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Vår beteckning
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TN 19/0272

1 (4)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Medborgarförslag om att anlägga en gångväg
med belysning i Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att inte
bygga någon gångväg med belysning på sträckan mellan Fasanstigen och
Poppelvägen, både av tekniska och ekonomiska skäl.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att det bör byggas en
gångväg med belysning på ytan mellan Fasanstigen och Poppelvägen. Där
finns idag en gräsyta som används av gående som genväg mellan
bostadsområden i Bro, Råby och handelsplatsen vid Klövtorpsvägen.
Medborgaren beskriver att denna själv har sett många som går på ytan och
därför tycker att det skulle vara bra med en gångväg där. Medborgaren
beskriver även att befintlig gräsyta är idag nertrampad för att många avvänder
den som ”gångväg”.
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på
medborgare som engagerar sig i framkomlighet, trygghet och säkerhet som är
en viktig fråga för kommunen.
Eftersom det går en gasledning genom det området där medborgaren önskar
gångbana där kommunen inte får bygga något ovanpå ledningen eller schakta i
närheten av den så är förslaget förknippat med mycket stora kostnader om
gasledningen ska flyttas för att komplettera sträckan med belysning. Runt
området finns flera gångbanor med belysning dit oskyddade trafikanter
hänvisas.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 6 september
2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019



Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019
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Datum

Vår beteckning

2019-09-06

TN 19/0272

Ärendet
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att det bör byggas en
gångväg mellan Fasanstigen och Poppelvägen. Där finns idag en gräsyta som
används av gående som genväg mellan bostadsområden i Bro, Råby och
handelsplatsen vid Klövtorpsvägen. Medborgaren beskriver att hen själv har
sett många som går på ytan och därför tycker att det skulle vara bra med en
gångväg med belysning. Medborgaren beskriver även att befintlig gräsyta idag
är nertrampad för att många går där.
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på
medborgare som engagerar sig i framkomlighet, trygghet och säkerhet som är
en viktig fråga för kommunen.
I detaljplanen för området som beslutades 23 februari 1988 är området som
beskrivs i medborgarförslaget utpekat som ett parkområde. Ytan ligger mellan
Poppelvägen, Härnevistigen, Trädvägen och bostäder vid Fasanstigen (se
kartbild nedan, figur 1).
Rakt genom området, som medborgaren önskar gångväg och belysning, går en
gasledning vilken kommunen inte har tillåtelse att bygga på eller schakta
bredvid. Att anlägga en gångväg där skulle innebära ett stort ingrepp förknippat
med höga kostnader. För oskyddade trafikanter finns gångbanor som leder
mellan Råbyvägen, Trädvägen och Härnevistigen som är asfalterade och som
har belysning. Därav ser inte kommunen att det är samhällsekonomiskt
försvarbart att anlägga en gångväg med belysning i
det aktuella området. Se figur 2 för kommunala
gångvägar i området kring grönytan.
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Datum

Vår beteckning

2019-09-06

TN 19/0272

Figur 1. Området markerat med rött

Figur 2. Blått anger kommunala vägar och gångvägar samt grönt anger privat/enskilda vägar och
gångvägar.

Barnperspektiv
Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar
tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt
i kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan.
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Datum

Vår beteckning

2019-09-06

TN 19/0272

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Namn

Namn

Titel

Titel

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019
2. Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige

4 (4)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 144

2019-06-12

Medborgarförslag om att anlägga en
gångväg med belysning i Bro
Dnr KS 19/0311

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångväg med
belysning i Bro. Det gäller en gräsmatta mellan Fasanstigen, Råbyvägen och
Trädvägen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 16 maj 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Lina Bergkvist

2020-01-16

TN 19/0378

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

1 (2)

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om utegym vid Lidl,
Norrboda bostadsområde
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte
bygga utegym eller lekplats vid Lidl i Norrboda på grund av att Upplands-Bro
kommun inte är markägare av det aktuella området.

Sammanfattning
Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym samt
lekplats mitt emot Lidl i Norrboda. Syftet är att skapa en plats för umgänge.
Ytan som medborgaren föreslår för utegym och lekplats är inte kommunal
mark samtidigt finns det ytor för umgänge och träning vid Kungsängens
idrottsplats samt lekplats bredvid denna som båda ligger i nära anslutning till
Norrboda bostadsområde.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 16 januari 2020



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
23 oktober 2019
Medborgarförslag daterat den 16 juli 2019



Ärendet
Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym samt
lekplats mitt emot Lidl i Norrboda. Förslagsställaren önskar ett ställe att sitta
och umgås på.
Ytan som medborgarförslaget avser är inte kommunal utan ägs av en privat
fastighetsägare, viket gör att kommunen inte kan bygga något där.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I nära anslutning till den aktuella ytan finns Kungsängens idrottsplats samt
lekplats med bänkar och ytor för umgänge.

Barnperspektiv
Medborgarförslaget bidrar till barnens livskvalitet, men det kan tillgodoses på
lekplatsen vid Kungsängens IP.
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Datum

Vår beteckning

2020-01-16

TN 19/0378

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 23
oktober 2019
2. Medborgarförslag daterat den 16 juli 2019
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Förslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2019-08-01

KS 19/0395

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Medborgarförslag om utegym vid Lidl, Norrboda
bostadsområde
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym vid Lidl
i Norrboda bostadsområde.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 16 juli 2019.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Frågeställaren
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden

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

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX<service@proofx.se>
för kommunikationsstab@upplands
-bro.se
den 16 juli 2019 11:07
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E- postadress
Förslaget (presentera
kort ditt
medborgarförslag här)

Norrboda bostadsområde...mitt
emot
Lidl, där det enligt utsago planerades
för en bensinma ck ... Mitt förslag är att
iordningsstäkka ett utwgym....kanske
även en lekplats i anslutning. Plats att
sitta, umgås....

Motivering (Här kan du Aktivitetsnivå skulle öka om
lämna en mer utförlig tillgängligheten till ett utwgym fanns.
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
ge nomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun gener erat av verktyget ProofX

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Lina Bergkvist

2019-09-12

TN 19/0152

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

1 (3)

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att göra om grusplanen
på Fjärilstigen till en gräsplan
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att inte
kommunen kommer göra åtgärder på grusplanen på Fjärilstigen. Upplands-Bro
kommun är inte markägare för aktuell yta och kan därmed inte göra åtgärder
där. Tekniska avdelningen skickar förslaget till aktuell fastighetsägare.

Sammanfattning
Den 17 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på
Finnstastigen till en gräsplan. Med ändamål att få ut barn för aktivt lekande.
Målet är att skapa sysselsättning för fotbollsintresserade ungdomarna samt att
ytan ligger centralt och kan därför användas av och locka fler medborgare.
Medborgaren beskriver även att om fler använder ytan så gynnar det även
verksamheter runt omkring såsom kiosken.
Upplands-Bro kommun ser positivt till förslagsställarens förslag om att göra
ytor i kommunen mer attraktiva för medborgare och att det även gynnar handel
i kommunen. Kommunen är inte markägare av ytan som förslagsställaren
beskriver och kan därför inte göra något där. Däremot skickar kommunen
förslaget vidare till aktuell fastighetsägare.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 16 januari
2020



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
20 mars 2019



Medborgarförslag daterat den 2 februari 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 17 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på
Finnstastigen till en gräsplan. Med ändamål till att få ut barn för aktivt lekande.
Målet är att skapa sysselsättning för fotbollsintresserade ungdomarna samt att
ytan ligger centralt och kan därför användas av och locka fler medborgare.

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

2019-09-12

TN 19/0152

Medborgaren beskriver även att om fler använder ytan så gynnar det även
verksamheter runt omkring såsom kiosken.
Upplands-Bro kommun ser positivt till förslagsställarens förslag om att göra
ytor i kommunen mer attraktiva för medborgare och att det även gynnar handel
i kommunen.
Kommunen är inte markägare av ytan som förslagsställaren beskriver och kan
därför inte göra något där. Tekniska avdelningen översänder medborgarens
önskemål till aktuell fastighetsägare.

Figur 1. Blåmarkerat område visar kommunal mark. Pilen visar aktuell grusplan.

Barnperspektiv
Barnens aktiva livskvalitet påverkas av detta medborgarförslag. Det är viktigt
att skapa ytor för barn och ungdomar som bidrar till fysik aktivitet och för att
främja umgänge och hälsa. Förslaget är positivt för barn och lämnas till
markägaren som förslag.
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Datum

Vår beteckning
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/park/trafik

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 20
mars 2019
2. Medborgarförslag daterat den 2 februari 2019
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Förslagsställaren
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 45

2019-03-20

Medborgarförslag om att göra om
grusplanen på Fjärilsstigen till en
gräsplan
Dnr KS 19/0103

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på
Fjärilsstigen till en gräsplan.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 7 februari 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

10 (74)

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-01-20

TN 19/0273

1 (4)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om minskning av
kommersiell trafik på Granhammarsvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
bevaka situationen och göra mätningar och eventuella åtgärder för att minska
buller, damm och avgaser/partiklar om behov finns för boende i området kring
Granhammarsvägen.

Sammanfattning
Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell
trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellan och
Granhammarsrondellan. Medborgaren har föreslagit att den kommersiella
trafiken ska ledas via Granhammarsvägen, Effektvägen, Kraftvägen och
Symmetrivägen genom att Symmetrivägens anslutning till
Granhammarsrondellen görs om till en bussgata.
Anledningen till förslaget är, enligt förslagsställaren, att den kraftigt ökade
tunga trafiken har lett till en försämrad boendemiljö på Mosaikvägen och
Glasyrvägen i form av buller, damm och avgaser/partiklar. Medborgaren
föreslår även att göra om Symmetrivägens anslutning mot Granhammarsvägen
till bussgata för att möjliggöra nuvarande linjedragning.
Den tunga trafiken på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen/Effektvägen och Granhammarsrondellen/Symmetrivägen utgörs av många fler
transporter än de som ska till industriområdet. Ett förbud mot tunga lastbilar
skulle medföra att transporter till de boende och verksamheter utanför
industriområdet måste undantas genom dispensgivning för varje enskilt fall.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det finns effektivare sätt att minska på buller, damm och avgaser/partiklar som
genereras av vägtrafiken längs Granhammarsvägen än att tvinga lastbilsförare
att inte ta den rakaste vägen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari
2020



Medborgarförslag inkommet den 9 juni 2019

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

2020-01-20

TN 19/0273

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 139, daterad den 12 juni 2019

Ärendet
Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell
trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellan och Granhammarsrondellan. Medborgaren har föreslagit att den kommersiella trafiken ska ledas
via Granhammarsvägen, Effektvägen, Kraftvägen och Symmetrivägen genom
att Symmetrivägens anslutning till Granhammarsrondellen görs om till en
bussgata.
Anledningen är, enligt medborgaren, att den kraftigt ökade tunga trafiken har
lett till en försämrad boendemiljö på Mosaikvägen och Glasyrvägen i form av
buller, damm och avgaser/partiklar. Medborgaren föreslår även att göra om
Symmetrivägens anslutning mot Granhammarsvägen till bussgata för att
möjliggöra nuvarande linjedragning.
Brunna industriområde är belägen nordost om E18 samt nordväst om
Granhammarsvägen. Granhammarsvägen är en huvudgata som går mellan
Enköpingsvägen och Livgardets militäranläggning. Trafikförsörjningen sker
via Mätarvägen, Effektvägen och Symmetrivägen. Den nordligaste delen av
industriområdet nås enklast via Granhammarsvägen och Symmetrivägen.
(bild1)

2 (4)

Datum

Vår beteckning

2020-01-20

TN 19/0273

Medborgaren har föreslagit att den kommersiella trafiken ska ledas via
Granhammarsvägen, Effektvägen, Kraftvägen och Symmetrivägen (bild2)
genom att Symmetrivägens anslutning till Granhammarsrondellen görs om till
en bussgata.
Anledningen till det, enligt medborgaren, är att den kraftigt ökade tunga
trafiken har lett till en försämrad boendemiljö på Mosaikvägen och
Glasyrvägen i form av buller, damm och avgaser/partiklar.

