fullbelagd tidigt på dagen och
behovet av ytterligare parkeringsplatser är stor. Enheten har projekterat ett förslag för
att hitta yteffektiviseringar på befintlig infartsparkering i Kungsängen. Genom en
mindre ombyggnation kan ytterligare ca 50 parkeringsplatser skapas på befintlig
infartsparkering i Kungsängen. För att kunna genomföra ombyggnationen som består av
mindre åtgärder med nya refuger och linjemålning med mera behövs en
investeringsbudget på 800 tkr.
Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Kommunen har beviljats statsbidrag (från
Boverket) för utveckling av städer till gröna och hälsosamma platser samtidigt som
utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Statsbidraget får
inte användas till parkutrustning och hårdgjorda ytor såsom lekutrustning, belysning,
parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade ytor och plattsättningar. Därav behövs
investeringsmedel på 2 000 tkr för att fullfölja åtagandet och genomföra projektet.
Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av
kommunfullmäktige 16 maj 2018, § 58.
Flygfotografering: För att ajourhålla primärkarta och tillgodose behovet av aktuella
flygbilder över kommunen bedöms att en återkommande investering i flygfotografering
och kartering görs med 2-3 års intervall. Lantmäteriet tar också flyg- och ortobilder med
jämna mellanrum, dock inte med lika hög upplösning som när vi beställer egna foton.
Om vi flygfotograferar de år som Lantmäteriet inte gör det kan vi tillgodose
kommunens behov av uppdaterade bilder på ett mycket bra sätt. Senaste
flygfotograferingen av oss gjordes 2018.
En primärkarta som inte ajourhålls blir snabbt gammal och mindre användbar.
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Primärkartan används vid framtagande av nybyggnadskartor (som beställs och används
av fastighetägare vid bygglovsansökningar) och grundkartor (som beställs och används
vid framtagande av detaljplaner). Är primärkartan inte ajourhållen krävs ett mer
omfattande fältarbete vid varje kartframställning för att säkerställa informationens
kvalitet, det tar tid och kostar mer.
Aktuella flygfoton underlättar arbetet för handläggare vid många ärenden inom
kommunens verksamheter. Bygglovsärenden, miljöärenden, översiktlig planering, de
tekniska verksamheterna med flera använder sig av flygfoton dagligen. Om inte
flygfoton finns måste istället inventeringar/inmätningar göras i fält, vilket är
tidskrävande även om vi har kompetensen.
Avfall

Tkr

År 2020

År 2021

År 2022

255

255

255

13 000

0

0

500

0

0

13 755

255

255

Nya containrar Kretsloppscentralerna
Inköp av nya kärl
Utveckla Kretsloppscentralerna
Summa

Avskrivni
ngstid
antal år

Avskrivni
ng per år

Kommentarer investeringsbehov

Nya containrar kretsloppscentralerna: De befintliga containrarna är slitna och
medför en arbetsmiljörisk. I dagsläget öppnas containrarna manuellt, vilket medför
moment som innebär risk. Idag finns säkrare alternativ med motordrivna hydrauliska
lock som öppnas med en knapptryckning. Arbetet inleddes under 2019 och
målsättningen är att byta ut samtliga containers under en 3-års period för att ha säkra
behållare.
Inköp av nya kärl: En ny standard för sopkärl har beslutats på EU-nivå. Det innebär att
alla sopkärl måste bytas ut, i detta belopp har enheten räknat med införande av 4fackskärl i samband med utbytet av kärl. Oktober 2020 inleds den nya
avfallsentreprenaden med fastighetsnära källsortering i fyrfackskärl.
Utveckla Kretsloppscentralerna: Fortsatt översyn av personalutrymmen, utrustning
och maskiner på kretsloppscentralerna
Framtida behov 2021 och 2022. Sedan kretsloppscentralerna gick över i egen regi har
frågan om att skapa en helt ny och modern anläggning varit aktuell. Ett ökat
invånarantalet tillsammans med en ökad miljömedvetenhet i kommunen gör att vi är på
väg att växa ur kretsloppscentralerna. Detta tillsammans med Storstockholms planering
för en fri rörlighet mellan länets ÅVC/KLC kan på sikt öka antalet besökare ytterligare.
Större krav på möjligheter till återbruk och krav på bättre sortering med fler
avfallsfraktioner är andra faktorer som ökar behoven. I jämförelser med andra
kommuner bedömer vi att det är rimligt att planera för en ny anläggning om ca 2–3
hektar. Arbetet för att åstadkomma en sådan anläggning kräver minst 5 års
förberedelsetid eftersom det behövs tid för planprocess, projektering, bygglov,
markarbete och byggnation. Därför behöver vi redan nu börja förberedelserna med att
finna en lämplig plats belägen mellan Bro och Kungsängen.
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VA

Tkr

År 2020

År 2021

År 2022

500

500

500

Pumpstationer

2 000

2 000

2 000

Tillskottsvatten

5 000

5 000

5 000

LPS-pumpar

1 800

2 000

2 000

Dagvatten

13 000

5 000

3 000

Nya ledningar, renovering och serviser

15 000

10 000

10 000

Utökat verksamhetsområde

20 000

20 000

20 000

1 500

1 500

1 500

Parken i Gröna Dalen

12 500

0

0

Norrvattens ledningsflytt

10 000

0

0

500

100

100

81 800

46 100

44 100

Diverse maskiner

Fordon

Digitalisering
Summa

Avskrivni
ngstid
antal år

Avskrivni
ng per år

Kommentarer investeringsbehov

Diverse maskiner: Löpande uppgradering av verksamhetens maskinpark. Det nya
arbetslaget behöver utrustning så en större punktinsats krävs.
Pumpstationer: Flera av pumpstationerna är gamla och behöver renoveras, särskilt eloch styrsystem, men även pumparna. De två största pumpstationerna, de i Kungsängen
och Nygård, är mycket ålderstigna och underdimensionerade och behöver byggas om
helt de kommande åren
Tillskottsvatten: Intensifierat arbete med tillskottsvatten. Områdesfilmning och
utredning under 2017-2018 visade på mer omfattande behov än vi tidigare trott.
Lyckade rekryteringar under 2017-2019 har skapat möjligheter att arbeta mer
kontinuerligt och effektivt med frågan, som tidigare varit eftersatt. Den nyskapade
Tillskottsvattengruppen ska arbeta kontinuerligt med detta under många år framåt.
LPS-pumpar (lågtryckspumpar): Kontinuerliga inköp av LPS-pumpar till befintliga
och tillkommande LPS-områden.
Dagvatten: Kontinuerligt arbete med diverse dagvattenåtgärder. Den hydrauliska
modellen för dagvattensystemet som färdigställdes år 2018 visade på stora brister,
framförallt kapacitetsmässigt. En omfattande åtgärd med en större dagvattendamm
planeras mellan Kungsängens IP och E18.
Sedimentprovtagning av samtliga dagvattendammar utfördes år 2018 och där framkom
att behovet av att tömma Tibbledammen på sediment är akut. Detta bedöms kosta cirka
10 miljoner och planeras genomföras under vintern år 2019 med färdigställande våren år
2020. En underhållsplan för samtliga dammar kommer att ingå i en fördjupad
dagvattenplan som kontoret fick i uppdrag att ta fram i samband med att VA-planen
antogs.
Vi har rekryterat en VA-ingenjör med inriktning på dagvatten, vilket ger oss
möjligheten att driva fler dagvattenprojekt och få åtgärderna genomförda.
I slutet av 2018 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av
dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram
Tekniska nämnden, Verksamhetsplan 2020
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till 2021.
Nya ledningar, renovering och serviser: Områdesfilmningen som genomfördes under
år 2018 visade på stora behov av renovering och nyläggning, vissa delar av
ledningsnätet, framförallt spillvattennätet är i mycket dåligt skick. Utredning och
prioritering av åtgärder är genomförd i den förnyelseplan som vi har tagit fram. Arbeten
ingående i förnyelseplanen pågår, i enlighet med uppdrag i samband med VA-planens
antagande.
Projektering i egen regi och ett extra arbetslag på driften skapar helt nya möjligheter att
kunna utföra mindre arbeten och att arbeta med renovering samt nyläggning i egen regi.
Behovet av försvarsarbeten i samband med exploateringar ökar också. Det nya
arbetslaget ger större möjligheter att utföra fler och större åtgärder. Ett flertal arbeten för
att förbättra leveranssäkerheten för dricksvatten planeras under 2020.
Utökat verksamhetsområde: Utbyggnad och anslutning av omvandlingsområden,
enligt VA-utbyggnadsplanen för landsbygden. På 15-20 års sikt beräknas kostnaden för
dessa uppgå till minst 250 miljoner. Utbyggnaden på Ådö pågår. Sågbacken och Ådö
skog genomförs under 2020. Även utbyggnad och anslutning av Tjusta och HåboTibble genomförs under 2020. Närmast i tiden därefter ligger planering och projektering
av nästa etapp i enlighet med VA-utbyggnadsplanen med Eriksberg-Raskeboda, ÅlstaAspvik-Ensta och Tibblehöjden-Kyrkbytorp.
Beroende på hur arbetet med detaljplanen vid SL-depån fortskrider kan det bli aktuellt
med förberedande arbeten för framtida anslutning av Ängsudden. Planeringen för
anslutning av Säbyholm är också långt framskriden.
Upprustning av fordonsparken: Det nya arbetslaget behöver nya fordon och ett flertal
befintliga driftsfordon är äldre och behöver ersättas.
Parken i Gröna Dalen: I slutet på 2018 sökte vi och beviljades statsbidrag från
Boverket för grön-blåa åtgärder i stadsnära miljö, mer specifikt i Gröna Dalen söder om
IP. Kommunen behöver skjuta till halva beloppet för att få bidraget, varav största delen
är för dagvattenåtgärder. Åtgärderna genomförs under 2020 och 2021. Behoven av
dagvattenåtgärder i Gröna Dalen är stora och eventuellt kan ytterligare åtgärder i
området runt Gröna Dalen vara fördelaktigt att utföra i samband och i anslutning till det
projektet, men utanför statsbidragsdelen av projektet. Därav önskar vi ta höjd för dessa
eventuella extra åtgärder. Förstudien är klar och projekteringen är i slutskedet.
Entreprenadarbetena beräknas börja i maj 2020. Projektet är en del i
Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018,
§ 58.
Norrvattens ledningsflytt: Norrvatten och kommunen har i samråd beslutat att inte
genomföra ledningsflytt utan istället renoverar Norrvatten sin befintliga ledning. Vissa
VA-arbeten kommer ändå att genomföras i samband med detta, bland annat kommer vi
förbättra leveranssäkerheten och rundmatningen i området, men medel för det äskas
under projektet Nya ledningar, renovering och serviser.
Digitalisering: Det finns en mängd åtgärder att genomföra avseende digitalisering för
att effektivisera enhetens arbete. Programvara och tilläggsmoduler för effektivare
fakturering och hantering av anläggningsavgifter, automatisering av arbetsuppgifter som
idag sker manuellt (till exempel hantering av mätaravläsningar och mätarbyten),
laserskanning av markhöjder för högkvalitativa höjdmodeller som kan användas för
projektering istället för manuell inmätning, samt fjärravläsning av vattenmätare.
Tekniska nämnden, Verksamhetsplan 2020
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Högkvalitativt kartmaterial är en strategisk fråga som sparar mycket tid och manuellt
arbete med extra kontroller och inmätningar. I förlängningen minskar det också antalet
driftsstörningar och avgrävningar och förenklar vårt arbete att åtgärda och avhjälpa fel
som ändå uppstår. Implementering av fjärravlästa mätare är påbörjad, och det kommer
att ta 8 år innan alla mätare i kommunen är bytta. Invånare kan på hemsidan följa vilket
år det är aktuellt att den egna mätaren ska bytas.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar
Gata/Park/Trafik
Ingen höjning av nivåerna i parkeringsavgifterna kommer att föreslås under 2020.
Däremot kommer en differentiering av parkeringsavgifterna att tas fram och föreslås
kommunfullmäktige.
Förslag på höjd taxa för nyttoparkeringskort kommer att tas fram.
Mät&GIS
Hela taxan kommer att arbetas om med stöd av SKRs nya riktlinjer för mät- och
karttaxa. Framförallt kommer taxan bli tydligare och enklare, men taxorna behöver även
justeras för att bättre motsvara vad våra produkter faktiskt kostar. Taxan har inte ändrats
nämnvärt sedan 2012, med undantag för timpriset som justerades i april 2018. Hur
mycket mer intäkter det kan generera är oklart.
Avfall
Taxan kommer att arbetas om under hösten 2019 för att anpassas till de nya tjänsterna
som den nya insamlingsmetoden kommer att innebära. Målsättningen är att hitta
gemensamma taxa-principer i de fyra kommunerna, en höjning av avfallstaxan i
kommunen är dock inte aktuellt då vi har avsatt kapital för införandet redan. Vi kommer
att utvärdera kostnaderna när vi har en bättre inblick i ersättningsnivåer och faktiskt
kostnad för entreprenadens alla delar. Taxekonstruktionen behöver dock ses över pga
nytt tjänsteutbud.
VA
Ingen förändring har skett i taxan 2019. En grundlig översyn av VA-taxan påbörjades
hösten 2019.
VA-verksamheten har lämnat ett krympande överskott de senaste åren och beräknas
lämna ett minusresultat 2019, därav behov av en taxehöjning 2020. I samband med det
är målet att skapa en enklare, mer lättförståelig och logisk taxa. Särskilt
anläggningstaxan är ganska komplicerat uppbyggd idag, vilket leder till både
missförstånd och merarbete.
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Trafik och tillgänglighetsprogram 2020
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020 som underlag för beslut
om kommande investeringar.
2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2020.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta program
för trafiksäkerhetsåtgärder 2005 som underlag för beslut om investeringar samt
att programmet därefter årligen ska revideras. Parallellt med detta har tekniska
avdelningen på ett liknande sätt arbetat med tillgänglighetsfrågor i ett program
som uppdaterats årligen. För att få en bättre helhetssyn över de trafikprojekt
som planeras slogs de år 2014 ihop till ett trafik- och tillgänglighetsprogram.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020
antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att
samhällsbyggnadschef får i uppdrag att verkställa programmet.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2020



Förslag till Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020 med bilagor

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I samband med budgeten år 1999 påbörjade Upplands-Bro kommun ett
systematiskt arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Arbetet grundades på
inventeringar av upplevda osäkra trafikmiljöer samt statistik för
polisrapporterade trafikolyckor. Dåvarande Vägverket, Polisen, skolelever och
kommuninvånare deltog i arbetet som så småningom resulterade i ett
åtgärdsprogram.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta Program
för trafiksäkerhetsåtgärder 2005 och att programmet årligen ska revideras.
Parallellt med detta har Tekniska avdelningen på ett liknande sätt arbetat med
tillgänglighetsfrågor. År 2006 – 2007 genomfördes en kartläggning av
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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tillgängligheten på gång- och cykelvägnät i centrala delar av Bro, Kungsängen,
Brunna och Tibble. Resultaten från kartläggningen sammanställdes i en rapport
som så småningom kom att utgöra grunden för ett åtgärdsprogram för ökad
tillgänglighet och som beslutades år 2008. Sedan dess har åtgärdsprogrammen
för ökad tillgänglighet uppdaterats årligen. För att förbättra helhetssynen över
de trafikprojekt som planeras slogs de två programmen år 2014 ihop till ett
trafik- och tillgänglighetsprogram.
Åtgärderna som presenteras i programmet (bilaga 1) och i projektlistan (bilaga
2) har fått prioritet 1 respektive 2. Prioritet 1 innebär att kommunen planerar att
arbeta med projektet i utrednings, projekterings, utförande eller
uppföljningsskedet under 2020. Projekt med prioritet 2 ligger vilande under
2020. I programmet finns dessutom en redovisning av de projekten som
genomfördes under 2019 (bilaga 5). De trafiksäkerhets- och
tillgänglighetshöjande åtgärderna som planeras i samband med plan- och
exploateringsprojekt finns inte med i trafik- och tillgänglighetsprogrammet
2020. Information om dessa åtgärder finns istället i detaljplanehandlingar och
utredningar för respektive projekt. Exempel på en sådan åtgärd är gång- och
cykelväg längs med Granhammarsvägen som planeras och genomförs i
samband med projektet Norrboda-Brunna. En annan åtgärd är delar av gångoch cykelvägen längs med Bygdegårdsvägen samt ny utformning på gatan,
vilket kommer att utföras i samband med exploateringsprojektet Korsängen.
Projekt som inte är aktuella i dagsläget finns inte med i Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet utan presenteras istället i kommunens gång- och
cykelplan som är tänkt att vara ett övergripande styrdokument för planering av
framtida gång- och cykelinvesteringar. I takt med att projekten blir aktuella
lyfts de ner till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som är tänkt att vara ett
arbetsdokument där projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras
mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas.
Varje projekt i trafik- och tillgänglighetsprogram 2020 motiveras i bilaga 3. I
bilaga 4 redovisas en kostnadskalkyl över projekten.
I prioriteringen av vilka projekt som ska få prioritet 1 och vilka projekt som ska
få prioritet 2 har följande aspekter tagits hänsyn till:


Hur mycket nytta projektet förväntas ge kommunens invånare i form av
förhöjd trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ökad möjlighet att färdas
miljövänligt, etc.