En trafikmätning gjordes på Symmetrivägen i maj 2019 och visar att
medeldygnstrafiken på vardagar är 809 fordon varav 12,93 % är tunga fordon
och på helgen är antal fordon 332 varav 8,58 % är tunga fordon.
Den tunga trafiken på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen/Effektvägen och Granhammarsrondellen/Symmetrivägen utgörs förutom transporter
till industriområdet även av fordon i linjetrafik, militärtransporter, sopbilar,
bussar, hästtransporter samt varutransporter till Livgardet, skolor, kursgård
samt andra transporter som kan komma till de boende och verksamheterna i
området.
Ett förbud mot tunga lastbilar, dvs fordon med en totalvikt över 3,5 ton,
innebär att varutransporter enligt ovan måste undantas genom dispensgivning
för varje enskilt fall.
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Datum

Vår beteckning

2020-01-20

TN 19/0273

Övervakning av bestämmelsen görs av polismyndigheten.
Vidare finns det en pågående detaljplanering för fastigheten Viby 19:3 med
utbyggnad av bland annat bostäder, vilket medför att Energivägen blir en
lokalgata med in- och utfarter till bostadsområdet.
Det finns effektivare sätt att minska på buller, damm och avgaser/partiklar som
genereras av vägtrafiken längs Granhammarsvägen än att tvinga lastbilsförare
att inte ta den rakaste vägen. Tekniska nämnden ger därför i uppdrag till
tekniska avdelningen att bevaka situationen och göra mätningar och eventuella
åtgärder för att minska på buller, damm och avgaser/partiklar om behov finns.

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller och avgaser men den föreslagna
åtgärden bedöms förbättra läget marginellt.

Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommet den 9 juni 2019
2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 139, daterad den 12 juni 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige

4 (4)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 9 juni 2019 12:47
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget (presentera Minskning av kommersiell trafik på
kort ditt Granhammarsvägen mellan
medborgarförslag här) Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen.
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

De senaste åren har den tunga
kommersiella trafiken på
Granhammarsvägen mellan Brunnaoch Granhammarsrondellerna ökat
kraftigt. Detta har lett till en försämrad
boendemiljö för oss boende på
Mosaikvägen och Glasyrvägen i form
av buller, damm och avgaser/partiklar.
Förslaget är att ta bort anslutningen av
Symmetrivägen till
Granhammarsrondellen. Den tunga
kommersiella trafiken skulle då istället
hänvisas till Energivägen/Kraftvägen
för transporter in i industriområdet.
För att möjliggöra busstrafikens
nuvarande linjedragning så skulle
Symmetrivägens anslutning mot
Granhammarsrondellen behöva göras
om till en bussgata.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 139

2019-06-12

Medborgarförslag om minskning av
kommersiell trafik på
Granhammarsvägen mellan
Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen
Dnr KS 19/0347

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell
trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 10 juni 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-01-21

TN 19/0432

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om att införa
parkeringsförbud på Ginstvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget om att införa parkeringsförbud
på Ginstvägen.

Sammanfattning
En medborgare har föreslagit att parkeringsförbud införs på Ginstvägen då
vägen enligt medborgaren är 4 meter bred och att det parkerar bilar på gatan
dygnet runt. Medborgaren anser att om det börjar brinna hemma hos någon
kommer brandkåren inte att få plats eftersom det är jättetrångt. Det är en liten
gata och medborgaren anser att man inte ska få parkera sina bilar på gatan
eftersom var och en har garage och en uppfart att ställa bilarna på. När det
kommer snö kan man inte kunna snöröja på platsen och det blir kaos.
Tekniska avdelningen har vid besök på platsen konstaterat att gatan är ca 6
meter bred och att de få parkerade bilarna inte utgör något hinder för
framkomligheten. I avsaknad av snö har det inte gått att bedöma om de
parkerade bilarna är ett hinder för snöröjningen eller ej.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020



Medborgarförslag inkommet den 28 november 2019



Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 285, daterad den 18 december
2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
En medborgare har föreslagit att parkeringsförbud införs på Ginstvägen då
vägen är 4 meter bred och att det parkerar bilar på gatan dygnet runt.
Medborgaren anser att om det börjar brinna hemma hos någon kommer
brandkåren inte att få plats då är det jättetrångt och det blir svårt att jobba samt
att det är livsfarligt. Det är en liten gata och medborgaren anser att man inte ska
få parkera sina bilar på gatan eftersom var och en har garage och en uppfart att
ställa bilarna på. När det kommer snö kan man inte kunna snöröja på platsen
och det blir kaos.

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

2020-01-21

TN 19/0432

Parkeringsförbud inrättas i första hand av trafiksäkerhets- eller
framkomlighetsskäl. På Ginstvägen får fordon parkeras högst 24 timmar i följd
på vardagar, utom dag före sön- och helgdag förutom i vändplatsen där det
enligt lokal trafikföreskrift råder ständigt parkeringsförbud. Gatan är ca 6 meter
bred och har målriktad trafik.
Vid besök på plats har kunnat konstateras att de få parkerade bilarna inte utgör
något hinder för framkomligheten. I avsaknad av snö har det inte gått att
bedöma om de parkerade bilarna är ett hinder för snöröjningen eller ej.

Barnperspektiv
Barnens livsmiljö påverkas inte av beslutet att inte inrätta parkeringsförbud då
gatan är framkomlig även om fordon är uppställda på gatan och för
gångtrafikanterna finns det gångbana på den södra sidan av Ginstvägen.

Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommet den 28 november 2019
2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 285, daterat den 18 december 2019
Beslut sänds till
 Förslagslämnaren
 Kommunfullmäktige
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX<service@proofx.se>
för kommunikationsstab@lib.upplands
bro.se
den 28 november201922:04
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Förslaget (presentera
kort ditt
medborgarförslag här)

Parkeringsförbjud. Vägen på
Ginstvägen 21, vägen e 4 meter bred,
på gatan står parkerade bilar 24/ 7
med utländska reg nr, om det börjar
brinna hemma hos nån brandkåren
kommer inte få plats då e de t jätte
trångt , och blir svårt att jobba , det är
en liten gata man ska inte inte få
parker sina bilar på gatan var o en har
garage och en uppfart dem får ställa
sina bilar där, det e livs farligt. NU när
det kommer snös, snöröjare kan inte
röja denna pla ts då dem parkerar sina
bilar , det blir kaos . mvh

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-01-21

TN 19/0411

1 (4)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om belysning längs
nya elljusspåret i Bro, KS 17/0064
Förslag till beslut
Tekniska nämnder beslutar att avslå medborgarförslaget om att bygga en ny
gångväg med tillhörande belysning genom skogen från Skogsklockevägen till
Bro centrum för att minimera åverkan i centrumnära skogspartier och att
bevara den biologiska mångfalden.

Sammanfattning
Den 20 februari 2017 inkom ett medborgarförslag till Kultur ochfritidsnämnden om att bygga ut elljusspåret i Bro för att omvandla gångstigen
mellan Finnsta (Skogsklockevägen) och Bro centrum till ett nytt elljusspår.
Kultur och- fritidsnämnden ansåg inte att denna gångstig var lämplig som
motionsspår och föreslog kommunfullmäktiga att överlåta frågan till Tekniska
nämnden för beslut om anläggning av en ny gångväg.
Den 8 september 2019 inkom medborgarförslaget till Tekniska nämnden för
beslut gällande anläggning av en ny gångväg med tillhörande belysning på
gångstigen som leder mellan Finnsta och Bro centrum.
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ställer sig positivt till
medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer och är angelägna om
att skapa trygga och framkomliga gångvägar.
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget för att bevara den naturliga
skogsmiljön med stora gamla träd och för att inte riskera åverkan på det
kulturhistoriska gravfältet vid anläggning av en ny gångväg med tillhörande
belysningsstolpar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari
2020



Medborgarförslag, daterad den 20 februari 2017



Kultur och- fritidsnämdens tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari
2018

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

2019-11-06

TN 19/0411

Komunfullmäktiges protokollutdrag § 244, daterad den 6 november
2019

Ärendet
Den 9 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag till Tekniska nämnden om att
anlägga en ny gångbana med tillhörande belysningsstolpar på en befintlig
gångstig genom Råbyskog från Finnsta ner till Bro centrum. Förslagsställaren
menar att denna stig upplevs som mörk och ser gärna att en åtgärd vidtas.
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ställer sig positivt till
medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer och är angelägna om
att skapa trygga och framkomliga gångvägar.
Under 2019 utförde kommunens ekologer stora skogsåtgärder i Råbyskog för
att stärka naturvården, bevara kulturhistoriska värden samt att stärka
trygghetskänslan i området då större partier öppnades upp, mängder av mindre
vegetation plockades bort samt att skogen rensades från riskträd. Området runt
Råbyskog upplevs nu mycket luftigare och ger ett intryck av mer rymd.
I området runt Råbyskog och Finnsta så finns det många lämpliga gång ochcykelvägar med tillhörande belysning som är avsedda för att tryggt och säkert
ta sig från Finnsta till Bro centrum och runt i området. Det finns andra upplysta
gång- och cykelvägar att välja i området när mörkret faller på. Denna skogsstig
är avsedd att vara just en stig som man kan välja att promenera på för att få en
större anknytning till naturen. Kommunen vill bevara denna skogsstigs
nuvarande utformningen för att bibehålla känslan av skogspromenad vid
promenad i området. Stigen uppfyller i dagsläget inte kriterierna för att vara en
kommunal gångväg, om denna skulle omvandlas till en gångväg måste stigen
breddas till 2,5 meter, vilket gör att åverkan på skogsområdet kommer att
inkräkta på närliggande kulturområde.