Programmets ekonomiska resurser. Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har tilldelats 6,6 miljoner kr för 2020.
Summan av kostnaderna för alla projekt med prioritet 1 måste hålla sig
i närheten av detta.

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2020-01-16

TN 20/0046

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020
antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att
samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa programmet.

Barnperspektiv
De föreslagna åtgärderna i programmet är av stor betydelse för barn och
ungdomar. Trafiksäkra gator och vägar innebär att fler barn kan ta sig till och
från skolan, fritidsaktiviteter och övriga relevanta målpunkter utan att bli
skjutsade med bil, vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv. Även trygga,
trafiksäkra och framkomliga gång- och cykelvägar bidrar till ett ökat
rörelsemönster hos barn och ungdomar och förhoppningsvis en ökad vilja att
vistas utomhus vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv.

Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020
2. Projektlista 2020
3. Förklaring och motivering till förslag på projektlista
4. Kostnadskalkyl
5. Redovisning av projekt i trafik- och tillgänglighetsprogram 2020

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Beslutad av Tekniska nämnden 2020-02-17

kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00

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.
Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020
Text: Afsaneh Kasiri, Upplands-Bro kommun
www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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Trafiksäkerhet och tillgänglighet i ett växande
Upplands-Bro

Upplands-Bro är en expansiv kommun med siktet inställt på ytterligare 10 000 fler
invånare år 2030. Detta ställer höga krav på att trafikmiljöerna ska utvecklas på ett
effektivt, säkert och tillgängligt sätt.
Nollvisionen, som är beslutad av riksdagen, lägger grunden för allt
trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken. God tillgänglighet och framkomlighet i den offentliga miljön är en annan
viktig fråga eftersom detta bidrar till att människor med funktionsvariationer kan delta
i samhällslivet och i många fall klara sig utan hjälp. Det vinner både enskilda individer
och samhället i stort på.
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsarbetet främst inriktat på:
•
•
•
•

1.1

Gå över från hastighetsbegränsningarna 30, 50 och 70 km/h till de beslutade
internationellt anpassade 30, 40 och 60 km/h
Bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan som
utgångspunkt
Utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt
tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångställen

Bakgrund

År 1999 påbörjade Samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med bland annat
dåvarande Vägverket, Polisen och skolelever ett systematiskt arbete för ökad
trafiksäkerhet. Arbetet baserades främst på inventeringar av trafikmiljöer och
olycksstatistik.
År 2003 genomfördes en trafiknätsanalys i tätorterna Bro, Brunna och Kungsängen i
samverkan med Vägverket, representanter från skolor och förskolor, Polisen samt
pensionärs- och motororganisationer. Resultatet visade bland annat att hastigheterna
på många kommunala vägar var höga och att det därför fanns ett behov av
hastighetsdämpande åtgärder. Dessutom visade analysen att framkomligheten för
bilar, bussar och utryckningsfordon var god och att gång- och cykelvägnätet var väl
utbyggt i stora delar av tätorterna.
Ett åtgärdsprogram togs fram som så småningom tillsammans med trafiknätsanalysen
resulterade i Program 2005 Trafiksäkerhetsåtgärder som därefter uppdaterats årligen.
Parallellt med detta trafiksäkerhetsarbete har kommunen arbetat på ett liknande sätt
med tillgänglighetsfrågor. År 2000 antogs en nationell plan för hur man ska arbeta
med tillgänglighet i Sverige och året därpå fastställdes ytterligare krav i Plan- och
bygglagen. År 2003 gav Sveriges Kommuner och Landsting ut skriften Tillgänglig stad
vars syfte var att inspirera och stödja kommunerna att arbeta med tillgänglighet i de
offentliga miljöerna. Man inventerade kommunens primära gång- och cykelstråk enligt
processbeskrivningen i skriften och resultaten från denna inventering fick ligga till
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grund för åtgärdsprogrammet för ökad tillgänglighet som därefter uppdaterats
årligen.
För att få en bättre helhetssyn över de trafikprojekten slogs de två
åtgärdsprogrammen år 2014 ihop till ett Trafik- och tillgänglighetsprogram.
Med start 2015 sker en utvärdering av genomförda åtgärder i samband med den årliga
revideringen av programmet.

1.2

Allmänt om trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande
åtgärder

Det finns flera olika metoder att öka tillgängligheten på allmänna platser. I UpplandsBro kommun arbetar man bland annat mycket med att anlägga samt underhålla
sittplatser längs med kommunens gång- och cykelvägar. Sittplatser bör vara placerade
på en hårdgjord yta och vara försedda med minst ett armstöd. Den hårdgjorda ytan
får gärna fortsätta en bit ut vid sidan av sittplatsen, så att en rullstol får plats bredvid.
Kommunen arbetar också med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen. Detta sker
genom att kantstenar tas bort för att underlätta framkomligheten med rullator och
rullstol samt att övergångsställen markeras upp med kontrastfärgade och taktila
plattor vilket underlättar orienteringen för synskadade.
Utöver detta arbetar man med tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Trafikverket har i samarbete med SL tagit fram riktlinjer för hur busshållplatser ska
placeras i förhållande till korsningar och övergångsställen samt hur de ska markeras
med taktila och kontrastfärgade plattor. I dagsläget är knappt hälften av kommunens
drygt 85 busshållplatser tillgänglighetsanpassade.
Vad gäller trafiksäkerhet är arbetet, som tidigare nämnts, huvudsakligen inriktat på att
minska antalet olyckor med personskador genom att trafiksäkra korsningspunkter och
övergångsställen samt att dämpa hastigheter. Trafiksäkerheten vid korsningspunkter
och på övergångsställen kan exempelvis höjas med förbättrad belysning, mittrefuger
och upphöjningar medan hastighetsdämpande åtgärder bland annat kan vara
överkörningsbara zoner av gatsten som dämpar biltrafikens hastigheter utan att
framkomligheten för tung trafik försämras. En del åtgärder såsom vissa typer av
farthinder kan dock utgöra problem för vinterväghållning och tung trafik.
Några av kommunens övergångsställen har försetts med aktiva varningssystem i form
av blinkande lampor som varnar bilister när en fotgängare eller cyklist närmar sig.
Dessa har blivit mycket populära och efterfrågas ofta men bör användas med viss
försiktighet eftersom de blinkande ljusen kan dra uppmärksamheten från övriga
kritiska moment i trafikmiljön. Övergångsställets och de anslutande gång- och
cykelvägarnas utformning samt trafikflödena är andra faktorer som påverkar om
aktiva varningssystem är lämpliga vid ett visst övergångsställe. Det är därför viktigt att
undersöka förutsättningarna vid den aktuella platsen grundligt innan ett beslut om
vilken typ av åtgärder som ska genomföras fattas.
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1.3

Trafiksäkerhet och tillgänglighet i ett växande
Upplands-Bro

Trafik- och tillgänglighetshöjande åtgärder i samband med
plan- och exploateringsprojekt

Många trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder längs med befintliga vägar
genomförs i samband med plan- och exploateringsprojekt. Dessa åtgärder presenteras
inte i detta program utan information finns i handlingarna för respektive projekt.
Exempel på sådana åtgärder är gång- och cykelväg längs med Granhammarsvägen och
ombyggnation av Brunna trafikplats som planeras och genomförs i samband med
projektet Norrboda-Brunna. En annan åtgärd är gång- och cykelväg längs med samt ny
utformning av södra delen av Bygdegårdsvägen i samband med detaljplan Korsängen.

1.4

Gång- och cykelplanen

Kommunens gång- och cykelplan beslutades av Kommunstyrelsen 2012 och
åtgärdsförslagen har sedan dess uppdaterats. Tanken är att gång- och cykelplanen ska
vara ett överordnat styrdokument näst efter Översiktsplanen för planering av framtida
gång- och cykelinvesteringar. I takt med att projekten blir aktuella lyfts de ner till
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som är tänkt att vara ett arbetsdokument där
projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras mer i detalj, tidsätts och
kostnadsberäknas. Projekt som inte är aktuella i dagsläget finns därför inte med i detta
program utan endast i gång- och cykelplanen.
Gång- och cykelplans åtgärdsförslagen har reviderat 2019.

1.5

Cykelstrategi

Kommunens cykelstrategi 2020–2025 beslutades av Kommunstyrelsen 2019. Tanken
är att:


Kartlägga gång- och cykelvägnätet



Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa
åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras i kommunens Trafik- och
tillgänglighetsprogram.



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



Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa befintliga
möjligheter

Cykelstrategin utgår från de utmaningarna som Upplands-Bro kommun står inför i och
med den ökade folkmängden i kommunen. Cykelstrategin har fokus på följande
utmaningar:


Fler människor ska cykla mer.



Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna.



Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen.



Vintercykling (Drift och vinterunderhåll)
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1.6

Trafiksäkerhet och tillgänglighet i ett växande
Upplands-Bro



Mobility Management, ett koncept för att främja hållbara transporter och
påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och
beteenden.



Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen samt de aktiva
åtgärder som genomförts.

Trafikolyckor på kommunala vägar

STRADA är en databas för trafikolyckor som rapporterats in från sjukvård och/eller
polis. Det är ett användbart verktyg vid trafikplanering, tillsammans med
trafikmätningar, inventeringar av trafikmiljöer, synpunkter från polis, invånare och
företag. Det är emellertid viktigt att notera att alla sjukhus inte är anslutna till
systemet. Dessutom händer det att olyckor rapporteras in felaktigt, exempelvis att en
trafikolycka som skett på statlig väg istället hamnar på en kommunal väg. På grund av
dessa faktorer finns en viss osäkerhet i statistiken.
Mellan 1 januari 2015 och 31 december 2019 har 190 trafikolyckor skett på
kommunala vägar i Upplands-Bro och rapporterats in från sjukvård och/eller polis till
STRADA. Av dessa fick 7 allvarliga personskador som följd, 36 med måttliga
personskador och 128 med lindriga personskador. Övriga har okänd eller osäker
svårighetsgrad alternativt har 3 personskador. En dödsolycka rapporterades i
september 2017. Enligt rapporten från Rättsmedicinalverket och polisens handlingar
berodde dödsolyckan på förarens tillstånd och inte på vägens utformning och
karaktär. De sammantagna undersökningsfynden och omständigheterna kan dock tala
för att föraren drabbades av en hjärtrytmrubbning som gjorde att han krockade med
bilen.
Den största olyckstypen, som står för 29 av de inrapporterade olyckorna, är
singelolyckor för motorfordon och därefter kommer singelolyckor för fotgängare, som
står för 27 av de inrapporterade olyckorna. Dessa har till stor del inträffat inom
centrumområden samt på kommunens gång- och cykelvägar och är ofta halk- och
fallolyckor.
I de övriga rapporterade trafikolyckorna har motorfordon varit inblandade. Dessa
olyckor är främst fördelade till kommunens två större huvudvägar, Enköpingsvägen
och Granhammarsvägen. En dryg fjärdedel av dessa olyckor är singelolyckor.
Dessutom har 2 olyckor skett där fotgängare har blivit påkörda av motorfordon samt
10 olyckor där cyklister eller mopedister kolliderat med alternativt blivit påkörda av
motorfordon. Värt att notera är också att en relativt stor andel av trafikolyckorna med
motorfordon inblandade har skett i korsningspunkter.

8

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020

Trafiksäkerhet och tillgänglighet i ett växande
Upplands-Bro

Figur 1: Antal trafikolyckor på kommunala vägar efter svårhetsgrad och år.

Det finns ingen tydlig trend av trafikolyckorna på de kommunala vägarna enligt
uppgifterna från STRADA. Olyckstalen har sedan sjunkit efter 2015 sett över hela
kommunen. Från 2017 ökade talen igen troligen på grund av ökning av folkmängden i
åldrarna mellan 16 – 65, fler fordon i trafiken samt nya vägar i Norrboda/Brunna och
Jursta områden.

Tabell 1: Biltäthet, jämförelse mellan 2015 och 2016 (Källa: Bostadspak 2016, Tab3KD och SCB)

Hela Upplands-Bro

Antal bilar i trafik

2015

9 939

2016

10 313

2017

10 794

Tabell 2: Folkmängd samtliga områden i kommunen. (Källa: SCB)

Ålder
0–15
16–65
66-w
Summa

2015
5 623
16 200
3 966
25 789

2016
5 888
16 778
4 089
26 755

2017
5 800
17 400
4 400
27 600

2018
6080
18 200
4470
28 770

2019
6080
18 200
4470
28 770
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Trafiksäkerhet och tillgänglighet i ett växande
Upplands-Bro

Figur 2: Trafikolyckor på kommunala vägar 2015 – 2019 (under fem år). De röda punkterna symboliserar trafikolyckor
som rapporterats in av sjukvården medan de blå punkterna motsvarar olyckor som rapporterats in av polis. De gula,
röda och gröna punkterna med text beskriver vilka typer av olika olyckor som hänt. (Källa: STRADA)

Figur 3: Trafikolyckor med motorfordon (singelolyckor) på kommunala vägar 2018 – 2019. (Källa: STRADA)
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Åtgärder som genomfördes under 2019

Åtgärder som genomfördes under 2019

Som ett led i att övergå till de nya hastighetsnivåerna och att öka trafiksäkerheten i
kommunen genomfördes 2015 en stor hastighetsrevision för Bro, Brunna och
Kungsängen med undantag för Enköpingsvägen och E18. Denna revision har
kommunen arbetat vidare med och genomfördes under 2016.

""

HUtiQhel:lbe9rinit'lirlg(kmth)

/w

https://900,gl/hi8u5z

Figur 4: Den hastighetsplan som antogs och verkställdes under 2015 för Bro, Brunna och Kungsängen.

Fortfarande finns det vägar inom tättbebyggt område (där kommunen har mandat att
besluta om hastighetsbegränsning) som bör få ändrade hastigheter antingen för att de
inte togs med i hastighetsrevisionen eller för att synpunkter har inkommit som belyser
omständigheter som inte beaktades inför planens antagande.
Samhällsbyggnadskontoret fortsätter att jobba vidare med dessa.
Övriga Trafik- och tillgänglighetsåtgärder som samhällsbyggnadskontoret har arbetat
med under 2019 men som ännu inte är slutförda finns presenterade i respektive
projektbeskrivning i bilaga 2.

2.1

Projekt som genomförts 2019:

Projekt nr 1: Artistvägen gång- och cykelväg - etapp 1
Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen. Etapp 1 byggdes 2019.
Etapp 1 inkluderar vändplanen, 3 st tillgänglighetsanpassande övergångställen, gång
och cykelväg samt en hämtning/lämningszon mellan korsningen
Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på Artistvägen samt en ny
dagvatten lösning.
Etapp 2 innefattar gång- och cykelväg, parkering, samt korsningen
Granhammarsvägen/Artistvägen. Båda projekten är färdigprojekterade under 2018
och klara att byggas.
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Åtgärder som genomfördes under 2019

Projekt nr 2: Regional gång- och cykelväg genom Bro
Etapp 2 (mellan Bro rondellen och Råbyrondellen) och etapp 3 (mellan Råbyrondellen
och Håtunavägen) är färdigprojekterade. På grund av att projektet har blivit försenat
har kommunen sökt om ny statlig medfinansiering för att bygga etapp 2 under 2020 2021.