2 (4)

Datum

Vår beteckning

2019-11-06

TN 19/0411

Figur 1. blått markerar kommunala vägar och gång- och cykelvägar. Grönt markerar enskilda vägar.
Rött markerar motorväg E18. Streckad orange linje markerar aktuell skogsstig. Lila område markerar
fornlämningar.

Barnperspektiv
Barnens livsmiljö påverkas positivt av naturnära områden. Barnen har i och
med detta beslut kvar möjligheten att i sitt närområde promenera på en
skogsstig, att njuta av miljön samt lära sig om skogen.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tekniskchef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 januari
2020
2. Medborgarförslag, daterad den 20 februari 2017
3. Kultur och- fritidsnämdens tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari
2018
4. Komunfullmäktiges protokollutdrag § 244, daterad den 6 november
2019
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Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Förslagsställaren

Datum

Vår beteckning

2019-11-06

TN 19/0411

4 (4)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 244

2019-11-06

Omfördelning av medborgarförslag om
belysning längs nya elljusspåret i Bro
Dnr KS 17/0064

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om belysning längs nya
elljusspåret i Bro till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 20 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om att bygga ut elljusspåret i
Bro genom att göra om den stig som går mellan Finnsta och Bro centrum till ett
elljusspår. Stigen som förslagsställaren syftar på används idag främst som
gångväg mellan Finnsta och Bro centrum. Den 22 mars 2017 beslutade
Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade medborgarförslaget på sitt
sammanträde den 6 februari 2018. Kultur- och fritidsnämnden håller med om
att belysning längs stigen skulle vara av nytta för de som använder den, genom
att öka tryggheten och möjligheten att använda stigen när det är mörkt.
Elljusspår anläggs för att underlätta för motion och Kultur- och fritidsnämnden
anser att stigen inte är lämplig som ett motionsspår, utan passar bättre att
användas som en gångväg. Därför är ett elljusspår inte en passande lösning i
detta fall. Kultur- och fritidsnämnden går därför inte vidare med
medborgarförslaget, men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan,
om att istället anlägga en gångväg, till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6
februari 2018



Medborgarförslag om beslysning längs nya elljusspåret i Bro den 20
februari 2017

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om belysning längs nya
elljusspåret i Bro till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden

14 (35)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

15 (35)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§5

Sammanträdesdatum:

2018-02-06

Medborgarförslag om belysning längs
nya elljusspåret i Bro
Dnr KFN 17/0088

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget,
men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan till Tekniska nämnden
om att istället anlägga en gångväg.
_______________

Sammanfattning
Den 20 februari 2017 kom ett medborgarförslag in om att bygga ut elljusspåret
i Bro genom att göra om den stig som går mellan Finnsta och Bro centrum till
ett elljusspår.
Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden
mottog förslaget den 29 mars 2017.
Stigen som förslagsställaren syftar på används idag främst som gångväg mellan
Finnsta och Bro centrum. Kultur- och fritidsnämnden håller med om att
belysning längs stigen skulle vara av nytta för de som använder den, genom att
öka tryggheten och möjligheten att använda stigen när det är mörkt.
Elljusspår anläggs för att underlätta för motion. Kultur- och fritidsnämnden
anser att stigen inte är lämplig som ett motionsspår, utan skulle snarare
användas som en gångväg. Därför är ett elljusspår inte en passande lösning i
detta fall.
Kultur- och fritidsnämnden går därför inte vidare med medborgarförslaget,
men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan om att istället anlägga
en gångväg till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2017
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget,
men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan om att istället anlägga
en gångväg till Tekniska nämnden.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-02-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Andrée Wright (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag med
redaktionella förändringar där ”till Tekniska nämnden” flyttas för att undvika
ett syftningsfel.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

9 (17)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Tommy Öberg

2019-10-28

TN 19/0380

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Er beteckning

tommy.oberg@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att anordna
farthinder och digitala hastighetsskyltar på
Pettersbergsvägen i Norrboda för ökad trygghet
i trafiken
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att:
1. utreda möjligheten och behovet av fler övergångställen på
Pettersbergsvägen
2. utreda möjligheten och behovet av hastighetsdämpande åtgärder på
Pettersbergsvägen
3. utreda möjligheten och behovet av fler skyltar som anger hastigheten
samt skyltar som varnar för lekande barn på Pettersbergsvägen
4. utreda möjligheten och behovet av digitala hastighetsdisplayer på
Pettersbergsvägen

Sammanfattning
Den 31 juli inkom ett medborgarförslag som föreslår att Upplands-Bro
kommun ska skapa fler övergångställen, anlägga farthinder och sätta upp fler
hastighetsskyltar samt även skyltar som varnar för lekande barn på
Pettersbergsvägen i ”Brunna park” (Norrboda). Förslagsställaren vill även att
digitala hastighetsdisplayer upprättas.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet och i synnerhet när
det gäller barn som är en viktig fråga för kommunen. Medborgarförslaget
besvaras med att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda
förslagsställarens önskemål om relevanta åtgärder på Pettersbergsvägen och
utreda möjligheterna att skapa fler övergångställen samt farthinder.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §196 daterad
den 9 oktober 2019

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

2019-10-28

TN 19/0380

Kommunledningskontoret


Medborgarförslaget som inkom den 31 juli 2019

Ärendet
Den 31 juli inkom ett medborgarförslag som föreslår att Upplands-Bro
kommun ska skapa fler övergångställen, anlägga farthinder och sätta upp fler
hastighetsskyltar samt även skyltar som varnar för lekande barn på
Pettersbergsvägen i ”Brunna park” (Norrboda). Förslagsställaren vill även att
digitala hastighetsdisplayer upprättas.
Pettersbergsvägen som är skyltad 30 km/h enligt LTF (lokal trafikföreskrift) är
en genomfartsväg och passerar Norrbodas bostadsområde. Kommunen har
gjort trafikmätningar och det förekommer en del hastighetsöverträdelser.
Förslagsställaren beskriver att boende längs Pettersbergsvägen upplever att
detta känns otryggt. Enligt förslagsställaren finns lekplatser i nära anknytning
till Pettersbergsvägen, vilket innebär att många barn rör sig i området.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig inom trafiksäkerhet och i synnerhet
när det gäller barn som är en viktig fråga för kommunen. Det finns
begränsningar i vad som är möjligt att göra för åtgärder med trafikhinder
eftersom busstrafik kommer trafikera Pettersbergsvägen, ingen lekplats finns i
anslutning till Pettersbergsvägen, på södra sidan utmed vägen finns en gång
och cykelväg och på norra sidan en gångväg. Tre övergångställen finns samt att
det är målat 30 i vägbanan som en påminnelse om gällande hastighet.
Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över
möjligheten att sätta upp digitala hastighetsdisplayer, orange blinkande
varnings armatur vid övergångställena på Pettersbergsvägen, att utreda
möjligheten och behovet av hastighetsdämpande åtgärder, fler övergångställen
och fler vägmärken som anger gällande hastighet samt varning för lekande
barn.

Barnperspektiv
Kommunen strävar efter att skapa trafiksäkra miljöer för både barn och vuxna.
Pettersbergsvägen vid Norrboda har ett omfattande flöde av trafik till
fastigheter och handelsområdet och det är viktigt att säkerställa en trafiksäker
miljö för barn som rör sig utmed Pettersbergsvägen.

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2019-10-28

TN 19/0380

Kommunledningskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf. teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde §196 daterad den
9 oktober 2019
2. Medborgarförslaget som inkom den 31 juli 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen
 Akt

3 (3)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 31 juli 2019 20:34
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget (presentera Vi som bor längs Pettersbergsvägen i
kort ditt Brunna Park upplever att trafiken inte
medborgarförslag här) håller hastigheten (30 km/tim) och
upplever att detta känns otryggt. Det
finns lekplatser i nära anknytning till
Pettersbergsvägen, vilket innebär att
det är många barn som rör sig i
området. Förslag är att skapa fler
övergångsställen, farthinder, fler
skyltar som talar om hastigheten på
sträckan, få upp skyltar om lekande
barn, få upp digitala skyltar som talar
om att den som kör fordonet kör för
fort om denne kör över 30 km/tim.
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Vi som bor längs Pettersbergsvägen i
Brunna Park upplever att trafiken inte
håller hastigheten (30 km/tim) och
upplever att detta känns otryggt. Det
finns lekplatser i nära anknytning till
Pettersbergsvägen, vilket innebär att
det är många barn som rör sig i
området. Förslag är att skapa fler
övergångsställen, farthinder, fler
skyltar som talar om hastigheten på

sträckan, få upp skyltar om lekande
barn, f å upp digitala skyltar som talar
om att den som kör fordonet kör för
fort om denne kör över 30 km/tim.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyg et ProofX

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 196

2019-10-09

Medborgarförslag om att anordna
farthinder och digitala hastighetsskyltar
på Pettersbergsvägen i Brunna Park för
ökad trygghet i trafiken
Dnr KS 19/0364

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut

Sammanfattning
Den 1 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna farthinder och
digitala hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen i Brunna Park för att öka
tryggheten i trafiken och för boende.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 1 augusti 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

20 (70)

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0140

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om nytt system för
övrigt avfall
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget enligt
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, med att förslaget är intressant,
men att det skulle innebära stora kostnader för avfallskollektivet att införa
förslaget, med en höjd avfallstaxa som följd.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om ett nytt system för övrigt
avfall.
Systemet som förslagsställaren presenterar används i Tyskland och bygger på
att medborgare kan få upp till 4 m3 grovavfall hämtat från hemmet
kostnadsfritt var tredje månad. Oftare och eller snabbare hämtningar kan ske
mot särskild avgift. Att införa denna typ av tjänst är intressant och skulle
underlätta för många, men det skulle samtidigt kraftigt påverka nivån på
kommunens avfallstaxa. Kommunen har idag två uppskattade
kretsloppscentraler som vi hänvisar denna typ av avfall till.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat 27 februari 2020



Medborgarförslag om system för övrigt avfall, daterad 4 februari 2020



Beslut KS 20/0095 §4, daterad 12 februari 2020

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om ett nytt system för övrigt
avfall.
Systemet som förslagsställaren presenterar används i Tyskland och bygger på
att medborgare kan få upp till 4 m3 grovavfall hämtat från hemmet
kostnadsfritt var tredje månad. Oftare och eller snabbare hämtningar kan ske
mot särskild avgift. Att införa denna typ av tjänst är intressant och skulle
underlätta för många, men det skulle samtidigt kraftigt påverka nivån på
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

2020-02-27

TN 20/0140

kommunens avfallstaxa. Kommunen har idag två uppskattade
kretsloppscentraler som vi hänvisar denna typ av avfall till.

Barnperspektiv
En väl fungerande avfallshantering påverkar alla boende i kommunen, barn
som vuxna. Att föräldrarna kan lämna avfall på ett effektivt och pedagogiskt
vis innebär att hanteringen inte blir tidskrävande samtidigt som barnen tidigt
kan lära sig vikten av en korrekt avfallshantering.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommit 4 februari 2020
2. Kommunfullmäktiges beslut 12 februari 2020

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Akt
 Förslagsställaren

2 (2)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplandsbro.se
den 4 februari 2020 10:01
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget
(presentera kort
ditt
medborgarförslag
här)

Utred möjligheten att etablera ett nytt system för
övrigt avfall som inte hanteras av det normala
sophämtningssystemet eller miljöstationerna.
Övrigt avfall skall kunna hämtas på anmodan eller
vissa tider vid fastigheten.

Motivering (Här
kan du lämna en
mer utförlig
beskrivning av
ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna
varför du anser
att förslaget ska
genomföras och
hur det i så fall
skulle kunna ske)

Systemet finns sedan flera år i de flesta orter i
Tyskland och fungerar utmärkt.
https://www.worms.de/de/web/ebwo/Hausrat.php
Planera en studieresa till Tyskland i samband med
utredningen för bättre beslutsunderlag Detta är
ett bidrag till miljön eftersom inte varje hushåll
måste köra till en återvinningsstation. Mindre
nedskräpning i närområdet.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§4

2020-02-12

Medborgarförslag om nytt system för
övrigt avfall
Dnr KS 20/0095

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om nytt system för övrigt
avfall som inte hanteras av det normala sophämtningssystemet eller vid
miljöstationerna.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 4 februari 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

9 (67)

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0139

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att förslaget beaktas i samråd med FTI
tidigast under 2021 när behovet av antal miljöstationer i kommunen kan
komma att revideras.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att inte återinföra
miljöstationen på Artistvägen som varit tillfälligt stängd under tiden en ny gång
och cykelväg byggts på platsen. Förslagsställaren anser att stationen inte längre
behövs då kommunen snart inför ett nytt system med fyrfackskärl, samt att det
medför kostnader och gör det svårt för skolbussar att vända om stationen
kommer tillbaka.
Samhällsbyggnadskontoret instämmer till viss del med förslagsställaren. När
fyrfacksystemet är i full drift kommer ett antal miljöstationer kunna avslutas.
Fyrfackskärlen kommer dock inte kunna täcka hela behovet av den
avfallslämning som uppstår vid till exempel sällanköp av möbler eller andra
produkter med större mängd emballage.
Arbetet med att stänga miljöstationer kommer ske tidigast under 2021 och då i
samråd med FTI som är ansvariga för insamlingen från miljöstationerna. I
dagsläget har FTI lämnat in en bygglovsansökan för att kunna återinföra
miljöstationen på Artistvägen. Ett flertal medborgare har kontaktat kommunen
och de är angelägna om att få tillbaka sin miljöstation på Artistvägen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020



Medborgarförslag om miljöstation på Artistvägen, daterad 4 februari
2020



Beslut KS 20/0094 §3, daterad 12 februari 2020

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

Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0139

Ärendet
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att inte återinföra
miljöstationen på Artistvägen som varit tillfälligt stängd under tiden en ny gång
och cykelväg byggts på platsen. Förslagsställaren anser att stationen inte längre
behövs då kommunen snart inför ett nytt system med fyrfackskärl, samt att det
medför kostnader och gör det svårt för skolbussar att vända om stationen
kommer tillbaka.
Samhällsbyggnadskontoret instämmer till viss del med förslagsställaren. När
fyrfacksystemet är i full drift kommer ett antal miljöstationer kunna avslutas.
Fyrfackskärlen kommer dock inte kunna täcka hela behovet av den
avfallslämning som uppstår vid till exempel sällanköp av möbler eller andra
produkter med större mängd emballage.
Arbetet med att stänga miljöstationer kommer ske tidigast under 2021 och då i
samråd med FTI som är ansvariga för insamlingen från miljöstationerna. I
dagsläget har FTI lämnat in en bygglovsansökan för att kunna återinföra
miljöstationen på Artistvägen. Ett flertal medborgare har kontaktat kommunen
och de är angelägna om att få tillbaka sin miljöstation på Artistvägen.

Barnperspektiv
Att kunna lämna sina förpackningar nära hemmet främjar barnens insikt i hur
avfall ska hanteras då de på ett enkelt sätt kan hjälpa till att sortera och lämna
ifrån sig avfall på ett korrekt sätt. Att inte kunna lämna ifrån sig förpackningar
korrekt nära hemmet kan skapa en frustration som leder till att man väljer att
kasta förpackningarna i restavfallet. Att ha en miljöstation nära hemmet skapar
bättre förutsättningar för att lära barnen en korrekt avfallshantering.
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommit 4 februari 2020
2. Kommunfullmäktiges beslut 12 februari 2020
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Akt
 Förslagsställaren

2 (2)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX<service@proofx.se>
för kommunikationsstab@lib.upplands
bro.se
den 4 februari 202009:50
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E- postadress
Förslaget (presentera
kort ditt
medborgarförslag här)

Miljöstation Artistvägen Jag föreslår att
ni inte återetablerar denn a station
efter ombyggnaden av Artistvägen.

Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

När kommunen satsar på det n ya
praktiska och miljövänliga systemet
med två sopkärl till fastigheterna
behövs stationen inte längre. Att sätta
upp stationen nu bara för att det nya
systemet kommer i gång först i
oktober är med tanke på kostnader
knappast försvarbart. Dessutom har
skol bussen svårt att vända redan i dag
på den nya vändplanen. Med
containerna på plats är det säkert inte
lättare.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§3

2020-02-12

Medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen
Dnr KS 20/0094

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 4 februari 2020

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

8 (67)

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0138

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om balplast för
återvinning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att medborgarförslaget beaktas i samband
med utveckling av kommunens kretsloppscentraler.

Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning
Förslagsställaren tycker att kommunen ska hjälpa till med att samla in balplast
för återvinning. Balplast kallas även ensilageplast och används inom jordbruk
för att bala in hö. Fraktionen är intressant och finns med i listan på fraktioner
som avfallsenheten beaktar i arbetet med utveckling av kretsloppscentralerna. I
dagsläget är dock ytorna på kretsloppscentralerna begränsade och alla
fraktioner går inte att ta hand om separat. Kretsloppcentralernas främsta syfte
är att möjliggöra för medborgarna att källsortera avfallsmaterial som uppstår i
hemmet.
Insamling av ensilageplast ställer också höga krav på renhet och kommuner
som testat denna typ av återvinning har haft stora problem med att hålla
materialet så rent som producenterna kräver.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020



Medborgarförslag om balplast för återvinning, daterad 5 februari 2020.



Beslut KS 20/0098 §2, daterad 12 februari 2020

Ärendet
UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning
Förslagsställaren tycker att kommunen ska hjälpa till med att samla in balplast
för återvinning. Balplast kallas även ensilageplast och används inom jordbruk
för att bala in hö. Fraktionen är intressant och finns med i listan på fraktioner

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

2020-02-27

TN 20/0138

som avfallsenheten beaktar i arbetet med utveckling av kretsloppscentralerna. I
dagsläget är dock ytorna på kretsloppscentralerna begränsade och alla
fraktioner går inte att ta hand om separat. Kretsloppcentralernas främsta syfte
är att möjliggöra för medborgarna att källsortera avfallsmaterial som uppstår i
hemmet, och ensilageplast är sällan förekommande i ett hem.
Insamling av ensilageplast ställer också höga krav på renhet och kommuner
som testat denna typ av återvinning har haft stora problem med att hålla
materialet så rent som producenterna kräver.

Barnperspektiv
En fungerande avfallshantering i kommunen är inte bara bra för miljön, det lär
också barnen att göra rätt och visar att den vuxna generationen tar
avfallshantering på alvar. En kretsloppscentral med många fraktioner
understryker vikten av att sortera ut rätt material på rätt plats.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommit 5 februari 2020
2. Kommunfullmäktiges beslut 12 februari 2020
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Akt
 Förslagsställaren

2 (2)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplandsbro.se
den 5 februari 2020 08:20
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget (presentera Att kommunen hjälper till med att
kort ditt organisera och samla in så kallad
medborgarförslag här) balplast för återvinning. Förslagsvis i
samarbete med Svepretur eller Svensk
plaståervinning eller annan aktör.
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Upplands-Bro är en
häst/jordbrukskommun. Det
produceras kopiösa mängder balplast
som det är svårt att få in i ett cirkulärt
system. Även om man vill "göra rätt"
så går det inte. Återvinningscentralen
tar endast emot begränsning i mängd
och privatpersoner. Många stall är
företag och även om man är
privatperson så kommer man med
balplast lätt upp i maxvolym i kubik.
Återvinngscentralen sänder väl
dessutom den mesta av plasten till
förbränning antar jag och vi behöver
bli bättre på att främja cirkulär
ekonomi och att plasten går från att

ses som en sopa till att bli en råvara.
Hästbranschen ligger dessutom efter
övriga samhället i fråga om hållbar
verksamhet och kan behöve en pusch i
rätt riktning. Balplastinsamling är
också lät t att använda kommunikativ
om man vill at tmiljöarbetet ska synas.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§2

2020-02-12

Medborgarförslag om balplast för
återvinning
Dnr KS 20/0098

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 5 februari 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

7 (67)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Lina Bergkvist

2020-01-21

TN 19/0231

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

1 (2)

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020.

Sammanfattning
Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet (ref.nr KS 19/0354).
Miljöpartiet beskriver i motionen ett önskemål om att kommunen skall anta en
trädförsörjningsstrategi i enlighet med begreppet ekologisk kompensation.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari
2020



Tekniska nämndens yttrande – motion om trädförsörjningsstrategi,
daterat den 21 januari 2020



Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 14 juni 2019

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Grönområden främjar ökad rörelse, fysisk och psykisk aktivitet samt hälsa för
barnen. Det är viktigt för barn att ha möjlighet till lek och fysisk aktivitet i
naturnära området. Att bevara, underhålla och plantera nya träd och
skogspartier i bostadsnära områden är en del av det dagliga arbetet som
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med.
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata park trafik

Bilagor
1. Yttrande – Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 21 januari 2020
2. Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 14 juni 2019
3. Följebrev Kommunstyrelsen, daterad den 20 juni 2019

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

2 (2)

YTTRANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning
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Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi
Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet. Miljöpartiet beskriver i
motionen ett önskemål om att kommunen skall anta en trädförsörjningsstrategi
i enlighet med begreppet ekologisk kompensation.
Miljöpartiet beskriver i motionen två önskemål:


att kommunen bör tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det
planteras nya träd i Upplands-Bro kommun, särskilt i de nya
stadsdelarna. Trycket på att bygga fler bostäder är stort i
Stockholmsregionen och Upplands-Bro kommun tar sin del av ansvaret
för att fler ska få bostad. Många träd går förlorade när grävmaskinerna
gör sitt jobb och i många fall ersätts borttagna träd inte med nya.



att Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi.