Projekt nr 3: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal
busshållplatser tillgänglighetsanpassas. Idag är ungefär hälften av busshållplatserna
längs med det kommunala vägnätet tillgänglighetsanpassade. För att genomföra detta
har en prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens bussentreprenör (Nobina)
över på-och avstigande, hållplatsens geografiska läge samt en inventering som SPF
Seniorerna har gjort på en del av kommunens busshållplatser. Kommunen har sökt en
ny statlig medfinansiering för att bygga följande hållplatser 2020 - 2021.
Prioriteringslista för ombyggnation:
1.
2.
3.
4.
5.

Emaljstigen 2st
Textilvägen 1st
Marknadsstigen 1st
Musikvägen 1st
Aspvik 2st

Prioriteringslista för nybyggnation:
1. Mätarvägen 1st
2. Musikvägen 1st

Projekt nr 5: Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen
Två nya busshållplatser, två övergångsställen samt gång- och cykelanslutningar
planeras vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen och Kockbackavägen. Detta
färdigprojekterades under 2018. Kommunen har sökt en ny statlig medfinansiering för
att bygga etapp 1 och 2 år 2020–2022 i två etapper.
Etapp 1 omfattar: (2020–2021)
Anläggning en ny gång- och cykelbana (3m bredd) på hela sträckan längs med
Kockbackavägen från Kockbackarondellen till befintlig gång-och cykelbana samt
anläggning ett upphöjt övergångsställe vid Kockbackarondellen.
Etapp 2 omfattar: (2021–2022)
Anläggning två nya busshållplatser på Enköpingsvägen samt hastighetsdämpande
åtgärder innan rondellen. Det ska även byggas anslutande gång- och cykelbana till de
befintliga.

12

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020

Åtgärder som genomfördes under 2019

Projekt nr 7: Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och längs med
Bygdegårdsvägen
Projektet har upphandlats 2019. Det ska byggas en ny gång- och cykelbana längs med
Bygdegårdsvägen mellan Skyttens väg och busshållplats Tvärvägen. Det ingår även
ombyggnation av hållplats Tvärvägen, nytt övergångställe med ny belysning. Det
kommer att bli färdigt innan sommar 2020.

Projekt nr 13: Cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen
Projekteringen av cirkulationsplatsen med en ny anslutning till den kommande
parkeringsplats på fastigheten Korsängen 10:1, detaljplan Korsängen etapp 1 samt den
geotekniskundersökningen är klara. Projekteringen har utförts i egen regi men med
konsultstöd för granskning och undersökning. Det ska finansieras av Mark- och
exploateringsavdelning.

Projekt nr 15: Gång-och cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan
En projektgrupp är startad tillsammans med representanter från VA-enheten. Under
2020 kommer gång- och cykelvägen att projekteras i egen regi tillsammans med VAenheten och upphandling för byggnationen ska göras. Vägen kommer att gå på den
norra sidan av Tjustavägen med trafiksäkra övergångar samt nya busshållplatser och
belysningar vid övergångar.

Projekt nr 26: Diverse mindre trafiksäkerhets, framkomlighets och
tillgänglighetshöjande åtgärder
Projektet genomfördes 2019. Asfaltsgupp, trafiköar samt upphöjda övergångställen är
anlagda på strategiskt valda platser för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade
trafikanterna. Vägar som har fått gupp eller farthinder är i Norrboda och Brunna
områden. Tekniska avdelningen har även tydliggjort hastighetsbegränsningen genom
att måla 30 km/h i körbanan på vissa vägar. Vissa övergångsställen har förstärkts med
aktiva varningssystem i form av blinkande lampor som varnar bilister när en
fotgängare eller cyklist närmar sig.

Projekt nr 20: Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen
Projektet utreddes 2019. Det är ett omfattande arbete att bygga ny gång-och cykelväg
på Körsbärsvägen. Hastigheten föreslås sänkas till 30km/h längs hela sträckan. Längs
med Körsbärsvägen skall det även byggas nya övergångställen för att skapa ett säkert
sätt för gång- och cykeltrafikanter att korsa vägen från gång- och cykelvägen och ta sig
till eller genom det östra bostadsområdet.
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Åtgärder som genomfördes under 2019

Projekt nr 24 Gångbana längs med Geologivägen
Projektet utreddes och projekterades 2019. Det är ett omfattande arbete att bygga ny
gångbanan och övergångstället på norra delen av Geologivägen. Det finns en
trafiksäker gångbana för oskyddade trafikanter, dock blir det en lite omväg men det är
ett alternativ tills att byggnation av trottoar längs Geologivägen prioriteras.

Projekt nr 25: Blomman förskola
Projektet genomfördes 2019. Det omfattar en ny kommunal väg till Blomma förskolan,
gång och cykelväg, övergångställe och avlämningsplats. Projektet kommer att bli klart
innan våren 2020. Vägen kommer bli kommunal och parkering tillhör Upplands Bro
kommunfastigheter.

Projekt nr 29: Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna
Projektet utreddes och projekterades i egen regi 2019. Det är ett omfattande arbete
att bygga om Hagnäsvägen vid skolan, därför föreslås en etappindelning enligt
följande:
Etapp 1: Ombyggnation av korsning Musikvägen/Hagnäsvägen
Etapp 2: Byggnation av gång- och cykelväg längs med Hagnäsvägen och
tillgänglighetsanpassning av 6 övergångställen
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Trafik- och tillgänglighetsprojekt 2020

3

Trafik- och tillgänglighetsprojekt 2020

3.1

Översikt

Figur 5: Översiktskarta

Översiktskartan visar alla projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020.
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Trafik- och tillgänglighetsprojekt 2020

Figur 6: Projekt i Bro

2
3

Regional gång- och cykelväg genom Bro
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

5

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen

25

Blomman förskolan

19

Gång- och cykelvägar på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan
Råbyvägen och Håtunavägen

21

Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg

22

Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen

23

Tillgänglighetasanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen

31

Gångbana och övergångställe på Målarvägen
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Trafik- och tillgänglighetsprojekt 2020

Figur 7: Projekt i Håbo-Tibble.

15

Gång- och cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan
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Trafik- och tillgänglighetsprojekt 2020

Figur 8: Projekt i Kungsängen

1

Artistvägen

3
6
7

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind
Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och längs med
Bygdegårdsvägen

12

Gång- och cykelbana längs med Strandvägen

13

Cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen

18

Korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen

20

Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen

24

Gångbana längs med Geologivägen

27

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen

28

Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i Brunna

29

Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna

32

Vändplan och parkering på Mätarvägen
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Trafik- och tillgänglighetsprojekt 2020

I bilaga 2 listas alla projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. De som har
tilldelats prioritet 1 planeras arbetas med under 2020, medan de som har tilldelats
prioritet 2 planeras att arbeta med senare. Projekten är listade utan inbördes ordning.
Projekten med prioritet 1 väljs utifrån följande kriterier:


Nollvisionen (riksdagen – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken)



Projekt som påverkar så många medborgare som möjligt



Förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten



Inkomna synpunkter



Förbättringsåtgärder som samhällsbyggnadskontoret har sett behov av



Samarbete med exploateringsområden



Gång- och cykelplanen



Säkraskolvägar



Trygghetsprogram



Olycksstatistik



Budget och resurser
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Bilaga 2 – Projektlista
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020
Innehållsförteckning
Projektnr

Prioritet
2020

Namn

Sida

2

1

Regional gång- och cykelväg genom Bro

2

3

1

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

3

5

1

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen

4

25

1

Blomman förskola

5

7

1

Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och längs med Bygdegårdsvägen

6

12

1

Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen

8

19

1

Gång- och cykelvägar på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen och

9

Håtunavägen
15

1

Gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan

10

17

1

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP

31

1

Trafiksäkerhet- och tillgänglighetsåtgärder på Målarvägen i Bro

11

1

2

Artistvägen

7

20

2

Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen

12

24

2

Gångbana längs med Geologivägen

13

28

2

Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i Brunna

14

29

2

Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna

15

2

2

Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind

16

8

2

Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen

17

18

2

Korsningen Hjortronvägen/Granhammarsvägen

18

21

2

Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg

19

22

2

Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen

20

23

2

Tillgänglighetsanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen

21

27

2

Gångbana på Finnstabergsvägen mellan Finnsta förskola och busshållplats Finnsta

22

32

2

Nybyggnation av vändplanen på Mätarvägen i Brunna industriområde

23

13

2

Cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen

24

1
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Regional gång- och cykelväg genom
Bro
Gång- och cykelvägen som går längs med
Enköpingsvägen från Järfälla kommun och
Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är
en del av den regionala cykelförbindelsen
mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut
i den regionala cykelplanen.
Upplands-Bro kommun har blivit beviljad
statlig medfinansiering om 50% av kostnaderna
som är aktuellt 2020–2021 för gång- och
cykelvägen med regional gång- och
cykelstandard längs med Enköpingsvägen
genom Bro etapp 2. För att dessa ska betalas ut
ska byggnation av sträckan mellan
Brorondellen och Råbyvägen påbörjas under
2020.
Projektet består alltså av följande etapper:
1. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan busshållplatsen Finnsta
östra och Brorondellen, färdigställdes 2016.
2. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och
Råbyvägen, färdigprojekterad 2017 och påbörjas byggnationen 2020.
3. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Råbyvägen och
Håtunavägen, färdigprojekterad 2018.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

2
1
2 000 000 kr
13 500 000 kr

2
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Tillgänglighetsanpassning av
busshållplatser
För att skapa ett tillgängligt
kollektivtrafiksystem i kommunen så
behövs ett antal busshållplatser
tillgänglighets anpassas. Idag är ungefär
hälften av busshållplatserna längs med det
kommunala vägnätet
tillgänglighetsanpassade. För att
genomföra detta har en prioritering gjorts
utifrån statistik från kommunens
bussentreprenör över på-och avstigande,
hållplatsens geografiska läge samt en
inventering som SPF Seniorerna har gjort
på en del av kommunens busshållplatser.
Prioriteringslista för ombyggnation:
1. Emaljstigen 2 st
2. Textilvägen 1 st
3. Marknadstigen 1 st
4. Aspvik 2 st
I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som
behöver nya busshållplatslägen. Diskussioner med Trafikförvaltningen har pågått
under en lång tid och överenskommelse finns att förlänga linje 555 till
Rättarboda och Säbyholm. Busslinje trafikerar sedan 2017 sträckan men det
saknas 2 nya hållplatser som ska anläggas på Håtunavägen vid Galoppen.
Kommunen kommer stå för kostnad av en hållplats. I övrigt behövs det även två
nya busshållplatser på Mätarvägen och Musikvägen. Upplands-Bro kommun har
blivit beviljad statlig medfinansiering om 50 % av kostnaderna som är aktuellt
2020–2021 för tillgänglighetsanpassa de befintliga hållplatserna och bygga de två
nya hållplatser på Mätarvägen och Musikvägen. För att dessa ska betalas ut ska
byggnationen påbörjas under 2020.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

3
1
500 000 kr
4 600 000 kr
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Nya busshållplatser på
Enköpingsvägen vid Österhagen
Österhagen är ett nytt bostadsområde som
är beläget öster om Bro tätort. Avståndet
till närmaste busshållplats är i dagsläget
långt och Trafikförvaltningen (SLL) har sagt
sig villiga att stanna vid busshållplatser på
Enköpingsvägen om kommunen anlägger
dessa.
Två nya busshållplatser samt två
övergångsställen samt gång- och
cykelanslutningar planeras därför vid
Enköpingsvägen, strax söder om
Österhagen och Kockbackavägen. Detta
projekterades under 2018.
Upplands-Bro kommun har blivit beviljad
statlig medfinansiering om 44 % av
kostnaderna som är aktuellt 2020–2022 för gång- och cykelvägen längs med
Kockbackavägen och 2 nya hållplatser på Enköpingsvägen. För att dessa ska
betalas ut ska byggnationen påbörjas 2020.
Projektet består alltså av följande delar:
a) Bygga 2 nya hållplatser på Enköpingsvägen
b) Bygga övergångstället på Enköpingsvägen och anslutande gång- och cykelväg
c) Hastighetsdämpande åtgärder på Enköpingsvägen vid Kockbackarondellen
d) Bygga nya gång- och cykelbana längs Kockbackavägen

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

5
1
1 000 000 kr
5 200 000 kr
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Blomman förskola
Plan och exploatering har genomfört en
detaljplanändring för utbyggnad av
förskolan Blomman i Bro. I samband
med utbyggnationen är det planerat att
se över trafiksituationen vad gäller
anslutande vägar och
parkeringsmöjligheter runt förskolan.
Idag är det stora trafiksäkerhetsmässiga
brister som bland annat att föräldrar
parkerar på gång- och cykelbanan för
att hämta och lämna sina barn på
förskolan. Kommunen kommer att
finansiera/driva vissa delar av projektet
vad gäller gator och parkering.
Det är ännu oklart om hur mycket som
kommunen ska bygga och hur mycket
ska finansieras av exploateringsprojekt.
Projektet har påbörjats 2019 och kommer färdigställas under våren 2020.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

25
1
1 500 000 kr
4 000 000 kr
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Gång- och cykelförbindelse mellan
Västra Rydsvägen och
Bygdegårdsvägen
Sträckan längs Västra Rydsvägen, Skyttens väg
och Bygdegårdsvägen har idag mycket gångtrafik
eftersom det är en gen länk mellan Brunna och
Kungsängen och för att kollektivtrafik inte går i
området. Idag blandas oskyddade trafikanter med
fordonstrafiken. Hastighetsebegränsnignen är 30
km/h vilket ger en trafiksäkerhetsmässigt
godtagbar lösning för blandtrafik med cykel- och
motorfrodonstrafik. En trafikutredning
genomfördes 2016 som resulterade i att en
gångbana behövs längs med denna sträckan.
Vägbredden är begränsad vid den aktuella
sträckan så endast en gågnbana kommer att
anläggas, trafiksäkerheten för cyklister säkras istället genom att
hastighetsbegränsningen på 30 km/h verkställs.
I samband med detta ska även korsningspunkter ses över och samtliga
övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas. I projektet ingår:
a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo
Industriområde och övergång till Bygdegårdsvägen.
b. Gång- och cykelväg från Bygdegårdsvägens norra ände till busshållplatsen
Tvärvägen. Längs denna sträcka äger kommunen mycket mark väster om vägen
som skulle kunna användas till gång- och cykelbana, men marken är annekterad
av boende vilket kan utgöra en utmaning för projektet. De boende bör hållas
informerade tidigt i processen. Projektering och byggnationen av gång-och
cykelbana ska börjas 2019.
c. Tillgänglighetsanpassning av det norra hållplatsläget vid Tvärvägen.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

7
1
1 500 000 kr
4 000 000 kr

8
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Trafiksäkerhetsåtgärder på
Strandvägen och Prästhagsvägen
För att öka trafiksäkerheten utmed
Strandvägen föreslås en ny gång- och
cykelväg på sträckan från Kungsängens
båtklubb till dagvattendammen på
Strandvägen. I projektet ingår även en ny
gång- och cykelförbindelse från korsningen
mellan Strandvägen och Prästhagsvägen till
Kungsängens pumpstation samt trappvägar
ned från Bergstigen och Furustigen. Det finns
en projektering och förfrågningsunderlag för
detta projekt från 2012, men det är inte klart
hur aktuellt detta material fortfarande är.
För att öka trafiksäkerhet i korsningen
Prästhagsvägen /Enköpingsvägen behövs en
ny utformning. Idag finns det problem med
vänstersväng från Prästhagsvägen till Enköpingsvägen. Den här korsningen finns
inte med i detaljplansområde. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda
flera möjligheter för en ny utformning av korsningen Enköpingsvägen och
Prästhagsvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2020 för
att se olika möjligheter.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

12
1
0 kr
11 700 000 kr
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Gång- och cykelväg på Skällstavägen
och Klövtorpsvägen mellan
Råbyvägen och Håtunavägen
En gång- och cykelväg mellan Enköpingsvägen
och Klövtorpsvägen (längs med Håtunavägen)
byggdes 2018. För att få ett sammanhängande
gång- och cykelvägnät i västra Bro behöver
kommunen bygga gång- och cykelväg på
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och
Råbyvägen samt på Skällstavägen i
industriområde.
Projektet projekterades 2018 och i samband
med det delades projektet in i olika etapper på
grund av omfattningen:
Etapp 1: Sträcka mellan Håtunavägen och
Ullevivägen
Etapp 2: Övergångstället på Ullevivägen och
koppling till befintliga GCvägar
Etapp 3: GCväg läng med Skällstavägen
Etapp 1 har byggt under 2019. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygga
etapp2 under 2020.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