Miljöpartiet beskriver även i motionen om de goda effekter som träd i
bostadsnära områden bidrar med: ”Tio träd i kvarteret får dig att känna dig sju
år yngre enligt en kanadensisk studie! Detta får man naturligtvis ta med en
nypa salt men forskare är eniga om att träd får dig att må bättre. Träd renar
luften från partiklar, ozon och kväveoxider vilket minskar risken för många
allvarliga sjukdomar och de är vackra att se på vilket ökar trivseln. Gamla
träd utgör värdefulla biotoper för fåglar samt bin och andra insekter”.
Tekniska nämnden anser att förslaget om trädförsörjningsstrategin redan
uppfylls med funktioner inom tekniska, mark och exploaterings samt
övergripande samhällsplaneringens avdelningar.
Samtliga berörda inom området från avdelningarna tekniska, mark och
exploatering samt övergripande samhällsplanering är ständigt med och
granskar landskaps handlingarna inför nya exploateringar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ett av målen som berörda tjänstepersoner från de olika avledningarna har är att
ständigt motverka och förebygga, när en åtgärd eller verksamhet kan innebära
en betydande försvagning av den gröna infrastrukturen i ett område, alternativt
att det kompenserar med nyanläggning och planteringar av olika slag.
Samhällsbyggnadskontoret har idag en parkförvaltare och två
kommunekologer samt projektledare med gedigen erfarenhet och förståelse för
bevarandevärde för träd, trädmiljöer och ekologiska kompensationer. Samtliga
är väl införstådda i värdet av att plantera nya träd, och hur träden bidrar till en
hållbar utveckling.
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Tekniska avdelningen anser att Upplands-Bro kommun arbetar på ett
strategiskt sätt med trädförsörjning och har den kompetens som krävs för att
bevara och kompensera det trädbestånd som finns och behövs i kommunen och
därmed är en separat trädförsörjningsstrategi inte nödvändig i dagsläget.
Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Sara Ridderstedt
den 14 juni 2019 10:47
kommunstyrelsen
Motion

Miljöpartiet föreslår trädförsörjningsstrategi
Tio träd i kvarteret får dig att känna dig sju år yngre enligt en kanadensisk studie! Detta får man
naturligtvis ta med en nypa salt men forskare är eniga om att träd får dig att må
bättre. Träd renar luften från partiklar, ozon och kväveoxider vilket minskar risken för många
allvarliga sjukdomar och de är vackra att se på vilket ökar trivseln. Gamla träd utgör värdefulla
biotoper för fåglar samt bin och andra insekter.
Träden påverkar också det lokala klimatet genom att erbjuda skugga i allt högre temperaturer,
och de minskar risken för översvämningar. Dessutom binder de koldioxid. Trycket på att bygga
fler bostäder är stort i Stockholmsregionen och Upplands-Bro tar sin del av ansvaret för att fler
ska få bostad. Många träd går förlorade när grävmaskinerna gör sitt jobb och i många fall ersätts
borttagna träd inte med nya.
Miljöpartiet vill att :
* Kommunen tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det planteras nya träd i UpplandsBro, särskilt i de stadsdelarna där det har byggts mest på senare år.
* Miljöpartiet föreslår att Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi i enlighet med
begreppet ekologisk kompensation (Vägledning från Naturvårdsverket gällande
stadsplanering). Naturvårdsverket anser att krav på kompensation särskilt bör övervägas i
samband med intrång i områden med höga naturvärden, vid påverkan på den gröna
infrastrukturen och viktiga ekosystemtjänster samt i samband med påverkan på områden med
högt exploateringstryck.
Sara Ridderstedt (Mp)

Skaffa Outlook för Android

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

kommunstyrelsen
den 20 juni 2019 12:43
Tekniska nämnden
Remiss - motion om trädförsörjningsstrategi, KS 19/0354
Motion om trädförsörjningsstrategi.pdf

Hej
Här kommer en remiss för yttrande. Tekniska nämndens svar ska skickas senast den 24 september 2019
till Kommunstyrelsen@upplands-bro.se med hänvisning till vårat ref.nr KS 19/0354.
Bilaga: Motion om trädförsörjningsstrategi
Med vänliga hälsningar
Lindamari Nilsson
Registrator
Kanslistaben, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-518 377 86
linda-mari.nilsson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
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Datum

Vår beteckning
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Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden
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Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om att anlägga en gång- och
cykelbana mellan Bro och Bålsta
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande, daterat 11 december 2019.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Vänsterpartiet till Kommunfullmäktige i Upplands-Bro
kommun om att anlägga en kombinerad gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta
mot Enköping. Tekniska nämnden ser positiv på det och instämmer i förslaget att en
trafiksäker gång- och cykelväg bör finnas mellan Bro och Bålsta. Dock är kommunen
varken markägare eller väghållare på den nämnda sträckan längs med
Enköpingsvägen. Kommunen för en aktiv dialog med Trafikverket i ärendet och
hoppas på att kunna påverka prioriteringarna hos Trafikverket. Kommunen har hittills
byggt och planerar för en gång- och cykelväg med regional standard genom Bro i
olika etapper.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 11 december 2019



Yttrande, daterat den 11 december 2019



Motion om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Bro och Bålsta, daterad
11 december 2019

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar tryggheten
och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt i kommunen
vilket främjar både det sociala livet och även hälsan.
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Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Yttrande, daterat den 11 december 2019
2. Motion till kommunfullmäktige i Upplands-Bro att anlägg en kombinerad cykeloch gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping

Beslut sänds till




Kommunstyrelsen
Motionsställaren

2 (2)

Motion till kommunfullmäktige i Upplands-Bro
Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping.
Vänsterpartiet i Håbo lägger samtidigt som partiföreningen i Upplands Bro lägger motsvarande motion i sina fullmäktige denna motion. Syftet är att kommunerna gemensamt ska snabbutreda och anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan våra tätorter. För en stor del av
denna sträckning skulle den tidigare banvallen mellan våra kommuner kunna användas.
Vi kan glädjande nog se att arbetspendlingen med cykel är på uppgång. För att inte denna utveckling skall gå i stå på grund av att tryggheten på vårt vägnät inte är säkrad är en gång och
cykelbaneutveckling en god framtida utveckling för våra kommuner. För att inte tala om att
barn och ungdomar ska kunna både gå och cykla under trygga förhållanden till skola och fritidsaktiviteter inom kommunen och till intilliggande orter. Att skilja dessa oskyddade trafikanter från den allt mer ökande trafik som vi kan se på vårt vägnät måste prioriteras.
I Upplands-Bro kommuns Landsbygdsprogram finns stöd för utveckling av gång och cykelvägar. Landsbygdsprogrammet är ett övergripande strategiskt styrdokument som visar hur kommunen ska utvecklas inom de närmsta åren.
Även Agenda 2030 ger stöd för att genomföra en skyndsam gång och cykelvägs utbyggnad. I
och med det har väldens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030
leda utvecklingen mot en hållbar och rättvis framtid. De 17 globala målen är integrerade och
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Kommunernas roll i detta viktiga arbete är avgörande. Att anlägga fler gång och cykelvägar är en del av allt som behövs göras. Vi hoppas på ett positivt gensvar på motionen.
Vänsterpartiet Upplands-Bro yrkar
att en kombinerad cykel- och gångväg med belysning anläggs mellan Bro och Bålsta tätorter
med vidare sträckning mot Enköping.
att Upplands-Bro kommun tar kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda planera och genomföra motionens intentioner.
För vänsterpartiet Upplands-Bro

Erik Karlsson

YTTRANDE
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Vår beteckning

Therese Eriksson
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Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om att anlägga en gång- och
cykelbana mellan Bro och Bålsta
En motion har inkommit från Vänsterpartiet till Kommunfullmäktige i Upplands-Bro
kommun om att anlägga en kombinerad gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta
mot Enköping. Idag finns det ingen trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter
mellan Bro och Bålsta. Enköpingsvägen är hårt trafikerad mellan Bro och Bålsta samt
att hastigheterna är höga. Skyltad hastighet är 70 km/h, vilket inte räknas som
trafiksäkert att cykla i blandtrafik.
I kommunens cykelstrategi 2020–2025 enligt beslut KS 19/0630–2 finns det med som
ett fokusområde att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg för att flera människor
ska cykla.
I kommunens gång- och cykelplan ”Åtgärdsförslag för gång- och cykeltrafik,
Uppdatering av Kap. 3 Åtgärdsförslag i Gång- och cykelplanen enligt beslut Ks § 42
2012-04-18” finns det med som en åtgärd att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg
mellan Bro och Bålsta. Gång- och cykelvägen finns även med i den regionala
cykelplanen för Region Stockholms samt i kommunens Översiktsplan 2010.
Upplands-Bro kommun är varken markägare eller väghållare för denna del av
Enköpingsvägen. Det är Trafikverket som i dagsläget är väghållare och som ansvarar
för trafiksäkerheten längs med sträckan. Upplands-Bro kommun har täta dialoger med
Trafikverket om en gång- och cykelbana längs med vägen. Trafikverket är medvetna
om problemet och kommunens önskan om gång- och cykelväg, men tyvärr är detta
inte, i dagsläget, ett prioriterat projekt för Trafikverket, men det finns med på deras
åtgärdslista. Tekniska avdelningen ska fortsätta föra dialogen kring detta och försöka
påverka så mycket det går för att få till en trygg och säker gång- och cykelväg mellan
Bro och Bålsta.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska avdelningen har även påbörjat ett samarbete med Håbo kommun för att
kunna driva frågan tillsammans. En gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta innebär
även att det kommer behövas byggas på båda sidor om länsgränsen (Stockholms län
och Uppsala län).
I kommunens trafik- och tillgänglighetsprogram finns ett projekt att bygga regionala
gång och cykelväg genom Bro i tre etapper. Projektet har redan påbörjats och
kommunen har blivit beviljad statlig medfinansiering för en gång- och cykelväg med
regionala standard genom Bro som är tänkt att ansluta till nämnda gång- och
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cykelvägen till Bålsta enligt den regionala cykelplanen, men kommunen behöver
också skjuta till medel.
Tekniska avdelningen kommer att fortsätta dialog med berörda parter för att få fram
önskemål om gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta.

Marcus Sköld (M)
Ordförande Tekniska nämnden
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Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Svar på motion om att skapa vackra
grönområden i vår kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020.

Sammanfattning
Den 10 april 2019 inkom en motion om att skapa vackra grönområden från
Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet beskriver i motionen ett förslag om att kommunen skall:
 Avsluta entreprenaden för renhållning, plogning och sandning


Bygga upp en verksamhet i egen regi som sköter parkytor, renhållning,
snöröjning, sandning med mera



Inrätta tjänsten kommunträdgårdsmästare

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari
2020



Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 21 januari
2020



Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun, daterad den
10 april 2018

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Om Upplands-Bro kommun arbetar för att skapa trevligare och tryggare ytor
samt skapar ett större engagemang i drift av kommunens vägar och grönytor
påverkar det hur barnen kan röra sig i samhället. Det skapar även möjlighet till
lek och utomhusvistelse som även främjar hälsan.
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tekniskchef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/park/trafik

Bilagor
1. Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 21 januari
2020
2. Motion om att skapa vackrare grönområden i vår kommun, daterad 10
april 2018
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige

2 (2)
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Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Svar på motion om att skapa vackra
grönområden i vår kommun
Den 10 april 2019 inkom en motion om att skapa vackra grönområden från
Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet beskriver i motionen ett förslag om att kommunen skall:


Avsluta entreprenaden för renhållning, plogning och sandning



Bygga upp en verksamhet i egen regi som sköter parkytor, renhållning,
snöröjning, sandning med mera



Inrätta tjänsten kommunträdgårdsmästare

I motionen hänvisar Vänsterpartiet till de parker och grönområden om
Enköpings kommun har. Där beskrivs att det på senare år har byggt upp
praktfulla parker med perenna växter som får medborgare och turister att njuta
av dessa grönområden. I motionen står att hemligheten för det som Enköping
skapats ligger i att dom som kommun tog ett övergripande tag om kommunens
grönområden genom att sköta parker och vägar i egen regi med sikte på att
försköna kommunen och för detta ändamål anställde de även en
stadsträdgårdsmästare som skall lägga en långsiktig skötselplan samt ansvara
för planens genomförande och drift. Vänsterpartiet föreslår därför att
Upplands-Bro kommun ska göra detsamma, att ta över drift och underhåll i
egen regi samt anställa en stadsträdgårdsmästare samt att detta skall finansieras
inom redan befintliga budgetramar.
Samhällsbyggnadskontoret anser att stadsträdgårdsmästarens roll redan
uppfylls av funktioner inom Tekniska avdelningens verksamhet, samt att det
finns delar i förslaget som är en lång process att genomföra och kräver
investeringsmedel.
1. Kontoret har idag en Parkförvaltare, en Gatutekniker samt en
Driftledare som har ansvaret för skötselplaner, genomförande och drift
av detta. Samt effektivisering inom respektive område.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

2. Kommunens gällande avtal med driftentreprenören löper ut 2021-0531, men möjlighet till förlängning 3 år.
3. Om kommunen skall ta över samtlig drift i egen regi krävs det stora
investeringar, inte bara i maskiner utan även i en ny anläggning för
driftpersonal med utrymmen för upplag och maskinpark.
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4. Att ha en helt egen drift för samtlig vinterväghållning, sandupptagning,
renhållning, övrigt vägunderhåll samt grönyteskötsel kräver en stor
personalstyrka och arbetsledning. Det behövs även en jourverksamhet i
egen regi för att klara bland annat snöröjning.
Sammanfattningsvis finns inte möjligheter att genomföra förslaget. Idag
genomförs en mindre del av driften i egen regi och balansen mellan den och
driftentreprenaden är väl avvägd. En utökning av egen drift medför stora
kostnader och det är en lång process att genomföra. Rollen
stadsträdgårdsmästare anser Tekniska kontoret täcks upp av den samlade
kunskap som finns på avdelningen.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande

2 (2)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

kommunstyrelsen
den 10 april 2018 11:10
Tekniska nämnden
Remiss - Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun - KS
17/0305
Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun.pdf

Hej
Här kommer en Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun för yttrande.

Med vänliga hälsningar,
Lindamari Nilsson
Registrator
Kanslistaben, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-518 377 86
linda-mari.nilsson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

 MOTION OM ATT SKAPA VACKRA GRÖNOMRÅDEN I VÅR KOMMUN
Enköping kallar sig med rätta ”parkernas stad”.  Enköping har en blomsterprakt och
trädgårdsskötsel att avundas, med otaliga gröna rum. Enköpings parker har den
kvaliteten idag att de blivit en turistattraktion och det anordnas resor till Enköping där
en rundvandring i parkerna är delar av eller hela upplevelsepaketet.
Det har inte alltid varit så och det har heller inte så länge varit så.
För en 10-15 år sedan sköttes Enköpings parker som de flesta parker i svenska städer.
En entreprenör klippte gräsmattor och häckar samt placerade ut blomsterpottor med
säsongens blommor på vårarna på ett flertal platser i kommunen.
Hemligheten med de underbara parkerna och grönområdena i Enköping är att staden
tröttnade på blomsterpottorna och ville ta ett genomgripande tag om kommunens
grönområden. Man beslöt att sköta parker och vägar i egen regi med sikte på att
försköna kommunen och för detta ändamål anställde man en stadsträdgårdsmästare.
Denna har skapat ett team med kunniga trädgårdsmänniskor runtom sig och genom att
arbeta i huvudsak med perenna växter, lyckats att skapa de miljöer man kan njuta av
idag, utan extra tilldelade medel ur kommunens budget, utan hållit samma budget som
om kommunen fortsatt köpt in underhållstjänst för sina planteringar och grönytor.
 regi.

2018 löper vår kommuns kontrakt ut med de entrepenörer som sköter våra
grönområden och renhåller, plogar och sandar våra vägar.
Detta är ett lysande tillfälle att ta tillbaka den här verksamheten i kommunal regi och att
göra som Enköping, och anställa en Stadsträdgårdsmästare.
Denne skulle, inom befintliga budgetramar för verksamheterna, kunna bygga upp en
organisation som kan arbeta med våra grönområden under vår-sommar-höst och även
ansvara för snöröjning och sandning under vintern.
Idag är Upplands-Bro en ganska grön kommun med mycket som kan betecknas som
landsbygd. Samtidigt växer kommunen kraftigt och nybyggnationer är på gång eller
planeras på allt fler platser. En förtätning av tätorterna i kommunen är oundviklig.
Vårt behov av vackra grönområden kommer därför bara att öka under årens lopp och
börjar vi arbeta med dem och planera för dem redan nu, kommer vi kunna se frukten av
detta arbete i samma takt som de nya bostadsområdena växer fram.
En sammanhållen trädgårdsskötsel med i huvudsak perenna växter där man tar hänsyn
till klimat och jordmån är dessutom betydligt ekologiskt hållbarare än att varje år köpa
in växthusodlade säsongsväxter som sedan slängs när säsongen är över. Med perenna
växter kan man helt enkelt plantera ut dem till  krukor på våren som man ställer ut, och
när hösten kommer, planteras de tillbaka i jorden och övervintrar till nästa år.
Därför yrkar vi på att
● Entreprenaden för renhållning plogning och sandning avslutas.
● Kommunen bygger upp en verksamhet i egen regi som sköter om parkytor,
renhållning, snöröjning, sandning m.m. som beskrivs i motionen.
● Kommunen inrättar tjänsten kommunträdgårdsmästare från 2018.
Kerstin Åkare
Vänsterpartiet, 1 6 oktober 2017.

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-03-06

TN 20/0083
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande angående på fastigheten
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. yttra sig enligt Tekniska avdelningens förslag till remissyttrande,
daterat den 6 mars 2020.
2. omedelbart justera ärendet

Sammanfattning
Tekniska nämnden har mottagit remiss från bygg- och miljönämnden angående
fastigheten Kungsängen- Tibble 1:478 med ärendenummer MIL.2019.703.
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har den 21 november 2019
mottagit anmälan om miljöfarlig verksamhet från ABT Bolagen AB.
Tekniska avdelningen har tagit del att samrådshandlingar för fastigheten
Kungsängen-Tibble 1:478 och skrivit ett förslag till yttrande, daterat den 6
mars 2020 och föreslår att tekniska nämnden yttrar sig enligt detta förslag.

Beslutsunderlag


Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 mars 2020



Bygg- och miljnämndens beslut, daterat den 21 november 2019

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

För att skapa en trygg och trafiksäker miljö för barn inom Norrboda
bostadsområde och längs med Pettersbergsvägen är det viktigt att minska tung
trafik till och från området.

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

2020-03-06

TN 20/0083

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Förslag till yttrande daterat den 6 mars 2020
2. Anmälan om miljöfarlig verksamhet, daterad den 21 november 2019
3. Samråd miljöfarlig verksamhet, daterad den 29 januari 2020
4. Översiktskarta
Beslut sänds till


Bygg- och miljönämnden

2 (2)

YTTRANDE

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

Vår beteckning

2020-03-06

TN 20/0083

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande angående på fastigheten
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478
Tekniska nämnden har tagit del av remissen från bygg- och miljönämnden
angående fastigheten Kungsängen- Tibble 1:478 med ärendenummer
MIL.2019.703. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har den 21
november 2019 mottagit anmälan om miljöfarlig verksamhet från ABT
Bolagen AB.
I anmälan har verksamhetsutövaren uppgett att de vill fortsätta bedriva
befintlig verksamhet med krossning av berg samt den nyligen påbörjade
återvinningsverksamheten med asfalt, betong, ris och stubb inom fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:478. Deras nuvarande beslut med försiktighetsmått vid
krossning av berg samt återvinning av asfalt, betong, ris och stubb
gäller till den 31 maj 2020. Verksamhetsutövaren vill förlänga tiden för
krossning av berg till den 30 november 2026. Verksamhetsutövaren vill även
påbörja återvinning av jord-och schaktmassor.
Arbetstiderna för krossningen av berg och återvinning av betong, asfalt, trä, ris,
stubb samt jord- och schaktmassor kommer att pågå mellan kl. 06.00-18.00
måndag till fredag. Lossning och lastning av material kan tillåtas på annan tid
än vardagar kl.06.00-18.00, men ska då följa naturvårdsverkets riktlinjer för
externt industribuller för kväll och natt.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Verksamhetsutövaren beskriver att så fort det är möjligt kommer transporter till
och från anläggningen ske på den kommunala vägen under E18 vid
vattentornet istället för längs Pettersbergsvägen. Under våren 2020 beräknas
denna tunnel vara klar för bruk. I dagsläget sker transporter längs
Pettersbergvägen och totalt beräknas antalet fordonspassager till och från
ABT:s anläggning uppgå till 80 stycken/dygn, vilket är 4 % av den totala
trafikmängden per dygn. I och med hanteringen av jord- och schaktmassor
räknar verksamhetsutövaren med en maximal ökning av 3 bilar per dygn.
Eventuellt behöver området lämnas tidigare, om detaljplanen vid Örnäs vinner
laga kraft och arbetet med byggande av bostäder påbörjas. Vid avslut av
verksamheten ska området efterbehandlas. Kontor och vägar tas bort,
bergmaterial med mera köras bort och jorden som tidigare låg på området breds
tillbaka över ytorna.
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Tekniska kontoret anser att verksamheten inte bör få förlängning:


Även om den nya sträckan från Mätarvägen via Pettersbergsvägen kan
användas för verksamhetsutövarens transporter så är Tekniska kontorets
bedömning att verksamhetens transporter påverkar vägnätet negativt
samt att passagen under E18 måste prioriteras för busstrafik och övriga
transporter till handelsområdet.