19
1
550 000 kr
4 000 000 kr
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Gång- och cykelväg på Tjustavägen
mellan Håbo-Tibble kyrkby och
Tjustaskolan
Många barn som bor i Håbo-Tibble kyrkby går i
Tjustaskolan. För att förbättra möjligheterna att
gå och cykla mellan Håbo-Tibble och
Tjustaskolan planeras en ny gång- och cykelbana
på sträckan.
Under 2015 kom Kommunen överens med
Trafikverket om att i slutet av 2016 ta över
Tjustavägen, där den här sträckan ingår, bland
annat för att underlätta anläggande av gång- och
cykelvägen, något som Trafikverket inte
prioriterar lika högt som kommunen.
Övertagandet av vägen skedde maj 2019.
När vägen nu fått kommunalt väghållarskap så
Har kommunen rådighet över vägen, dock kvarstår problem med att kommunen
inte är markägare utanför vägområdet vilket försvårat byggnation av gång- och
cykelväg.
Kommunen ansökte 2015 till Länsstyrelsen om sänkt hastighetsgräns från
70km/h till 30km/h på Tjusta skolväg, vilket är dagens gällande hastighet. För att
ytterligare förbättra trafiksäkerheten längs med Tjusta skolväg för Tekniska
avdelningen diskussioner med Upplands- Brohus och Utbildningskontoret.
Tekniska avdelningen har tagit fram ett förslag för åtgärder.
Kommunen planerar att anlägga vatten- och avloppsledningar längs med samma
sträcka under period 2020–2022. Genom att samtidigt anlägga gång- och
cykelväg då så kan kommunen uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda
projekten. Projektering av gång-och cykelväg och vatten- och avloppsledningar
ska börjas 2020 och ska göras i egen ergi.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

15
1
0 kr
9 600 000 kr
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Trafiksäkerhetsåtgärder vid
Kungsängens IP
Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har
det varit problem med höga hastigheter
och buskörning på parkeringsplatsen och
Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen.
Stora ytor på parkeringen och runt vägen
samt slät körbana inbjuder till rally och
buskörning främst kvällar och nätter.
Tekniska avdelningen har genomfört
åtgärder under årens lopp för att minska
buskörning samt för att öka
trafiksäkerheten och sänka hastigheterna.
Under dagtid bidrar företagen i närheten
till mycket trafik och gällande
hastighetsbegränsningar respekteras
dåligt. Under 2014 och 2015 har åtgärder
för att dämpa hastigheterna och minska
busåkandet i området. Under 2016 till
2019 har Samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre
åtgärder.
Under 2020 fortsätter samhällsbyggnadskontoret att bevaka situationen och
genomför stegvis ytterligare trafikåtgärder så att en tillfredsställande
trafiksäkerhet uppnås.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

17
1
0 kr
300 000 kr
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Gångbana och övergångställe på
Målarvägen
På Målarvägen saknas idag en gångväg.
Kommunen har fått synpunkter på att
det behövs då det är många som går till
lekplatser eller inom bostadsområde.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att
börja med ny utredning och projektering
för gångbana och övergångstället på
Målarvägen under 2020 för att se olika
möjligheter.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

31
1
0 kr
3 500 000 kr
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Artistvägen
Samhällsbyggnadskontoret anser att
det behövs en översyn över hela
Artistvägen. Det finns idag stora
trafikproblem vad gäller säkerhet,
tillgänglighet och framkomlighet. 2019
byggdes etapp 1 om för att förbättra
övergångställen, vändplan och
hämtning och lämning vid
Brunnaskolan. Etapp 2 innefattar
bland annat gångväg längs med
Artistvägen från Brunnaskolan till
Granhammarsvägen. Korsningen
mellan Granhammarsvägen och
Artistvägen är stor och öppen vilket
inbjuder till höga hastigheter. För att
dämpa hastigheterna och öka
trafiksäkerheten behöver korsningens
utformning ses över. Projektet
projekterades 2017 och i samband med det delades projektet in i två etapper på
grund av omfattningen:
Etapp 1: inkluderar vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och
cykelväg samt en hämtning-/lämningszon mellan korsningen
Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på Artistvägen. Etapp 1 byggdes
klart 2019.
Etapp 2: innefattar gång- och cykelväg, parkering, samt korsningen
Granhammarsvägen/ Artistvägen. Båda projekten projekterades färdigt under
2017 och etapp 2 är klar att byggas 2020.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

1
2
0 kr
7 000 000 kr
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Gång- och cykelväg längs med
Körsbärsvägen
I och med att Norrboda byggs ut så ökar
behovet av kopplingar till närliggande
områden. Bostadsområdet öster om
Körsbärsvägen saknar idag en gen gång- och
cykelförbindelse norrut till Norrboda och
Brunna.
En invånare har föreslagit att en gång- och
cykelbana anläggs i skogsområdet väster om
Körsbärsvägen, men
samhällsbyggnadskontoret bedömer det som
ett onödigt kostsamt åtagande på grund av
topografin och funna fornlämningar, samt med
tanke på att Körsbärsvägen är ca 9 meter bred
och har ingen busstrafik eller planer för det.
Det innebär att det finns goda förutsättningar för att anlägga en gång-och
cykelbana på befintlig körbana istället.
Projektet utreddes 2019. Det är ett omfattande arbete att bygga ny gång-och
cykelväg på Körsbärsvägen. Hastigheten föreslås sänkas till 30km/h längs hela
sträckan. Längs med Körsbärsvägen skall det även byggas nya övergångställen
för att skapa ett säkert sätt för gång- och cykeltrafikanter att korsa vägen från
gång- och cykelvägen och ta sig till eller genom det östra bostadsområdet.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

20
2
0 kr
2 500 000 kr

20

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020

Gångbana längs med Geologivägen
Geologivägen ansluter ett relativt stort
bostadsområde vid Lillsjöskolan. Många barn
går längs med vägen till och från skolan. För
att öka trafiksäkerheten för dessa så föreslås
en gångbana längs med Geologivägen.
Projektet projekterades 2019. Det är ett
omfattande arbete att bygga ny gångbana och
övergångstället på Geologivägen.
Det finns en alternativ gångväg som är skild
från trafiken som kan användas, dock är den
lite längre. Eftersom det finns en alternativ
väg så prioriteras inte projektet under 2020.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

24
2
0 kr
1 500 000 kr
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i
Brunna
För att utöka trafiksäkerhet och
framkomlighet på Konstvägen i Brunna
behövs ett antal åtgärder. Idag finns det inget
farthinder eller bra övergångstället på
Konstvägen. Hastighetsbegränsning är 30
km/h. Men vägen är ganska bredd då
inbjuder den hög hastighet där.
Under 2019 har samhällsbyggnadskontoret
bevakat situationen och gjort mindre
trafiksäkerhetsåtgärder.
Under 2020 fortsätter
samhällsbyggnadskontoret att bevaka
situationen och genomför stegvis ytterligare
trafikåtgärder så att en tillfredsställande
trafiksäkerhet uppnås.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår även att utreda flera möjligheter för
hastighetsdämpande åtgärder på Konstvägen.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

28
2
0 kr
3 200 000 kr
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i
Brunna
För att utöka trafiksäkerhet och
framkomlighet på Hagnäsvägen i
Brunna behövs ett antal åtgärder. Idag
finns det ingen bra GC bana eller
övergångstället på Hagnäsvägen.
Hastighetsbegränsning är 30 km/h men
dålig sikt vid korsande gångbana.
Projektet projekterades 2019. Det är ett
omfattande arbete att bygga om
Hagnäsvägen vid skolan föreslås en
etappindelning enligt följande:
Etapp 1: Ombyggnation av korsning
Musikvägen/Hagnäsvägen
Etapp 2: Byggnation av gång- och
cykelväg längs med Hagnäsvägen och 3
övergångställen

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

29
2
0 kr
2 500 000 kr
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Hastighetssäkring på
Enköpingsvägen vid Sylta och
Sandgrind
Enköpingsvägen är bred förbi Sylta
och Sandgrind, vilket inbjuder till
högre hastigheter än de föreskrivna
50 km/h. Kommunen har mottagit
synpunkter om siktproblem samt
svårigheter att ta sig ut på
Enköpingsvägen från
Sandgrindsvägen i rusningstrafik.
För att få ner hastigheterna och
förbättra trafiksäkerheten planeras
ny utformning av gaturummet samt
korsningspunkter och
övergångsställen. I samband med
detta ska även busshållplatserna på
sträckan tillgänglighets anpassas.
Projektet projekterades 2016. Det är
ett omfattande arbete att bygga om
hela sträckan därför föreslås en
etappindelning enligt följande:
Etapp 1: Granhammarsrondellen till busshållplats Sylta
Etapp 2: Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

6
2
0 kr
6 000 000 kr
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Gång- och cykelväg längs med
Bygdegårdsvägen
Bygdegårdsvägen är en lokalgata som
fungerar som infart till Kungsängens
idrottsplats och Kasmo industriområde och
har en gångbana som delvis endast separeras
från fordonstrafik med vägmarkering.
Sträckan mellan Enköpingsvägen och
Hjortronvägen trafikeras av SLbussar. En
utredning har genomförts avseende
trafiksäkerhet, tillgänglighet samt gång- och
cykeltrafik. Förslag till ny utformning av
gaturummet samt en gång- och cykelbana
längs med Bygdegårdsvägen har tagits fram.
I samband med detta ska korsningspunkter
ses över och samtliga busshållplatser och
övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas.
Ombyggnationen av södra delen av Bygdegårdsvägen ingår i
exploateringsprojektet Korsängen medan sträckan i detta projekt endast kanske
och delvis kommer att kunna genomföras i exploateringsprojekt.
Inom ramen för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet planeras i den mån de inte
genomförs i exploateringsprojekten:
a. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och övergångstället.
b. Gång- och cykelväg mellan korsningen Tvärvägen och Kyrkvägen.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

8
2
0 kr
4 300 000 kr
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Korsningen
Hjortronvägen/Granhammarsvägen
Kommunen har mottagit synpunkter på att
trafikanter i korsningen vid
Hjortronvägen/Granhamarsvägen har
framkomlighetsproblem. Korsningen är idag en
T-korsning och Granhammarsvägen är
huvudled. Trafiken kommer snarligt att öka på
Hjortronvägen i och med att flera
exploateringsområden är på gång att byggas ut
i anslutning till Hjortronvägen exempelvis
Tibbleängen. Korsningen bör därför ses över
för att förbättra framkomligheten och
trafiksäkerheten för samtliga trafikantslag.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

18
2
0 kr
3 500 000 kr
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Gång- och cykelväg längs med
Ginnlögs väg
Det finns behov av en gång- och cykelväg
längs med Ginnlögs väg mellan Assurs väg
och idrottsplatsen i Bro. Det är många barn
och ungdomar från områden söder om Bro
station som behöver kunna ta sig på ett
trafiksäkert sätt till idrottshallen. Behovet
kommer att öka ytterligare i samband med
exploateringsprojekten Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. För att idag ta sig från områden
söder om Bro station till idrottsplatsen måste
man ta en lång omväg. Risken är att många
går och cyklar längs med den hårt
trafikerade Ginnlögs väg

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

21
2
0 kr
4 500 000 kr
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Enköpingsvägen mellan
Blomstervägen och Råbyvägen
Enköpingsvägen är på sträckan genom
Bro bred, vilket inbjuder till högre
hastigheter än de föreskrivna 50 km/h.
Sträckan på Enköpingsvägen mellan
Lejondalsvägen och Blomstervägen
kommer att åtgärdas i samband med
ett exploateringsprojekt.
Sträckan mellan Råbyvägen och
Håtunavägen går genom Skällsta
industriområde och är inte i lika stort
behov av åtgärder.
På sträckan mellan Blomstervägen och
Råbyvägen planeras därför en ny
utformning av gaturummet och
samtliga korsningspunkter.
Hstighetsdämpande åtgärder ska ses
över samt tillgänlighetsanpassning av
samtliga övergångställen. I samband med detta ska också samtliga
busshållplatser på sträckan ses över om dessa behöver tillgänglighetsanpassas.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

22
2
0 kr
8 000 000 kr
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Tillgänglighetsanpassning av trottoar
längs med Lantmätarvägen
Nedsänkningarna på GC-vägen längs
Lantmätarvägen är farliga och onödiga.
Kommunen borde följa nybyggnadspraxis
och ta bort sänkningarna vid infarterna
och använda fasade kantstenar istället.
Nedsänkningar är lämpligt vid korsningar,
men då i samband med taktila och synliga
remsor.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

23
2
0 kr
2 000 000 kr
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Gångbana på Finnstabergsvägen
mellan Finnsta förskola och
busshållplats Finnsta
På Finnstabergsvägen saknas idag en
gångväg mellan busshållplatsen Finnsta och
Finnsta förskola. Kommunen har fått
synpunkter på att det behövs då det är
många som åker buss som ska till förskolan.
Det har prioritet 2 då det idag finns
alternativa trafiksäkra gångvägar på de
identifierade platser som problemen finns.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

27
2
0 kr
3 500 000 kr

32
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Vändplan och parkering på
Mätarvägen
Idag finns ingen vändplan på
Mätarvägen i industriområde. Det är
stor lastbilar som kör på den här vägen
och möjlighet för att vända där saknas.
Kommunen har fått synpunkter från
företagare i Brunna för någon typ av
åtgärde. Det finns inte så mycket
uttrymme, då kommer att försvinna
flera parkeringsplatser anslutning till
Lejondals naturreservat. För att kunna
genomföra någon form av åtgärd
behövs en grundlig utredning
genomföras.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

32
2
0 kr
3 500 000 kr
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Cirkulationsplats i korsningen
Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen
Idag regleras korsningen mellan
Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen
med trafikljus. Dessa trafikljus har sett
senaste året haft mycket fel och fungerar
inte optimalt. För att åtgärda problemet
så måste en ny anläggning köpas in vilket
med för höga kostnader. Med anledning
till kommande
byggnationer/exploateringsprojekt i
Kungsängen och den förväntade ökade
trafikmängden på Enköpingsvägen samt
för att förbättra framkomligheten för
kollektivtrafiken i korsningen så föreslås
en cirkulationsplats.
Cirkulationsplatsen projekterades 2018.
För att möjliggöra anslutning till eventuella parkering längst med
Enköpingsvägen och ny detaljplan Korsängen behöver göras lite justering i
ritningar. Detta ska göras i egen regi.
Cirkulationsplatsen ska finansieras av exploateringsprojekt.

Projektinformation
Projektnummer:
Prioritet:
Kostnad 2020:
Total kostnad:

13
2
0 kr
6 000 000 kr
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Bilaga 3 - Beskrivning och motivering
Namn TTP2019

Regionala gång- och cykelväg
genom Bro

Tillgänglighetsanpassning av
busshållplatser

Prioritet 2019 Beskrivning 2019

1

1

Prioritet
2020

Namn 2020 (förslag)

Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och
Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen
mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen.
Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 47 % av kostnaderna
för en gång- och cykelväg med regional GC-standard Längs Enköpingsvägen genom Bro.
För att dessa ska betalas ut ska sträckan mellan busshållplatsen Finnsta östra och
Brorondellen påbörjas 2016, sträckan mellan Brorondellen och Råbyvägen påbörjas 2017
och sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen påbörjas 2018.
Regionala gång- och cykelväg
För att åtgärder har blivit försenad då måste kommunen gör ny ansökning för statlig
genom Bro
medfinnasiering etapp 2 och 3 under 2019.
Projektet består alltså av följande etapper:
1. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan busshållplatsen Finnsta östra och
Brorondellen, färdigställdes 2016.
2. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen,
färdigprojekterad 2017.
3. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Råbyvägen och Håtunavägen.

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal
busshållplatser tillgänglighets anpassas. Idag är ungefär hälften av busshållplatserna längs
med det kommunala vägnätet tillgänglighetsanpassade. För att genomföra detta har en
prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens bussentreprenör över på-och
avstigande, hållplatsens geografiska läge samt en inventering som SPF Seniorerna har gjort
på en del av kommunens busshållplatser.
Prioriteringslista för ombyggnation:
1. Emaljstigen 2 st
2. Textilvägen 1 st
Tillgänglighetsanpassning av
3. Marknadstigen 1 st
busshållplatser
4. Aspvik 2 st
I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som behöver
nya busshållplatslägen. Diskussioner med Trafikförvaltningen har pågått under en lång tid
och överenskommelse finns att förlänga linje 555 till Rättarboda och Säbyholm. För att
detta ska kunna ske måste 2 nya busshållplatser anläggas på Håtunavägen vid Galoppen.
Kommunen kommer stå för kostnadeen av en hållplats. I övrigt behövs det även en ny
busshållplats på Mätarvägen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att se över placeringsmöjligheter för hållplatsen innan
prioritera dessa.
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Beskrivning 2020 (förslag)

Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och
Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen
mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen.
Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50 % av kostnaderna
för en gång- och cykelväg med regional GC-standard Längs Enköpingsvägen genom Bro
etapp 2. För att dessa ska betalas ut ska sträckan mellan Brorondellen och Råbyvägen ska
påbörjas 2020.
Projektet består alltså av följande etapper:
1. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan busshållplatsen Finnsta östra och
Brorondellen, färdigställdes 2016.
2. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen,
färdigprojekterad 2017 och ska byggas under 2020
3. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Råbyvägen och Håtunavägen.