Platsen är redan idag olämplig med tanke på trafiksäkerheten då den
ligger i nära anslutning till bostäder med många oskyddade trafikanter
som rör sig i området kring och på Pettersbergsvägen. Det är även
olämpligt på grund av den mängd tung trafik som verksamheten alstrar
på de kommunala vägarna i området samt på Granhammarsvägen.



Själva verksamheten alstrar omfattande buller i området. Även om
verksamheten följer riktvärden från naturvårdsverket samt kommunens
gällande riktvärden för buller så bidrar verksamheten till onödigt buller
i området.



Verksamheten alstrar även damm i området som inte är bra för
boendemiljön i Norrboda samt att det försämrar möjligheterna att vistas
i kringliggande naturområden på grund av försämrad luft.



Den kommande busstrafiken längs med Pettersbergsvägen i
kombination med den ökade trafikmängd som det befintliga
bostadsområdet, handelsplatsen samt den nya detaljplanen för
Norrboda-Brunna alstrar gör att den trafik som verksamheten bidrar
med är negativ både ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt.



Det är dessutom allvarligt att sten och annat ramlar från transporterna
till och från verksamheten på det kommunala vägnätet. Det kan leda till
olyckor och/eller personskador. Utöver det medför mängden tung trafik,
som trafikerar till och från verksamheten, att slitaget på vägkroppen och
beläggningen är omfattande vilket innebär högre kostnader för driften
av dessa vägar.

Av ovanstående anledningar föreslår Tekniska avdelningen att verksamheten
inte ska få förlängt till den 30 november 2026.

Markus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen

SAMRÅD
Datum

Vårt diarienummer

2020-01-29

MIL.2019.703

Handläggare, telefon:

Karin Kollinius
ABT Bolagen AB
Box 4001
195 04 Rosersberg

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478
Samråd, Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har den 21 november 2019
mottagit anmälan om miljöfarlig verksamhet från ABT Bolagen AB. I anmälan
har verksamhetsutövaren uppgett att de vill fortsätta bedriva befintlig
verksamhet med krossning av berg samt den nybörjade
återvinningsverksamheten med asfalt, betong, ris och stubb inom fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:478. Deras nuvarande beslut med försiktighetsmått vid
krossning av berg samt återvinning av asfalt, betong, ris och stubb
gäller till den 31 maj 2020. Verksamhetsutövaren vill förlänga tiden för
krossning av berg till den 30 november 2026. Krossens placering samt
placering av påbörjad återvinningsverksamhet framgår i bifogad
karta. Totalt beräknas mängden berg som ska krossas till max 300 000 ton per
år. Den totala mängden betong beräknas uppgå till 15 000 ton betong per år,
15 000 ton asfalt per år och 5 000 ton ris och stubb per år.Verksamhetsutövaren
planerar att vidta dammbekämpande åtgärder i form av vatten på krossen och
vattenbegjutning av berget som krossas. Upplagen bergmaterial inom fastighet
kommer att fungera som en bullerdämpande åtgärd.
Verksamhetsutövaren vill även påbörja återvinning av jord-och schaktmassor.
Total mängd mottagna jord-och schaktmassor beräknas uppgå till 30 000 ton
per år. Jord- och schaktmassor kommer tas om hand om med samma maskiner
som hanterar berg och kross. Inom anläggningen används hjullastare och
sorteringsverk dagligen, krossverk periodvis och flisverk används kampanjvis
under korta perioder.Möjligheten att lagra bergkrossprodukter ökas från 300
000 ton per år till 400 000 ton bergkross per år.
Arbetstiderna för krossningen av berg och återvinningen av
betong, asfalt, trä, ris, stubb samt jord- och schaktmassor kommer att vara
mellan kl. 06.00-18.00 måndag till fredag. Lossning och lastning av material
kan tillåtas på annan tid än vardagar 6-18, men ska då följa naturvårdsverkets
riktlinjer för externt industribuller för kväll och natt. Antalet tillfällen då arbete
bedrivs under ”övrig arbetstid” ska rapporteras årligen i årsrapporten.
Så fort det är möjligt kommer transporter till och från anläggningen ske på den
kommunala vägen under E18 vid vattentornet istället för längs
Pettersbergvägen. Under våren 2020 beräknas denna tunnel vara klar för bruk.
I dagsläget sker transporter längs Pettersbergvägen och totalt beräknas antalet

Upplands-Bro kommun

Telefon 08-581 690 00

Bankgiro 5420-3674

Furuhällsplan 1

Fax 08-581 692 40

Org. nr 01-212000-0100

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se

Datum

Vårt diarienummer

fordonspassager till och från ABT:s anläggning uppgå till 80 stycken vilket är
4 % av den totala trafikmängden per dygn. I och med hanteringen av jord- och
schaktmassor räknar verksamhetsutövaren med en maximal ökning av 3 bilar
per dygn.
Eventuellt behöver området lämnas tidigare, om detaljplanen vid Örnäs vinner
laga kraft och arbetet av bostäder påbörjas. Vid avslut av verksamheten
efterbehandlas området. Kontor och vågar tas bort, bergmaterial med mera körs
bort och jorden som tidigare låg på området breds tillbaka över ytorna.
Ni bereds härmed möjlighet att inkomma med synpunkter i ärendet. Ange
synpunkter som är viktigt att ha kännedom om vid myndighetens prövning.
Svara på bifogad blankett. Synpunkter ska ha inkommit till Bygg- och
miljönämnden senast den 19 februari 2020.
Ni kommer att underrättas om myndighetens beslut i ärendet.
Eventuella frågor skickas till bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Karin Kollinius
Bilagor:
1. Anmälan om miljöfarlig verksamhet
2. Karta med placering av krossverk
3. Svarsblankett
Kopia:
Akt

EC
OS
001
ver.
1.0,
200
31212
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Verksamhetsområde

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-01-23

TN 19/0213

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Ändring av lokal trafikföreskrift om tillåten
parkering på Geologivägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1.

att ändra de lokala trafikföreskrifterna avseende tillåten parkering på
Geologivägen och utökar parkeringstiden dagtid enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

2. att ny lokal trafikföreskrift börjar gälla 1 april 2020
3. att beslutet omedelbart justeras

Sammanfattning
Efter ombyggnaden av parkeringsytan utanför Lillsjöskolan infördes tillåten
parkering i högst 3 respektive 6 timmar i följd och med villkoret att
parkeringsskiva ska användas.
Önskemål från Utbildningskontoret har inkommit till tekniska avdelningen om
att utöka antalet parkeringsplatser som gäller i högst 6 timmar så att lärarna kan
parkera längre tid än 3 timmar.
Vidare har Kullens Samfällighetsförening ansökt om möjlighet till natt- och
helgparkering för sina boende på den aktuella parkeringen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ytterligare 14 parkeringsplatser ändras
till att gälla i högst 6 timmar vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan
klockan 01 - 17. Övrig tid föreslår kontoret att tidsbegränsningen på 3 timmar
även fortsättningsvis ska gälla dygnet runt för besökare till verksamheterna
som hålls i skolan både kvällar och helger.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2020



Önskemål från Utbildningskontoret den 22 november 2018



Ansökan från Kullens Samfällighetsförening den 29 maj 2019
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Ärendet
Efter ombyggnaden av parkeringsytan utanför Lillsjöskolan infördes tillåten
parkering i högst 3 respektive 6 timmar i följd och med villkoret att
parkeringsskiva ska användas (bild 1).

Önskemål från Utbildningskontoret har inkommit till tekniska avdelningen om
att utöka parkeringsplatserna som gäller i högst 6 timmar så att lärarna kan
parkera längre tid än 3 timmar.
Vidare har Kullens Samfällighetsförening ansökt om möjlighet till natt- och
helgparkering för sina boende på den aktuella parkeringen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ytterligare 14 parkeringsplatser ändras
till att gälla i högst 6 timmar vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan
klockan 1 - 17. Övrig tid föreslår kontoret att tidsbegränsningen på 3 timmar
även fortsättningsvis ska gälla dygnet runt för besökare till verksamheterna
som hålls i skolan både kvällar och helger (bild 2).
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Datum

Vår beteckning
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De lokala trafikföreskrifterna föreslår träda i kraft den 1 april 2020.

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas inte av beslutet att ändra de gällande
parkeringsbestämmelserna på parkeringen vid Lillsjöskolan.
Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samthällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tekniskchef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Önskemål från Utbildningskontoret den 22 november 2018
2. Ansökan från Kullens Samfällighetsförening den 29 maj 2019
3. Lokal trafikföreskrift om parkering på Geologivägen
4. Lokal trafikföreskrift (ltf) om parkering på Geologivägen
Beslut sänds till
 Sökanden
 Akt

3 (3)

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Geologivägen.
Beslutade den 30 mars 2020.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Geologivägen inom de områden som markerats på kartbild får
fordon parkeras högst 6 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera
där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och
parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag
klockan 01.00 - 17.00.
3 § Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.
Denna författning träder i kraft den 1 april 2020.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Löf

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Geologivägen.
Beslutade den 30 mars 2020.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Geologivägen inom det området som markerats på kartbild får
fordon parkeras högst 3 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera
där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och
parkera.

2 § Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.
Denna författning träder i kraft den 1 april 2020.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Löf

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-01-23

TN 19/0310
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Ändring av parkeringsbestämmelser på
Jurstagårdsvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att ändra parkeringsbestämmelserna på Jurstagårdsvägen till att enbart
gälla personbilar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.
2. att börja gälla från 1 april 2020
3. att beslutet omedelbart justeras

Sammanfattning
Boende i området har framfört klagomål om att tunga lastbilar och släp
parkerar på den tillåtna parkeringen. Detta medför olägenheter för de boende i
form av buller och avgaser i närheten av bostaden, särskilt sommartid.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att parkeringen reserveras för att
endast gälla personbilar.
Den lokala trafikföreskriften föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2020



Klagomål från de boende per mejl den 21 augusti 2019

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

På del av Jurstagårdsvägens norra sida gäller tillåten parkering högst 6 timmar i
följd vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 8 – 18 med
villkoret att parkeringsskiva ska användas. Parkeringen har inrättats för att
möjliggöra för boende och gäster att parkera under kvällar och helger. I övrigt
råder det i området förbud mot att parkera fordon mellan Ginnlögs väg och ca
140 meter nordväst om Miklagårdsvägen.
Boende i området har framfört klagomål om att tunga lastbilar och släp
parkerar på den tillåtna parkeringen. Detta medför olägenheter för dem i form
av buller och avgaser, särskilt sommartid.
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Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att parkeringen reserveras för att
endast gälla personbilar.
Den lokala trafikföreskriften föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller och avgaser därför är det inte lämpligt
att ha tunga fordon parkerade i närheten av bostadsområde.