1

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal
busshållplatser tillgänglighets anpassas. Idag är ungefär hälften av busshållplatserna längs
med det kommunala vägnätet tillgänglighetsanpassade. För att genomföra detta har en
prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens bussentreprenör över på-och
avstigande, hållplatsens geografiska läge samt en inventering som SPF Seniorerna har gjort
på en del av kommunens busshållplatser.
Prioriteringslista för ombyggnation:
1. Emaljstigen 2 st
2. Textilvägen 1 st
3. Marknadstigen 1 st
4. Aspvik 2 st
I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som behöver
nya busshållplatslägen.
Det behövs två nya busshållplatser på Mätarvägen och Musikvägen.
Samhällsbyggnadskontoret kommer att se över placeringsmöjligheter i samråd med
Trafikförvalltning för hållplatsen sedan prioritera dessa.

Förklarning/motivering till tjänsteskrivelse

Projektet har beviljats statlig medfinnansiering om 50% av
byggkostanden att åtgärden kan påbörjas senast 2020-1231. Byggkostnad för Etapp 2 beräknas vara 11 990 000 kr. Av
detta kommer Trafikverket betala 5 995 000 kr.

Projektet har beviljats statlig medfinnansiering om 50% av
byggkostanden att åtgärden kan påbörjas senast 2020-1231.Byggkostnad för åtgärden beräknas vara 2 494 000 kr. Av
detta kommer Trafikverket och Trafikförvalltning betala
1247 000 kr. Samhällsbyggnadskontoret har sett ett behov
av att tillgänglighetsanpassa fler busshållplatser samt att
bygga nya hållplatser i exploateringsområden. 2020
prioriteras nya busshållplatser för att kunna erbjuda ett
tillgängligt kollektivtrafiknät för så många som möjligt.
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Nya busshållplatser på
Enköpingsvägen vid
Österhagen

Blomman förskola

Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort. Avståndet till
närmaste busshållplats är i dagsläget långt och Trafikförvaltningen (SLL) har sagt sig villiga
att stanna vid busshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa. Två nya
busshållplatser samt ett övergångsställe samt gång- och cykelanslutningar planeras därför
vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen.
Projektet kompliceras av att kommunen varken äger marken där busshållplatsen på norra
sidan av vägen planeras eller är väghållare för den anslutande Skogsbackavägen. Därför
har möjligheterna att lösa markägoförhållandena utretts i ett första skede. Under 2015
inleddes samtal med fastighetsägare. Även andra lämpliga placeringar längs med
Enköpingsvägen har utretts.
Nya busshållplatser på
För projektet planeras:
Enköpingsvägen vid Österhagen
* Utredning över andra lämpliga alternativ, samt jämföra för- och nackdelar.
• Fortsatt kontakt med representanter för samfälligheten samt fastighetsägare
• Avtalsservitut med berörda parter upprättas
• Eventuella förbättringsåtgärder på Skogsbackavägen gällande exempelvis beläggning och
belysning utreds.
• Dialogen med Trafikförvaltningen fortsätter gällande placering och utformning av
busshållplatserna och deras anslutningar samt trafikering och passning till pendeltågen.
* Projektering och byggnation

1

1

Plan och exploatering arbetar med en detaljplanändring för utbyggnad av förskolan
Blomman i Bro. I samband med utbyggnationen är det planerat att se över
trafiksituationen vad gäller anslutande vägar och parkeringsmöjligheter runt förskolan.
Idag är det stora trafiksäkerhetsmässiga brister som bl.a. att föräldrar parkerar på gångoch cykelbanan för att hämta och lämna sina barn på förskolan. Kommunen kommer att
finansiera/driva vissa delar av projektet vad gäller gator och parkering.
Det är ännu oklart om hur mycket som kommunen ska bygga och hur mycket ska
finansieras av exploateringsprojekt.
Projektet skulle ha påbörjats 2019. Tekniska avdelningen inväntar
Exploateringsavdelningen för hur det går vidare med projektet.

Blomman förskola
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Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort. Avståndet till
närmaste busshållplats är i dagsläget långt och Trafikförvaltningen har sagt sig villiga att
stanna vid busshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa. Två nya
busshållplatser samt ett övergångsställe samt gång- och cykelanslutningar planeras därför
vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen. Projektet kompliceras av att kommunen
varken äger marken där busshållplatsen på norra sidan av vägen planeras eller är
väghållare för den anslutande Skogsbackavägen. Därför har möjligheterna att lösa
markägoförhållandena utretts i ett första skede. Under 2015 inleddes samtal med
fastighetsägare. Även andra lämpliga placeringar längs med Enköpingsvägen har utretts.
Projektet färdigprojekterad 2017. Projektet har beviljats statlig medfinnansiering om 44%
av byggkostanden att åtgärden kan påbörjas senast 2020-12-31.
Projektet består alltså av följande etapperr:
1. Bygga 2 nya hållplatser på Enköpingsvägen
2. Bygga övergångstället på Enköpingsvägen och anslutande gång- och cykelväg
3. Hastighetsdämpande åtgärder på Enköpingsvägen vid Kockbackarondellen
4. Bygga nya Gång och cykelbana längs Kockbackavägen

Projektet har beviljats statlig medfinnansiering om 44% av
byggkostanden att åtgärden kan påbörjas senast 2020-1231.Byggkostnad för åtgärden beräknas vara 5 101 200 kr. Av
detta kommer Trafikverket och Trafikförvalltning betala
2245400 kr. Samhällsbyggnadskontoret har sett ett behov av
att projeketet utföras under 2020. Även kontakt med
Trafikförvaltningen och kommunens bussentreprenör har
genomförts för att få godkännande att bussen har möjlighet
att stanna vid en eventuell ny busshållplats längs med
Enköpingsvägen. Samhällsbyggnadskontoret vill nu lyfta
detta till en prio 1 då behovet av en busshållplats har ökat i
området.

1

Plan och exploatering arbetar med en detaljplanändring för utbyggnad av förskolan
Blomman i Bro. I samband med utbyggnationen är det planerat att se över
trafiksituationen vad gäller anslutande vägar och parkeringsmöjligheter runt förskolan.
Idag är det stora trafiksäkerhetsmässiga brister som bl.a. att föräldrar parkerar på gångoch cykelbanan för att hämta och lämna sina barn på förskolan. Kommunen kommer att
finansiera/driva vissa delar av projektet vad gäller gator och parkering.
Det är ännu oklart om hur mycket som kommunen ska bygga och hur mycket ska
finansieras av exploateringsprojekt.
Projektet skulle ha påbörjats 2019. Tekniska avdelningen inväntar
Exploateringsavdelningen för hur det går vidare med projektet.

Projektet föreslås ha prioritet 1 då det är stort behov av att
lösa parkering samt problematiken kring hämting och
lämmning vid Blomman förskola. Projektet skulle ha
påbörjats 2017. Tekniska avdelningen inväntar
Exploateringsavdelningen för projektet Blomman förskola.
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Gång- och cykelförbindelse
mellan Västra Rydsvägen och
Bygdegårdsvägen

1

Gång- och cykelbana längs med
2
Strandvägen

Sträckan längs Västra Rydsvägen, Skyttens väg och Bygdegårdsvägen har idag mycket
gångtrafik eftersom det är en gen länk mellan Brunna och Kungsängen och för att
kollektivtrafik inte går i området. Idag blandas oskyddade trafikanter med fordonstrafiken.
Hastighetsebegränsnignen är 30 km/h vilket ger en trafiksäkerhetsmässigt godtagbar
lösning för blandtrafik med cykel- och motorfrodonstrafik. En trafikutredning genomfördes
2016 som resulterade i att en gångbana behövs längs med denna sträckan. Vägbredden är
begränsad vid den aktuella sträckan så endast en gågnbana kommer att anläggas,
trafiksäkerheten för cyklister säkras istället genom att hastighetsbegränsningen på 30
km/h verkställs.
Gång- och cykelförbindelse
I samband med detta ska även korsningspunkter ses över och samtliga övergångsställen
mellan Skyttensväg och
ska tillgänglighetsanpassas.I projektet ingår:
Tvärvägen
a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde och
övergång till Bygdegårdsvägen.
b. Gång- och cykelväg från Bygdegårdsvägens norra ände till busshållplatsen Tvärvägen.
Längs denna sträcka äger kommunen mycket mark väster om vägen som skulle kunna
användas till gång- och cykelbana, men marken är annekterad av boende vilket kan utgöra
en utmaning för projektet. De boende bör hållas informerade tidigt i processen.
Projektering och byggnationen av gång-och cykelbana ska börjas 2019.
c. Tillgänglighetsanpassning av det norra hållplatsläget vid Tvärvägen.

1

För att öka trafiksäkerheten utmed Strandvägen föreslås en ny gång- och cykelväg på
sträckan från Kungsängens båtklubb till dagvattendammen på Strandvägen. I projektet
ingår även en ny gång- och cykelförbindelse från korsningen mellan Strandvägen och
Prästhagsvägen till Kungsängens pumpstation samt trappvägar ned från Bergstigen och
Furustigen.
Trafiksäkerhetsåtgärder på
Det finns en projektering och förfrågningsunderlag för detta projekt från 2012, men det är Strandvägen och Prästhagsvägen
inte klart hur aktuellt detta material fortfarande är.

Gång- och cykelvägar på
Skällstavägen och
Klövtorpsvägen mellan
Råbyvägen och Håtunavägen

1

Gång- och cykelvägar på
Skällstavägen och
Klövtorpsvägen mellan
Råbyvägen och Håtunavägen
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Kommunen planerar att anlägga vattenledningar längs med
samma sträcka under period 2019–2021. Genom att
samtidigt anlägga gång- och cykelväg då så kan kommunen
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.
Projektering av gång-och cykelväg och vattenledningar ska
påbörjas 2019 och byggnation i direkt anslutning till att
projetkeringen färdigställs.

1

För att öka trafiksäkerheten utmed Strandvägen föreslås en ny gång- och cykelväg på
sträckan från Kungsängens båtklubb till dagvattendammen på Strandvägen. I projektet
ingår även en ny gång- och cykelförbindelse från korsningen mellan Strandvägen och
Prästhagsvägen till Kungsängens pumpstation samt trappvägar ned från Bergstigen och
Furustigen. Det finns en projektering och förfrågningsunderlag för detta projekt från 2012,
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny
men det är inte klart hur aktuellt detta material fortfarande är.
utredning under 2020 för att se olika möjligheter.
För att öka trafiksäkerhet i korsningen Prästhagsvägen /Enköpingsvägen behövs en ny
utformning. Idag finns det problem med vänstersväng från Prästhagsvägen till
Enköpingsvägen. Den här korsningen finns inte med i detaljplansområde.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för en ny utformning av
korsningen Enköpingsvägen och Prästhagsvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten

1

I samband med att Eon bygger fjärrvärme så har dom åtagit sig att bygga gång- och
cykelvägar mellan Enköpingsvägen och Klövtorpsvägen. För att få ett sammanhängande
gång- och cykelvägnät i västra Bro behöver kommunen bygga gång- och cykelväg på
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen samt på Skällstavägen. Detta är inte För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på
Klövtorpsvägen så föreslår samhällsbyggnadskontoret att
aktuellt fören Eon har byggt klart gång- och cykelvägen längs med Håtunavägen.
under 2020 bygga etapp 2.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att projektera och bygga gång- och cykelväg på
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen etapp 2 under 2020. Projektet
delades in i två etapper: 1. Sträcka mellan Håtunavägen och Ullevivägen 2. Sträcka mellan
Ullevivägen och busshållplats Råbyvägen 3. Gångbana längs med Skällstavägen

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för att se olika
möjligheter.

I samband med att Eon bygger fjärrvärme så har dom åtagit sig att bygga gång- och
cykelvägar mellan Enköpingsvägen och Klövtorpsvägen. För att få ett sammanhängande
gång- och cykelvägnät i västra Bro behöver kommunen bygga gång- och cykelväg på
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen samt på Skällstavägen. Detta är inte
aktuellt fören Eon har byggt klart gång- och cykelvägen längs med Håtunavägen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att projektera och bygga gång- och cykelväg på
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen under 2019.

Sträckan längs Västra Rydsvägen, Skyttens väg och Bygdegårdsvägen har idag mycket
gångtrafik eftersom det är en gen länk mellan Brunna och Kungsängen och för att
kollektivtrafik inte går i området. Idag blandas oskyddade trafikanter med fordonstrafiken.
Hastighetsebegränsnignen är 30 km/h vilket ger en trafiksäkerhetsmässigt godtagbar
lösning för blandtrafik med cykel- och motorfrodonstrafik. En trafikutredning genomfördes
2016 som resulterade i att en gångbana behövs längs med denna sträckan. Vägbredden är
begränsad vid den aktuella sträckan så endast en gågnbana kommer att anläggas,
trafiksäkerheten för cyklister säkras istället genom att hastighetsbegränsningen på 30
km/h verkställs.
I samband med detta ska även korsningspunkter ses över och samtliga övergångsställen
ska tillgänglighetsanpassas.I projektet ingår:
a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde och
övergång till Bygdegårdsvägen.
b. Gång- och cykelväg från Bygdegårdsvägens norra ände till busshållplatsen Tvärvägen.
Längs denna sträcka äger kommunen mycket mark väster om vägen som skulle kunna
användas till gång- och cykelbana, men marken är annekterad av boende vilket kan utgöra
en utmaning för projektet. De boende bör hållas informerade tidigt i processen.
Projektering och byggnationen av gång-och cykelbana ska börjas 2019.
c. Tillgänglighetsanpassning av det norra hållplatsläget vid Tvärvägen.
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Gång- och cykelbana mellan
Håbo-Tibble kyrkby och
Tjustaskolan

Trafiksäkerhetsåtgärder vid
Kungsängens IP

1

1

Många barn som bor i Håbo-Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. För att förbättra
möjligheterna att gå och cykla mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan planeras en ny gångoch cykelbana på sträckan.
Under 2015 kom Kommunen överens med Trafikverket om att i slutet av 2016 ta över
Tranbyggevägen, där den här sträckan ingår, bland annat för att underlätta anläggande av
gång- och cykelvägen, något som Trafikverket inte prioriterar lika högt som kommunen.
Övertagandet av vägen är under arbete och förhoppningsvis kommer detta att ske under
2017.
Gång- och cykelbana mellan
När vägen får kommunalt väghållarskap så behöver inte längre gång- och cykelvägen
Håbo-Tibble kyrkby och
inkräkta på intilliggande fastigheter, utan kan hållas inom vägområdet vilket underlättar
Tjustaskolan
kommunens samarbete med de boende.
Kommunen ansökte 2015 till Länsstyrelsen om sänkt hastighetsgräns från 70km/h till
30km/h på Tjusta skolväg,
Kommunen planerar att anlägga vatten- och avloppsledningar längs samma sträcka under
period 2019–2021. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg då så kan kommunen
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten. Projektering av gång-och cykelväg
och vatten- och avloppsledningar ska börjas 2019.

Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har det varit problem
med höga hastigheter och buskörning på parkeringsplatsen
och Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen. Stora ytor på parkeringen och runt vägen samt
slät körbana inbjuder till rally och buskörning främst kvällar och nätter. Under dagtid bidrar
företagen i närheten till mycket trafik och gällande hastighetsbegränsningar respekteras
dåligt. Under 2014 och 2015 har åtgärder för att dämpa hastigheterna och minska
Trafiksäkerhetsåtgärder vid
busåkandet i området. Under 2016 och 2017 har Samhällsbyggnadskontoret bevakat
Kungsängens IP
situationen och gjort mindre åtgärder. Under 2019 fortsätter Samhällsbyggnadskontoret
att bevaka situationen och genomför stegvis ytterligare trafikåtgärder så att en
tillfredsställande trafiksäkerhet uppnås. Samhällsbyggnadskontoret kommer att utföra
kontinuerliga trafikmätningar på Västra Rydsvägen för att bevaka och följa upp
trafiksituationen där.

1

Gångbana och övergångstället
på Målarvägen

Nytt från 2020

Nytt från 2020

Artistvägen

Samhällsbyggnadskontoret anser att det behövs en översyn över hela Artistvägen. Det
finns idag stora trafikproblem vad gäller säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Det
finns ingen bra utformning för lämning och hämtning av barn från Brunnaskolan och
förskolan, samt att parkerade bilar backar och vänder på olämpliga platser längs med
vägen. Korsningen mellan Granhammarsvägen och Artistvägen är stor och öppen vilket
inbjuder till höga hastigheter. För att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten
behöver korsningens utformning ses över. Projektet projekterades 2017 och i samband
med det delades projektet in i två etapper på grund av omfattningen:
Artistvägen
Etapp 1: inkluderar vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och cykelväg samt
en hämtning-/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen
på Artistvägen.
Etapp 2: innefattar gång- och cykelväg, parkering, samt korsningen Granhammarsvägen/
Artistvägen. Båda projekten projekterades färdigt under 2017 och klara att byggas
2019–2020.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att under 2019 bygga Etapp 1.

1

1

1

2
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Många barn som bor i Håbo-Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. För att förbättra
möjligheterna att gå och cykla mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan planeras en ny gångoch cykelbana på sträckan.
Under 2015 kom Kommunen överens med Trafikverket om att i slutet av 2016 ta över
Tranbyggevägen, där den här sträckan ingår, bland annat för att underlätta anläggande av
gång- och cykelvägen, något som Trafikverket inte priorierar lika högt som kommunen.
Övertagandet av vägen är under arbete och förhoppningsvis kommer detta att ske under
2018.
När vägen får kommunalt väghållarskap så behöver inte längre gång- och cykelvägen
inkräkta på intilliggande fastigheter, utan kan hållas inom vägområdet vilket underlättar
kommunens samarbete med de boende.
Kommunen ansökte 2015 till Länsstyrelsen om sänkt hastighetgräns från 70km/h till
30km/h på Tjusta skolväg,
Runt 2021 planerar kommunen att anlägga vatten- och avloppsledningar längs samma
sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg då så kan kommunen uppnå god
ekonomisk effektivitet i de båda projekten. Projektering kommer genomföras under 2020 i
egen ergi.

Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har det varit problem med höga hastigheter och
buskörning på parkeringsplatsen och Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen. Stora ytor på
parkeringen och runt vägen samt slät körbana inbjuder till rally och buskörning främst
kvällar och nätter. Under dagtid bidrar företagen i närheten till mycket trafik och gällande
hastighetsbegränsningar respekteras dåligt. Under 2014 och 2015 har åtgärder för att
dämpa hastigheterna och minska busåkandet i området. Under 2016 till 2019 har
Samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre åtgärder. Under 2020
fortsätter Samhällsbyggnadskontoret att bevaka situationen och genomför stegvis
ytterligare trafikåtgärder så att en tillfredsställande trafiksäkerhet uppnås.

På Målarvägen saknas idag en gångväg. Kommunen har fått synpunkter på att det behövs
då det är många som går till lekplatser eller inom bostadsområde.

Samhällsbyggnadskontoret anser att det behövs en översyn över hela Artistvägen. Det
finns idag stora trafikproblem vad gäller säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Det
finns ingen bra utformning för lämning och hämtning av barn från Brunnaskolan och
förskolan, samt att parkerade bilar backar och vänder på olämpliga platser längs med
vägen. Korsningen mellan Granhammarsvägen och Artistvägen är stor och öppen vilket
inbjuder till höga hastigheter. För att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten
behöver korsningens utformning ses över. Projektet projekterades 2017 och i samband
med det delades projektet in i två etapper på grund av omfattningen:
Etapp 1: inkluderar vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och cykelväg samt
en hämtning-/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen
på Artistvägen.
Etapp 2: innefattar gång- och cykelväg, parkering, samt korsningen
Granhammarsvägen/ Artistvägen. Båda projekten projekterades färdigt under 2017
och klara att byggas 2020-2021.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att under 2020 bygga Etapp 2.

Tekniska avdelningen planerar att förs se och utreda hur
stort problemet är och anser att en eventuell ombyggnation
bör göras i samband med utbyggnad av
exploateringsområden.

Samhällsbyggnadskontoret förelår att det ses över mindre
hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande
åtgärder vid parkeringen och övergångstället i anslutning till
parkeringen. Utöver detta så bevakar
samhällsbyggnadskontoret situationen och utför åtgärder
vid behov.

Idag finns det inte så mycket trafik på Målarvägen och
hastigheten är 30km/h. Samhällsbyggnadskontoret föreslår
att detta projektet står kvar som prioritet 2.

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på
Artistvägen och korsning med Granhammarsvägen så
föreslår samhällsbyggnadskontoret att under 2020 bygga
etapp 2.

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020

Gång- och cykelväg längs med
1
Körsbärsvägen

I och med att Norrboda byggs ut så ökar behovet av kopplingar till närliggande områden.
Bostadsområdet öster om Körsbärsvägen saknar idag en gen gång- och cykelförbindelse
norrut till Norrboda och Brunna.
En invånare har föreslagit att en gång- och cykelbana anläggs i skogsområdet väster om
Körsbärsvägen, men Samhällsbyggnadskontoret bedömer det som ett onödigt kostsamt
Gång- och cykelväg längs med
åtagande på grund av topografin och funna fornlämningar, samt med tanke på att
Körsbärsvägen
Körsbärsvägen är ca 9 meter bred och har ingen busstrafik eller planer för det. Det innebär
att det finns goda förutsättningar för att anlägga en gång-och cykelbana på befintlig
körbana istället.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för att se olika
möjligheter.

Gångbana längs med
Geologivägen

1

Trafiksäkerhetsåtgärder på
Konstvägen i Brunna

Trafiksäkerhetsåtgärder på
Hagnäsvägen i Brunna

Hastighetssäkring på
Enköpingsvägen vid Sylta och
Sandgrind

2

I och med att Norrboda byggs ut så ökar behovet av kopplingar till närliggande områden.
Bostadsområdet öster om Körsbärsvägen saknar idag en gen gång- och cykelförbindelse
norrut till Norrboda och Brunna.
En invånare har föreslagit att en gång- och cykelbana anläggs i skogsområdet väster om
Körsbärsvägen, men Samhällsbyggnadskontoret bedömer det som ett onödigt kostsamt
åtagande på grund av topografin och funna fornlämningar, samt med tanke på att
Körsbärsvägen är ca 9 meter bred och har ingen busstrafik eller planer för det. Det innebär
att det finns goda förutsättningar för att anlägga en gång-och cykelbana på befintlig
körbana istället.
Samhällsbyggnadskontoret anser att detta projektet inte är aktuellt förrän hela området
kring Norrboda- Brunna är färdigställt och det gäller framförallt handelsplatserna.

Projektet föreslås ligga kvar med prioritet 2 då
samhällsbyggnadskontoret anser att detta projektet inte är
aktuellt förrän hela området kring Norrboda- Brunna är
färdigställt och det gäller framförallt handelsplatserna.

Geologivägen ansluter ett relativt stort bostadsområde vid Lillsjöskolan. Många barn går
längs med vägen till och från skolan. För att öka trafiksäkerheten för dessa så föreslås en
Gångbana längs med
gångbana längs med Geologivägen.
Geologivägen
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för att se olika
möjligheter.

2

Geologivägen ansluter ett relativt stort bostadsområde vid Lillsjöskolan. Många barn går
längs med vägen till och från skolan. För att öka trafiksäkerheten för dessa så föreslås en
gångbana längs med Geologivägen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för att se olika
möjligheter.

Det finns möjlighet till andra vägar inom bostadsområdet
som är mer trafiksäkra, dock är dessa för vissa en mindre
omväg. Av den anledningen så ser
samhällsbyggnadskontoret att projektet kan utredas under
2019.

1

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Konstvägen i Brunna behövs ett antal
åtgärder. Idag finns det inget farthinder eller bra övergångstället på Konstvägen.
Hastighetsbegränsning är 30 km/h. Men vägen är ganska bredd då inbjuder den hög
hastighet där. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för
hastighetsdämpande åtgärder på Konstvägen i år.

Trafiksäkerhetsåtgärder på
Konstvägen i Brunna

2

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Konstvägen i Brunna behövs ett antal
åtgärder. Idag finns det ingen farthinder eller bra övergångstället på Konstavägen.
Hastighetsbegränsning är 30 km/h. Men vägen är ganska bredd då inbjuder den hög
hastighet där. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för
hastighetsdämpande åtgärder på Konstvägeni år .

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att det ses över mindre
hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Konstvägen och befintliga övergångställen.

1

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Hagnäsvägen i Brunna behövs ett antal
åtgärder. Idag finns det ingen bra GC bana eller övergångstället på Hagnäsvägen.
Hastighetsbegränsning är 30 men dålig sikt vid korsande gångbana.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för hastighetsdämpande
åtgärder på Hagnäsvägen och korsningen med Musikvägen i år.

Trafiksäkerhetsåtgärder på
Hagnäsvägen i Brunna

2

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Hagnäsvägen i Brunna behövs ett antal
åtgärder. Idag finns det ingen bra GC bana eller övergångstället på Hagnäsvägen.
Hastighetsbegränsning är 30 men dålig sikt vid korsande gångbana.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utrde flera möjligheter för hastighetsdämpande
åtgärder på Hagnäsvägen och korsningen med Musikvägen i år .

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att det ses över mindre
hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Hagnäsvägenoch övergångstället i anslutning till
gångbana.

2

Enköpingsvägen är bred förbi Sylta och Sandgrind, vilket inbjuder till högre hastigheter än
de föreskrivna 50 km/h. Kommunen har mottagit synpunkter om siktproblem samt
svårigheter att ta sig ut på Enköpingsvägen från Sandgrindsvägen i rusningstrafik.
För att få ner hastigheterna och förbättra trafiksäkerheten planeras ny utformning av
Hastighetssäkring på
gaturummet samt korsningspunkter och övergångsställen. I samband med detta ska även
Enköpingsvägen vid Sylta och
busshållplatserna på sträckan tillgänglighetsanpassas.
Sandgrind
Projektet projekterades 2016. Det är ett omfattande arbete att bygga om hela sträckan
därför föreslås en etappindelning enligt följande:
Etapp 1: Granhamarsrondellen till busshållplats Sylta
Etapp 2: Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken

2

Enköpingsvägen är bred förbi Sylta och Sandgrind, vilket inbjuder till högre hastigheter än
de föreskrivna 50 km/h. Kommunen har mottagit synpunkter om siktproblem samt
svårigheter att ta sig ut på Enköpingsvägen från Sandgrindsvägen i rusningstrafik.
För att få ner hastigheterna och förbättra trafiksäkerheten planeras ny utformning av
gaturummet samt korsningspunkter och övergångsställen. I samband med detta ska även
busshållplatserna på sträckan tillgänglighets anpassas.
Projektet projekterades 2016. Det är ett omfattande arbete att bygga om hela sträckan
därför föreslås en etappindelning enligt följande:
Etapp 1: Granhammarsrondellen till busshållplats Sylta
Etapp 2: Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att lägga detta som
prioriet 2 och att ansöka om pengar för att genomföra
projetket 2021. Det är ett stort och omfattande projekt.
Mellan 2013 till 2016 har det skett 3 olyckor och alla tre är i
ansluting till Kvarnåsbacken. En av olyckorna berodde på
halt väglag, en var en vilt olycka och en var en lindrig
fallolycka med cykel på cykelbanan. Av denna anledning ser
inte samhällsbyggnadskontoret ett stort behov av att
genomföra detta projektet 2020.
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Gång- och cykelväg längs med
2
Bygdegårdsvägen

Bygdegårdsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till Kungsängens idrottsplats och
Kasmo industriområde och har en gångbana som delvis endast separeras från
fordonstrafik med vägmarkering. Sträckan mellan Enköpingsvägen och Hjortronvägen
trafikeras av SLbussar. En utredning har genomförts avseende trafiksäkerhet, tillgänglighet
och gång- och cykeltrafik. Förslag till ny utformning av gaturummet samt en gång- och
cykelbana längs med Bygdegårdsvägen har tagits fram. I samband med detta ska
korsningspunkter ses över och samtliga busshållplatser och övergångsställen ska
tillgänglighetsanpassas.
Gång- och cykelväg längs med
Ombyggnationen av södra delen av Bygdegårdsvägen ingår i Exploateringsprojektet
Bygdegårdsvägen
Korsängen medan sträckan i detta projekt endast kanske och delvis kommer att kunna
genomföras i exploateringsprojekt.
Inom ramen för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet planeras i den mån de inte
genomförs i exploateringsprojekten:
a. Trafiksäkring av korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Tvärvägen.
b. Tillgänglighetsanpassning av det södra av Tvärvägens hållplatslägen.
c. Gång- och cykelväg från korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Kyrkvägen till i höjd
med Tvärvägens norra hållplatsläge.

Korsningen
Hjortronvägen/Granhammarsv 2
ägen

Kommunen har mottagit synpunkter på att trafikanter i korsningen vid
Hjortronvägen/Granhamarsvägen har framkomlighetsproblem. Korsningen är idag en Tkorsning och Granhammarsvägen är huvudled. Trafiken kommer sanorligt att öka på
Hjortronvägen i och med att flera exploateringsområden är på gång att byggas ut i
anslutning till Hjortronvägen exempelvis Tibbleängen. Korsningen bör därför ses över för
att förbättra framkommligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikantslag.

Gång- och cykelväg längs med
2
Ginnlögs väg

Det finns behov av en gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg mellan Assurs väg och
idrottsplatsen i Bro. Det är många barn och ungdomar från områden söder om Bro station
som behöver kunna ta sig på ett trafiksäkert sätt till idrottshallen. Behovet kommer att öka Gång- och cykelväg längs med
ytterligare i samband med exploateringsprojekten Trädgårdsstaden och Tegelhagen. För Ginnlögs väg
att idag ta sig från områden söder om Bro station till idrottsplatsen måste man ta en lång
omväg. Risken är att många går och cyklar längs med den hårt trafikerade Ginnlögs väg .

Enköpingsvägen mellan
Blommstervägen och
Råbyvägen

2

Enköpingsvägen är på sträckan genom Bro bred, vilket inbjuder till högre hastigheter än de
föreskrivna 50 km/h. Sträckan på Enköpingsvägen mellan Lejondalsvägen och
Blomstervägen kommer att åtgärdas i samband med ett exploateringsprojekt.
Sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen går genom Skällsta industriområde och är
Enköpingsvägen mellan
inte i lika stort behov av åtgärder.
Blommstervägen och Råbyvägen
På sträckan mellan Blomstervägen och Råbyvägen planeras därför en ny utformning av
gaturummet och samtliga korsningspunkter. Hstighetsdämpande åtgärder ska ses över
samt tillgänlighetsanpassning av samtliga övergångställen. I samband med detta ska också
samtliga busshållplatser på sträckan ses över om dessa behöver tillgänglighetsanpassas.

2

Nedsänkningarna på GC-vägen längs Lantmätarvägen är farliga och onödiga. Kommunen
borde följa nybyggnadspraxis och ta bort sänkningarna vid infarterna och använda fasade
kantstenar istället.
Nedsänkningar är lämpligt vid korsningar, men då i samband med taktila och synliga
remsor.

Tillgänglihetsanpassa trottoar
längs Lantmätarvägen

Korsningen
Hjortronvägen/Granhammarsväg
en

Tillgänglihetsanpassa trottoar
längs Lantmätarvägen
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2

Bygdegårdsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till Kungsängens idrottsplats och
Kasmo industriområde och har en gångbana som delvis endast separeras från
fordonstrafik med vägmarkering. Sträckan mellan Enköpingsvägen och Hjortronvägen
trafikeras av SLbussar. En utredning har genomförts avseende trafiksäkerhet, tillgänglighet
och gång- och cykeltrafik. Förslag till ny utformning av gaturummet samt en gång- och
cykelbana längs med Bygdegårdsvägen har tagits fram. I samband med detta ska
korsningspunkter ses över och samtliga busshållplatser och övergångsställen ska
tillgänglighetsanpassas.
Ombyggnationen av södra delen av Bygdegårdsvägen ingår i Exploateringsprojektet
Korsängen medan sträckan i detta projekt endast kanske och delvis kommer att kunna
genomföras i exploateringsprojekt.
Inom ramen för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet planeras i den mån de inte
genomförs i exploateringsprojekten:
a. Trafiksäkring av korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Tvärvägen.
b. Tillgänglighetsanpassning av det södra av Tvärvägens hållplatslägen.
c. Gång- och cykelväg från korsningen mellan Enköpingsvägen och Kyrkvägen till i höjd
med Tvärvägens norra hållplatsläge.

Den norra delen av detta projektet Utredning av
Bygdegårdsvägen och Västra Rydsvägen (2) har behövt vänta
väldigt länge på att plan och exploatering ska börja
genomföra den södra
delen. Därför föreslår Samhällsbyggnadskontoret att dessa
delas in i tre
projekt av vilka två finns i detta program och det tredje blir
en
del av exploateringsar av Korsängen, vilket drivs av plan- och
exploateringsavdelningen. Dock ser inte
samhällsbyggnadskonatoret att detta ska prioriteras till prio
1 för 2018 då det finns parallalla trafiksäkra gång- och
cykelvägar.

2

Kommunen har mottagit synpunkter på att trafikanter i korsningen vid
Hjortronvägen/Granhamarsvägen har framkomlighetsproblem. Korsningen är idag en Tkorsning och Granhammarsvägen är huvudled. Trafiken kommer sanorligt att öka på
Hjortronvägen i och med att flera exploateringsområden är på gång att byggas ut i
anslutning till Hjortronvägen exempelvis Tibbleängen. Korsningen bör därför ses över för
att förbättra framkommligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikantslag.

2

Det finns behov av en gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg mellan Assurs väg och
idrottsplatsen i Bro. Det är många barn och ungdomar från områden söder om Bro station
Kommunen har mottagit synpunkter om en gång- och
som behöver kunna ta sig på ett trafiksäkert sätt till idrottshallen. Behovet kommer att öka
cykelväg längs med Ginnlögs väg mellan Assurs väg och Bro
ytterligare i samband med exploateringsprojekten Trädgårdsstaden och Tegelhagen. För
idrottsplats.
att idag ta sig från områden söder om Bro station till idrottsplatsen måste man ta en lång
omväg. Risken är att många går och cyklar längs med den hårt trafikerade Ginnlögs väg .

2

Enköpingsvägen är på sträckan genom Bro bred, vilket inbjuder till högre hastigheter än de
föreskrivna 50 km/h. Sträckan på Enköpingsvägen mellan Lejondalsvägen och
Blomstervägen kommer att åtgärdas i samband med ett exploateringsprojekt.
Sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen går genom Skällsta industriområde och är
inte i lika stort behov av åtgärder.
På sträckan mellan Blomstervägen och Råbyvägen planeras därför en ny utformning av
gaturummet och samtliga korsningspunkter. Hstighetsdämpande åtgärder ska ses över
samt tillgänlighetsanpassning av samtliga övergångställen. I samband med detta ska också
samtliga busshållplatser på sträckan ses över om dessa behöver tillgänglighetsanpassas.

Projektet är ett delprojekt som lyfts ur det tidigare projetktet
med namn " Gaturummet på Enköpingsvägen i Bro tätort".
På sträcken mellan Blommstervägen och Råbyvägen ser
kommunen ett behov av att åtgärder utförs för att
säkerställa hastigheter och tillgänglighet lägs med sträckan.

2

Nedsänkningarna på GC-vägen längs Lantmätarvägen är farliga och onödiga. Kommunen
borde följa nybyggnadspraxis och ta bort sänkningarna vid infarterna och använda fasade
kantstenar istället.
Nedsänkningar är lämpligt vid korsningar, men då i samband med taktila och synliga
remsor.

För att genomföra detta kommer kommunen behöva se
över hela Lantmätarvägens gångbana och det kommer kosta
mycket och bli ett stort och tidskrävande projekt.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detta projektet står
kvar som prioritet 2.

Tekniska avdelningen planerar att först se och utreda hur
stort problemet är och anser att en eventuell ombyggnation
bör göras i samband med utbyggnad av
exploateringsområden.

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2020

Gångbana på Finstabergsvägen
mellan Finnsta förskola och
2
busshållplats Finnsta

Samhällsbyggnadskontoret har sett behov av att utreda och åtgärda möjligheter att på ett
trafiksäkert sätt för oskyddade trafikanter kunna ta sig mellan förskolor/skolor och
kollektivtrafik (busshållplatser).
Gångbana på Finstabergsvägen
Ett exempel på detta är att det i dag saknas en gångbana på Finnstabergsvägen mellan
mellan Finnsta förskola och
busshållplatsen Finnsta till Finnsta förskola.
busshållplats Finnsta
Kommunen har fått synpunkter på att det behöver ses över då det är många som åker buss
som ska till och från förskolor/skolor.

Nytt från 2020

Nytt från 2020

Cirkulationsplats i korsningen
Enköpingsvägen/Bygdegårdsvä 1
gen

Idag regleras korsningen mellan Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen med trafikljus.
Dessa trafikljus har se senaste året haft mycket fel och fungerar inte optimalt. För att
åtgärda problemet så måste en ny anläggning köpas in vilket med för höga kostnader. Med
Cirkulationsplats i korsningen
anledning till kommande byggnationer i Kungsängen och den förväntade ökade
Enköpingsvägen/Bygdegårdsväg
trafikmängden på Enköpingsvägen samt för att förbättra framkomligheten för
en
kollektivtrafiken i korsningen så föreslås en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen kommer
att projekteras för att möjliggöra anslutning till framtida eventuella infartsparkering längs
med Enköpingsvägen. Cirkulationsplatsen ska finansieras av exploateringsprojekt.

Vändplan och parkering på
Mätarvägen

Sida 7 av 7

2

Samhällsbyggnadskontoret har sett behov av att utreda och åtgärda möjligheter att på ett
trafiksäkert sätt för oskyddade trafikanter kunna ta sig mellan förskolor/skolor och
kollektivtrafik (busshållplatser).
Ett exempel på detta är att det i dag saknas en gångbana på Finnstabergsvägen mellan
busshållplatsen Finnsta till Finnsta förskola.
Kommunen har fått synpunkter på att det behöver ses över då det är många som åker buss
som ska till och från förskolor/skolor.

Kommunen har fått synpunkter på gångbanor som saknas
mellan kollektivtrafik och förskolor/skolor. Därför föreslås an
utredning för att få en översyn av problemet.
Projetketföreslås ha prioritet 2 då det idag finns allternativa
trafiksäkra gångvägar på de identifierade platser som
problemen finns.

2

Idag finns ingen vändplan på Mätarvägen i industriområde. Det är stora lastbilar som kör
på den här vägen och möjlighet för att vända där saknas. Kommunen har fått synpunkter
från företagare i Brunna för någon typ av åtgärde. Det finns inte så mycket uttrymme, då
kommer att försvinna flera parkeringsplatser anslutning till Lejondals naturreservat.

För att genomföra detta åtgärder kommer kommunen
behöva se över hela parkeringar på Mätarvägen ansluter till
naturreservat. Det kommer kosta mycket och bli ett stort
och tidskrävande projekt. Samhällsbyggnadskontoret
föreslår att detta projektet står kvar som prioritet 2.

2

Idag regleras korsningen mellan Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen med trafikljus.
Dessa trafikljus har se senaste året haft mycket fel och fungerar inte optimalt. För att
åtgärda problemet så måste en ny anläggning köpas in vilket med för höga kostnader. Med
anledning till kommande byggnationer i Kungsängen och den förväntade ökade
För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i
trafikmängden på Enköpingsvägen samt för att förbättra framkomligheten för
korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen så föreslås en
kollektivtrafiken i korsningen så föreslås en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen
cirkulationsplats att anläggas.
projekterades 2018. För att möjliggöra anslutning till eventuella parkering längst med
Enköpingsvägen och ny detaljplan Korsängen behöver göras lite justering i ritningar. Detta
ska göras i egen regi.
Cirkulationsplatsen ska finansieras av exploateringsprojekt.

Trafik‐ och tillgänglighetsprogram 2020
Bilaga 5 ‐ Redovisning av projekt i Trafik‐ och tillgänlgihetsprogrammet 2019
Projektnr 2019

2

3

Namn TTP 2019

Regionala gång‐ och cykelväg genom Bro

Tillgänglighetsanpassning av
busshållplatser

Prioritet 2019

1

1

Skede i TTP 2019

Byggnation

Byggnation

Status

Påbörjad

Påbörjad

Budget 2019 (kr)

‐

kr

Kostnad 2019 (kr)

26 700 kr

500 000 kr

‐

kr

Budget 2018 (kr)

3 975 000 kr

2 100 000 kr

Kostnad 2018 (kr)

Slutgiltig kostnad (kr)

Motivering
Enheten sökte för statlig medfinansiering 2019. Projektet har beviljats statlig
medfinnansiering om 50% av byggkostanden att åtgärden kan påbörjas senast
2020‐12‐31. Byggkostnad för Etapp 2 beräknas vara 11 990 000 kr. Av detta
kommer Trafikverket betala 5 995 000 kr.

3 222 400 kr

7 224 100 kr

1 499 100 kr

I och med att trafikförvaltningen beslutade under 2018 att linje 555 skulle
förlängas till Rättarboda och att linje 558 skulle dras om inom Brunna
verksamhetsområde så behövdes 7 nya busshållplatser byggas (en i Jursta och
sex i Brunna). Dessa är byggda och bussarna trafikerar där nu. Det behövs även
två ny busshållplats på Mätarvägen och Musikvägen samt
4 099 100 kr
tillgänglighetsanpassa flera av de befintliga hållplatserna. Projektet har beviljats
statlig medfinansiering om 50% av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas
senast 2020‐12‐31.Byggkostnad för åtgärden beräknas vara 2 494 000 kr. Av
detta kommer Trafikverket och Trafikförvaltning betala 1 247 000 kr.

5

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen
vid Österhagen

1

Byggnation

Påbörjad

‐

kr

‐

kr

700 000 kr

650 000 kr

1 350 000 kr

Tanken var att busshållplatserna skulle ligga i anslutning till Skogsbackavägen
för att boende i Österhagen skulle ha tillgång till dessa. Dock var inte
markägare och fastighetsägare villiga att sälja mark för en busshållplats samt
att kommunen skulle överta/bli delägare i Skogsbackavägen. Av den
anledningen fick enheten titta på en ny alternativ med gång‐ och cykelbana
längs med Kockbackavägen samt nya busshållplatser i anslutning till
Kockbackarondellen. Detta är en bra lösning och har under 2018 projekterats.
Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 44% av byggkostnaden att
åtgärden kan påbörjas senast 2020‐12‐31. Byggkostnad för åtgärden beräknas
vara 5 101 200 kr. Av detta kommer Trafikverket och Trafikförvaltning betala
2 245 400 kr.
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Cirkulationsplats i korsningen
Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen

1

Byggnation

Påbörjad

‐

kr

‐

kr

‐

34 000 kr

34 000 kr

Projekteringen av cirkulationsplatsen är klar men behöver lite redigering för att
anpassas med ny detaljplanen Korsängen och även anslutning till kommande
parkeringsplats på fastighet Korsängen 10:1.

25

Blomman förskola

1

Byggnation

Klar

17

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens
IP

1

Utredning

Bevakning och
utförande av
åtgärder vid
behov

1

Artistvägen

1

Byggnation

Klar

7

Gång‐ och cykelförbindelse på
Bygdegårdsvägen mellan Skyttens väg
och busshållplats Tvärvägen

1

Projektering/&Byggnation

Påbörjad

700 000 kr

9

Förbättringsåtgärder vid Lejondalsvägen
(Berberisvägen)

1

Projektering/&Byggnation

Klar

200 000 kr

12

Gång‐ och cykelbana längs med
Strandvägen

1

Utredning

Ej påbörjad

‐

Gång‐ och cykelvägar på Skällstavägen
och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen
och Håtunavägen

1

19
20
24
26

Gång‐ och cykelväg längs med
Körsbärsvägen
Gångbana längs med Geologivägen
Diverse mindre trafiksäkerhets‐,
framkomlighets och tillgänglihetshöjande
åtgärder

1 700 000 kr

‐

1 748 500 kr

kr

1 500 000 kr

‐

kr

kr

4 000 000 kr

‐

kr

7 448 500 kr

Exploateringavdelningen driver detta projektet som har redan påbörjat och
kommer bli klat innan sommar 2020.
Enheten har gjort kontinuerliga kontroller och trafik/hastighetsmätningar på
Västra Rydsvägen och har inte sätt att några åtgärder behövs för öka
trafiksäkerheten. Enheten kommer fortsätta att göra mätningar och ha
området under kontroll under 2020.

100 000 kr

‐

kr

100 000 kr

‐

kr

‐

kr

5 852 300 kr

‐

kr

‐

kr

700 000 kr

Upphandling är klar. Byggnationen kommer påbörja i slutet av vinter.

302 400 kr

‐

kr

‐

kr

502 400 kr

Ett nytt övergångställe och farthinder (vägkudde) har byggd på Lejondalsvägen
och Berberisvägen.

‐

‐

kr

‐

kr

‐

4 352 300 kr

Etapp 1 är klar och etapp 2 kan påbörjas under 2020.

På grund av brist på personalen har enheten inte hunnit med det här projektet.

kr

kr

kr Projektet kommer att slå ihåp med projekt Prästhagsvägen och ska göras en ny
utredning för båda 2020.
Etapp 1 är klar. På grund av för höga kostnader i inlämnade anbud har enheten

Projektering/&Byggnation

Påbörjad

150 000 kr

374 000 kr

‐

kr

‐

kr

524 000 kr valt att göra omtag i upphandlingen, därav har inte byggnationen påbörjats för
etapp 2.

1

Utredning

Klar

‐

kr

‐

kr

‐

kr

‐

kr

‐

kr

Utredningen är klar och projektet kommer vara som prio 2 i år

1

Utredning

Klar

‐

kr

‐

kr

‐

kr

‐

kr

‐

kr

Utredningen är klar och projekteet kommer vara som prio 2 i år

1

Projektering/&Byggnation

Klar

600 000 kr

641 600 kr

‐

kr

‐

kr

Sida 1 av 2

1 241 600 kr

Flera trafiksäkerhetsåtgärder har införas i Kungsängen och Bro i form av
farthinder, reflexer och nya skyltar vid övergångstället
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Gång‐ och cykelbana mellan Håbo‐Tibble
kyrkby och Tjustaskolan

1

Projektering/&Byggnation

Påbörjad

300 000 kr

30

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
korsningen Enköpingsvägen/
Prästhagsvägen samband Svartviken

1

Utredning

Ej påbörjad

‐

kr

‐

28

Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i
Brunna

1

Utredning

Ej påbörjad

‐

kr

29

Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen
i Brunna

1

Utredning

Klar

‐

kr

Totalt:

5 650 000

‐

kr

‐

kr

346 600 kr

Projektering har påbörjat och ska göras i egen regi för VA och Gata . Detta
kommer fortsätta även i år.

kr

‐

kr

‐

kr

‐

kr

På grund av brist på personalen har enheten inte hunnit med det här projektet.
Projektet kommer att slå ihåp med projekt Strandvägen och ska göras en ny
utredning för båda 2020.

‐

kr

‐

kr

‐

kr

‐

kr

På grund av brist på personalen har enheten inte hunnit med det här projektet.
Dock vi har gjort mindre åtgärder för att sänka hastighet på Konstvägen.

‐

kr

‐

kr

‐

kr

‐

kr

Utredning är klar och det kommer ligger som prio 2 i år

46 600 kr

7 492 100

Sida 2 av 2

Budget för trafik- och tillgänglighetsprogrammet för 2019 var 5 650 000
kr.
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Bilaga 4 - Kostnadskalkyl
Projektnr

Prio 2020
(förslag)

Namn 2020 (förslag)

Utförande

2
3

Regionala gång- och cykelväg genom Bro
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

1
1

Byggnation
Projektering/&Byggnation

5

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen

1

25

8
18
21

Blomman förskola
Gång- och cykelförbindelse mellan Skyttensväg och
Tvärvägen
Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och
Prästhagsvägen
Gång- och cykelvägar på Skällstavägen och Klövtorpsvägen
mellan Råbyvägen och Håtunavägen
Gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble kyrkby och
Tjustaskolan
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP
Gångbana och övergångstället på Målarvägen
Artistvägen
Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen
Gångbana längs med Geologivägen
Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i Brunna
Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna
Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och
Sandgrind
Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen
Korsningen Hjortronvägen/Granhammarsvägen
Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg

22
23

7
12
19
15
17
31
1
20
24
28
29
2

27
32
13

Kostnad 2020 (tkr)

Total kostnader (tkr)

2 000 000 kr
500 000 kr

13 500 000 kr
4 600 000 kr

Byggnation

500 000 kr

5 200 000 kr

1

Byggnation

1 500 000 kr

4 000 000 kr

1

Byggnation

1 500 000 kr

4 000 000 kr

1

Utredning/&Projektering

1

Byggnation

1
1
1
2
2
2
2
2

-

kr

11 700 000 kr

550 000 kr

4 000 000 kr

Projektering/&Byggnation

-

kr

6 300 000 kr

Utredning
Utredning/&Projektering

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

300 000 kr
3 500 000 kr
7 000 000 kr
2 500 000 kr
1 500 000 kr
3 200 000 kr
2 500 000 kr

2

-

kr

6 000 000 kr

2
2
2

-

kr
kr
kr

4 300 000 kr
3 500 000 kr
4 500 000 kr

Enköpingsvägen mellan Blommstervägen och Råbyvägen

2

-

kr

8 000 000 kr

Tillgänglihetsanpassa trottoar längs Lantmätarvägen
Gångbana på Finstabergsvägen mellan Finnsta förskola och
busshållplats Finnsta
Vändplan och parkering på Mätarvägen
Cirkulationsplats i korsningen
Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen

2

-

kr

2 000 000 kr

2

-

kr

3 500 000 kr

2

-

kr

3 500 000 kr

2

-

kr

6 000 000 kr

6 550 000 kr

115 100 000 kr

Totalt

Sida 1 av 1

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-01-27

TN 19/0424
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande om förslag till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning Täppan (Härnevi
1:34 m.fl.) nr 1902, Bro, KS 17/0348
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterat den 20 november 2019.
2. Beslutet ska justeras omedelbart.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 oktober 2019 att
detaljplaneförslaget och Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan Täppan
(Härnevi 1:34 m.fl.) sänds ut för samråd enligt reglerna för utökat förfarande
enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutsunderlag


Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2020.



Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 49 den 22 oktober 2019

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 oktober 2019 att
detaljplaneförslaget och Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan Täppan
(Härnevi 1:34 m.fl.) ska sändas ut för samråd enligt reglerna för utökat
förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-01-27

TN 19/0424

Figur 1. Planområdet är markerat med rött

Tekniska avdelningen har tagit del av förslaget till detaljplan för Täppan och
Miljökonsekvensbeskrivningen och skrivit ett förslag till yttrande, daterat den
27 januari 2020 och föreslår att Tekniska nämnden yttrar sig enligt detta
förslag med omedelbar justering.

Barnperspektiv
Det är viktigt att tillskapa hastighetssäkrade passager samt hastighetsdämpande
åtgärder vid Härneviskolan samt att gaturummet på Härnevi skolväg ses över
för att skapa trygg och trafiksäker väg för barn och unga som rör sig i området.

Samhällsbyggnadskontoret
Linda Edgren
Teknisk chef
Therese Eriksson
Enhetschef
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Datum

Vår beteckning

2020-01-27

TN 19/0424

Bilagor
1. Förslag till yttrande daterat den 27 januari 2020
2. Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 49

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

3 (3)
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2019-11-20

KS 17/0347
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)
Bro

Nr 1902

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 22 oktober 2019 § 49, sänds förslag till
detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, ut för samråd enligt regler för
utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari
2015.
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna
Härnevi 1:34 och Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till två
våningar. Odlingsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare nedlagd
och har i dagsläget ingen funktion.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder, parkering
och dagvattenhantering inom planområdet. Därmed omvandlas ett lågexploaterat
område, vars odlingsverksamhet upphört, till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus i
enlighet med kommunens Översiktsplan 2010. Exploateringen ska i enlighet med
redovisade gestaltningsprinciper uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till
områdets kulturmiljövärden och inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en
möjlig framtida utveckling och upprustning av området kring Härneviskolan såväl
som Sätrabäcken.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Samrådstiden är från och med onsdagen den 27 november 2019 till och med
onsdagen den 18 december 2019. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens
centrum samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens
webbplats: www.upplands-bro.se/dptappan
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Öppet hus kommer att hållas i Dagcentralen i Bro (Florasalen), Blomstervägen 7,
Bro Centrum, onsdag 11 december 2019 klockan 15.00-19.00. Du får tillfälle att ställa
frågor och ge förslag till företrädare från kommunen samt exploatören.
Synpunkter på förslaget ska senast onsdagen den 18 december 2019 skriftligen
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer, namn, adress och
eventuell fastighetsbeteckning.

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dptappan

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2019-10-22 § 49
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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SAMRÅD

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Viktoria Söderman, planarkitekt på Planavdelningen,
och Samuel Eketorp, projektledare på Mark- och exploateringsavdelningen,
tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

YTTRANDE

Therese Eriksson
Enhetschef
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0858169464
Therese.eriksson@upplands-bro.se
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Click here to enter text.

Yttrande avseende förslag till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning Täppan (Härnevi
1:34 m.fl.) nr 1902, Bro, KS 17/0348
Tekniska nämnden har tagit del av remissen för förslag till detalplan och
miljökonsekvensbeskrivning Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.) och ställer sig i stort
positiva till förslaget.
Planområdet är beläget vid Härnevi skolväg i Bro. Planområdet är ca 1 ha stort.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder,
parkering och dagvattenhantering inom planområdet. Därmed omvandlas ett
lågexploaterat område, vars odlingsverksamhet upphört, till ny
bostadsbebyggelse i flerbostadshus i enlighet med kommunens Översiktsplan
2010. Exploateringen ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinciper
uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och
inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida
utveckling och upprustning av området kring Härneviskolan såväl som
Sätrabäcken.

Trafiksäkerhet och parkering

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska avdelningen har medverkat i framtagandet av trafikutredningen för
att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö. Härnevi skolväg går invid aktuellt
planområde och den sträckning som löper invid fastigheterna består idag av en
grusväg, som längre upp i området blir till återvändsgränd. Det är inte många
bilar som trafikerar denna sträckning, utan det är i princip personbilar
tillhörande boende i de få villor som ligger norr om planområdet. På andra
sidan vägen från planområdet ligger Härneviskolan. Trafiksäkerheten är här en
extra viktig fråga då barn rör sig i området.
Med tanke på områdets närhet till skolan och tillförandet av trafik bör
övervägas att tillskapa hastighetssäkra passager eller hastighetsdämpande
åtgärd vid Härneviskolan. Frågan om en utveckling och förlängning av Härnevi
skolväg (sammankoppling med Enköpingsvägen) har aktualiserats. Ur
samhällsplaneringssynpunkt finns anledning att planera för detta.
I planbeskrivningen står tydligt att detaljplanen inte påverkar möjligheten att
bredda Härnevi skolväg för att bland annat ge möjlighet till mötande fordon
samt en säker gång- och cykelbana längs med vägen. Tekniska avdelningen
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anser att det är viktigt att få vara delaktiga i framtagande av gatusektionen och
byggnationen av denna dela av vägen.
Planförslaget bör redovisa ett boendeparkeringsbehov som kan uppkomma vid
den händelse den kommunala marken som i förslaget arrenderas för
boendeparkering, behöver planläggas för fler järnvägsspår eller annat nyttjande
i samband med vägdragning och utökad busstrafik i stationsområdet.

Buller
I planbeskrivningen står tydligt vilka nivåer och krav som finns för inne- och
utemiljö i området. Det mesta bullret kommer från järnvägen och det är viktigt
att gällande bullernivåer efterlevs samt att bullerskyddsåtgärder vidtas.

Vatten och avlopp
Tekniks avdelningen är nöjd med dagvattenutredningen och de åtgärder som
beskrivs i den och planbeskrivningen. Lösningarna bedöms genomförbara och
rimliga.

Avfall
Avfallsenheten önskar vara delaktiga under planprocessen för att säkerställa en
väl fungerande avfallshantering både ur arbetsmiljösynpunkt och utifrån
framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal. Genom att
diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också tillgängligheten
för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser
inbjuder till att avfallet hanteras på rätt sätt. Tekniska nämnden är positiva till
att avfallshantering och sopseparering sker på gemensamma
uppsamlingsplatser, med staket runt kärlen som utformas lika fasader i
området.

Park och grönytor
I planbeskrivningen skrivs att innergården planeras bli grön och lummig, och
trä anses vara ett lämpligt material för att förstärka känslan av att vara nära
naturen. Även förgårdsmark och övriga grönytor bidrar till en lummig karaktär.
Detta ställer sig tekniska avdelningen positiva till.

Tekniska avdelningen förväntar sig att få granska kommande
exploateringsavtal för att säkerställa dels ansvars- och kostnadsfördelningen
avseende ledningsrätter och ledningsflyttar och alternativ lösning för
boendeparkering i händelse av planläggning av fler spår eller annat nyttjande
av den kommunala marken som i förslaget arrenderas för boendeparkering.
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Markus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande om förslag till detaljplan för Villa Skoga
(Kungsängens Kyrkby 2:131)
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till
remissyttrande, daterat den 20 november 2019.
2. Beslutet ska justeras omedelbart.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 4 december 2019 att
detaljplaneförslaget för Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) sänds ut
för samråd enligt reglerna för standardförfarande enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Uppdraget för ny detaljplan för Villa skoga omfattar att möjliggöra en ny
användning samt pröva möjligheten att införa skyddsbestämmelser för
byggnaden.
Förslaget till ny detaljplan innehåller bestämmelser om parkering, centrum och
bostäder. Skyddsbestämmelser för exteriör och interiör på Villa Skoga föreslås.
Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande.

Beslutsunderlag





Beslut om planuppdrag KS § 52, daterad 31 maj 2017
Plankarta, daterad 26 november 2019
Planbeskrivning, daterad 26 november 2019
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet § 58, daterad 2 december
2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 4 december 2019 att
detaljplaneförslaget för Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) sänds ut
för samråd enligt reglerna för standardförfarande enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Uppdraget för ny detaljplan för Villa skoga omfattar att möjliggöra en ny
användning samt pröva möjligheten att införa skyddsbestämmelser för
byggnaden. Förslaget till ny detaljplan innehåller bestämmelser om parkering,
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centrum och bostäder. Skyddsbestämmelser för exteriör och interiör på Villa
Skoga föreslås.
Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande.
Tekniska avdelningen har tagit del av förslaget till detaljplan för Villa skoga
och skrivit förslag till yttrande, daterat den 28 januari 2020 och föreslår nu
Tekniska nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering.

Barnperspektiv
Att ta tillvara på och skapa förutsättningar för barn och ungdomar att vistas
inom det aktuella området samt skapa mötesplatser är mycket bra. Det är
viktigt att se till så att det finns säkra och trygga gångvägar till och från
fastigheten för att barn och unga ska kunna röra sig fritt i området.

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Förslag till yttrande, daterat den 28 januari 2020
2. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet § 58, daterad 2 december 2019

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se
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Yttrande avseende förslag till detaljplan för Villa
Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131)
Tekniska nämnden har tagit del av remissen för förslag till detaljplan för Villa
Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.) och ställer sig i stort positiva till
detaljplanen.
Planområdet är beläget i centrala Kungsängen. Villa skoga byggdes 1926 och
har haft olika användningar sedan dess. Fastigheten har styckats av flertalet
gånger och består för närvarande av parkering, Villa skoga samt en
förrådsbyggnad. Byggnaderna är i nuläget oanvända. Till byggnaderna hör en
mindre trädgårdstomt med stödmurar mot omgivande fastigheter söder om
byggnaden. Gällande detaljplan anger användningen A – allmänt ändamål.
Byggnaden har till stor del varit oanvänd de senaste åren, medan delar har
använts till förråd och möteslokal. 2016 användes byggnaden som
ersättningslokal efter att det brunnit på Källskolan. Kommunen har sålt
fastigheten för Villa Skoga, Kungsängens Kyrkby 2:311 till Fastighetsbolaget
Villa Skoga AB. Bolaget har för avsikt att anpassa den befintliga byggnaden
för att bedriva möteslokaler och konferens, kontorshotell, café, butik och
evenemangslokal. De önskar även ha möjlighet att förändra användningen till
bostäder för det fall att efterfrågan på kontors och konferenslokaler inte är
tillräckligt stor. Kommunen har beviljat bygglov för utbyggnad av ett inglasat
uterum ovanpå betongsockeln på byggnadens norra sida, utrymningstrappa på
byggnadens östra sida samt en ny ramp på byggnadens västra sida.
Verksamheten kommer att förändras till kontorshotell och café.
Syftet med detaljplanen är utveckla och bevara Villa skoga. Byggnaden ska
kunna användas för varierade verksamheter såsom för centrumändamål
och/eller bostäder i den befintliga byggnaden samtidigt som de välbevarade
kulturvärdena i byggnaden skyddas.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Trafiksäkerhet och parkering
Planområdet består av en asfalterad parkering samt att det i planbeskrivningen
står beskrivet att större delen av parkeringen är fortsatt kommunal, vilket
Tekniska avdelningen anser är mycket positivt. Inom planområdet finns idag
en allmän parkering med 28 parkeringsplatser, varav två platser är markerade
handikapplatser. Platserna används framförallt för besökare på Kungsängens
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vårdcentral. I planbeskrivningen står att ”Parkeringsplatser för
rörelsehindrade finns på den allmänna parkeringsytan, cirka 20 meter från
entrén”. Dessa parkeringsplatser är för allmänhet och framförallt för besökare
till vårdcentralen, vilket inte privata fastighetsägare ska hänvisa till. Dessutom
ska det, enligt Boverket, vara handikapparkering 10 meter från entré om det är
möjligt vilket det i detta fall bör vara.

Vatten och avlopp
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna då den inte innebär någon förändring av markförhållandena jämfört
med nuläget. Dagvattnet från planområdet avleds via dagvattenledning till
Tibbledammen, där det renas innan det når Mälaren.
VA har inget att erinra. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för
kommunalt VA. Möjligen kan installation av fettavskiljare bli aktuellt om
kommande verksamhet föranleder det, men det är en senare fråga.
Tekniska nämnden ställer sig positiva till förslaget om dagvattenhanteringen i
området.

Avfall
Avfallsenheten önskar vara delaktiga under planprocessen för att säkerställa en
väl fungerande avfallshantering både ur arbetsmiljösynpunkt och utifrån
framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal. Genom att
diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också tillgängligheten
för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser
inbjuder till att avfallet hanteras på rätt sätt. Tekniska nämnden är positiva till
att avfallshantering och sopseparering sker på gemensamma
uppsamlingsplatser, med staket runt kärlen som utformas lika fasader i
området.

Park- och grönytor
Tekniska nämnden ställer sig positiva till föreslagna park- och grönytor i
planförslaget där områdets olika kvalitéer tas tillvara.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 58

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Detaljplan för Villa skoga
(Kungsängens Kyrkby 2:131)
Dnr KS 19/0314

Beslut
Detaljplaneförslaget för Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) sänds ut
för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Sammanfattning
Uppdraget för ny detaljplan för Villa skoga omfattar att möjliggöra en ny
användning samt pröva möjligheten att införa skyddsbestämmelser för
byggnaden.
Förslaget till ny detaljplan innehåller bestämmelser om parkering, centrum och
bostäder. Skyddsbestämmelser för exteriör och interiör på Villa Skoga föreslås.
Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande.

Beslutsunderlag


Beslut om planuppdrag KS § 52, 31 maj 2017



Plankarta, 2019-11-26



Planbeskrivning, 2019-11-26



Köpekontrakt 2019-07-18

Förslag till beslut
Detaljplaneförslaget för Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) sänds ut
för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Beslutet skickas till:


Fastighetsbolaget Villa Skoga AB
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Kommunledningskontoret
Johanna Thåström
Arkivarie/Nämndsekreterare
Samhällsbyggnadskontoret/TN

Datum

Vår beteckning
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Tekniska nämnden

Johanna.Skoglund@upplands-bro.se

Övriga frågor
Ärendet
Tekniska nämnden har beslutat att punkten Övriga frågor ska finnas med på
varje nämnd sammanträde.
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Frågor
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