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Klagomål från boende per mejl den 21 augusti 2019
Beslut sänds till
 Klagande
 Akt
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BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Jurstagårdsvägen.
Beslutade den 30 mars 2020.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Jurstagårdsvägens norra sida på den sträckan som markerats på
kartbild får endast personbil parkeras högst 6 timmar i följd . Tillåtelsen
ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är
förbjudet att stanna och parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag
klockan 08.00 - 18.00.
3 § Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.
Denna författning träder i kraft den 1 april 2020.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Löf

TJÄNSTESKRIVELSE

Olof Meiton
Projektingenjör
Tekniska avdelningen
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Olof.Meiton@upplands-bro.se

Datum
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Revidering av Tekniska nämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att revidera av Tekniska nämndens
delegationsordning, Nr 3.4 U05, med avseende på VA-enhetens verksamhet, i
enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
I arbetet med att höja kvaliteten på de administrativa rutinerna föreslår vi ett
antal förändringar av delegationsordningen. I avsnitt 5 om Vatten- och
avloppsärenden föreslår vi att punkterna 5.4, 5.8, 5.9, 5.10 och 5.2 stryks.
Punkterna behandlar beslut med så litet utrymme för tolkning eller egen
bedömning att besluten bör anses vara ren verkställighet. Utöver detta föreslår
vi förtydliganden av punkterna 1.5 och 5.7. Kommentarer om respektive punkt
finns i bilaga 1.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse TN 19/0443, daterat 9
december 2019



Tekniska nämndens delegationsordning 3.4 U05, reviderad av tekniska
nämnden 23 september 2019 § 68 TN 19/0267

Ärende

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I arbetet med att höja kvaliteten på de administrativa rutinerna föreslår vi ett
antal förändringar av delegationsordningen. I avsnitt 5 om Vatten- och
avloppsärenden föreslår vi att punkterna 5.4, 5.8, 5.9, 5.10 och 5.2 stryks.
Punkterna behandlar beslut med så litet utrymme för tolkning eller egen
bedömning att besluten bör anses vara ren verkställighet. Utöver detta föreslår
vi förtydliganden av punkterna 1.5 och 5.7. Kommentarer om respektive punkt
finns i bilaga 1.

Barnperspektiv
Beslutet syftar till att höja kvaliteten på de administrativa rutinerna och därmed
den demokratiska processen detta bedöms därför vara positiv för alla invånare.
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Linda Edgren
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1. Förslag till Tekniska nämndens delegationsordning
Beslut sänds till
 Beslutet behöver inte sändas till någon men ska expedieras och
publiceras i författningssamlingen.
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Inledning – allmänt om delegation av beslut

1.1

Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden
fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka
typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska
skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av
kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och
väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen
(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper.

1.2

Vilka kan få delegation?

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får
även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.

1.3

Vad kan inte delegeras

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill
säga ärenden av principiell natur.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

1.4

Delegationsbeslut

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt
sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt
med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.
Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också
genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet.
Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av
principiell beskaffenhet.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder
att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.
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1.5

Vidaredelegation

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan
anställd. En sådan vidaredelegation ska redovisas i en särskild förteckning.

1.6

Ersättare för delegat

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses
frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet,
längre tjänsteresa, jäv eller liknande.
Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som
vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av
delegatens närmsta chef.

1.7

I samråd

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen.

1.8

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden
och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut
sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet
kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet
anmälas omgående.
Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla.

1.9

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstepersonens dagliga arbete.
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar
sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte
beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som
kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta
som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet.
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar.
Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.

1.10 Överklagan av beslut - allmänt
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till
nämnden.
1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL.
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut
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överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av
beslutet.
1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens
anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut).

1.11 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om
ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt.
Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla
uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse
begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74.
1.11.1 Beslut fattade på delegation
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen.

1.12 Omprövning av beslut
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av
beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med
personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

2

Angående tekniska nämndens delegationsordning

2.1

Delegationer

Tekniska nämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas upp i
denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som angivits vid
respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
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Ändrad fältkod

Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under samhällsbyggnadschefen. Med enhetschef
avses närmste chefsnivå under avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut
som delegerats till person med lägre befattning.
Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.

2.2

Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på
ersättaren.

2.3

Jäv

2.3.1 Samhällsbyggnadschefen
Är samhällsbyggnadschefen jävig övertar ordförande i tekniska nämnden delegationerna.
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer
Är avdelningschef jävig övertar samhällsbyggnadschefen delegationerna.
Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna.
2.3.3 Övriga anställda
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer från jävig delegat anställd inom
respektive avdelning eller enhet.
2.3.4 Tekniska nämndens ordförande
Är tekniska nämndens ordförande jävig övertar nämndens förste vice ordförande
delegationerna från ordföranden. Är även tekniska nämndens förste vice ordförande jävig
övertar samhällsbyggnadschefen delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande
beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL.

2.4

Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.

2.5

Vidaredelegering

Samhällsbyggnadschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
Sådan vidaredelegering redovisas på särskild delegationslista, Samhällsbyggnadschefens
delegationslista.
Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.
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3

Förkortningar

3.1

Funktioner

Au

Arbetsutskott, Tekniska nämnden

Ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordf

Ordförande, Tekniska nämnden

Ordf.Namngr Ordförande i Namnberedningsgruppen
Sbch

Samhällsbyggnadschefen

TN

Tekniska nämnden

X

Markerar Sbch rätt att vidaredelegera sin
beslutanderätt (2.5 Vidaredelegering)

3.2

Författningar

FL

Förvaltningslagen (SFS 2017:900)

KL

Kommunallagen (SFS 2017:725)

LAS

Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80)

MB

Miljöbalken (SFS 1998:808)

OSL

Offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

TraF

Trafikförordningen (SFS 1998:1276)

Vmf

vägmärkesförordningen (SFS 2007:90)
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4

Delegationsordning

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

1

Allmänna ärenden

1.1

Besluta om deltagande i kurser, konferenser och
liknande för de förtroendevalda.

Ordf.

1.2

Besluta om deltagande i kurser, konferenser och
liknande för Ordf.

Au

1.3

Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra
nämnden talan inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag.

Sbch

1.4

Hyra externa lokaler för nämndens verksamhet.

Sbch

X

1.5

Vägran att lämna ut handling och handlings utlämnande
med förbehåll samt vägran att lämna ut uppgift ur allmän
handling. Specifikt VA-kartmaterial behandlas under 5.11

Sbch

X

1.6

Avvisa ett överklagande som har kommit in för sent
enligt förvaltningslagen 24 §.

Sbch

1.7

Besluta om organisatorisk förvaltningsstruktur.

Sbch

1.8

Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet inte kan
vänta till nästa nämndsammanträde.

Ordf.

1.9

Besluta om resor
a) Inom Sverige

Formaterad tabell

Kommentar [OM1]: Förtydligande

X

24 § FL

6 kap. 39 § KL

Anses vara verkställighet

b) Utanför Sverige men inom Norden eller EU

Sbch

c) Besluta om resor utanför Norden och EU.

Ksau

1.10

Besluta om en dokumenthanteringsplan för nämndens
handlingar.

Sbch

X

1.11

Lämna yttranden i ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.

Sbch

X

1.12

Ta emot och kvittera delgivningar som är ställda till
nämnden.

Sbch

X

1.13

Polisanmäla brott mot kommunen inom nämndens
ansvarsområde.

Sbch

X

8

X

Resepolicyn

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ Vidaredelegat
delegation

2

Ekonomiska ärenden

2.1

Fördela beviljade medel mellan investeringsprojekt.

2.2

Godkänna ersättning från försäkringsbolag.

2.3

Upphandling eller Avrop i enlighet med kommunens
upphandlingspolicy.
a) Beslut kring upphandling som påverkar
nämndens verksamhet i mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet.
b) Beslut om upphandling utanför fastställd
budgetram, till exempel när kostnaden spänner
över flera år och därmed inte täcks inom
fastställd budgetram.
1) Påbörja en upphandling.

Au
Sbch
Upphandlingspolicy
TN beslutar och får ej
delegera

6 kap, 38 § KL

Anses vara verkställighet

1.9

2) Godkänna principiellt innehåll i
förfrågningsunderlaget.

TN

3) Lämna tilldelningsbeslut.

Au

4) Teckna kontrakt.

Anses vara verkställighet

5) Avbryta en upphandling.

Au

6) Besluta om förlängning av avtal i enlighet
med avtalsskrivningen.

Au

c) Avrop, direktupphandling eller upphandling
enligt LOU eller LUF av varor eller tjänster inom Anses vara verkställighet
budgetram.
2.4

Underteckna avtal inom den löpande förvaltningen som
inte kräver firmatecknare.

Sbch

2.5

Fastställa en förteckning över beslutsattestanter och
ersättare inom nämndens förvaltning.

Sbch

2.6

Försäljning av lös egendom inom tekniska nämndens
ansvar.

Sbch

X

2.7

Godkänna en leverantör eller entreprenörs säkerhet i
form av en bankgaranti, kreditförsäkring eller
motsvarande.

Sbch

X

2.8

Avskrivning av tekniska nämndens fordringar enligt
fastställda regler och gällande redovisningsprinciper.

Sbch

X

2.9

Söka bidrag, tillstånd och medfinansiering från extern
part och ingå avtal i samband med detta.

Sbch

X

9

Lagrum
/notering

X

1.9

1.9

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ Vidaredelegat
delegation

Lagrum
/notering

3

Trafikärenden

3.1

Utfärda tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

Sbch

X

3.2

Ändra och ersätta lokala trafikföreskrifter där
sakinnehållet inte ändras.

Sbch

X

3.3

Besluta om tillfälliga trafiksäkerhetsåtgärder.

Sbch

X

3.4

Besluta om lokaliseringsmärken.

Sbch

X

3.5

Beslut om särskilda trafikregler under kortare tid vid
skada eller risk för skada på väg.

Sbch

X

3.6

Besluta om trafikordningsplaner (TA-planer) vid
arbeten på väg.

Sbch

X

3.7

Upphäva lokala trafikföreskrifter som inte är aktuella.

Sbch

X

3.8

Lämna yttrande om hastighetsbegränsningar på enskild
väg.

Sbch

X

3.9

Besluta om dispens från de lokala trafikföreskrifterna
(LTF)

Sbch

X

3.10

Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sbch

X

13 kap. 8 § TraF

3.11

Förordna parkeringsvakter.

Sbch

X

SFS 1987:24

3.12

Besluta om nyttoparkeringstillstånd.

Sbch

X

SFS 1957:259

3.13

Besluta om att flytta fordon och ta hand om
fordonsvrak.

Sbch

X

SFS 1982:129
SFS 1982:198

3.14

Besluta om bärighetsklassning på vägar.

Sbch

X

4 kap. 11 § TraF

3.15

Lämna yttrande till Trafikverket angående tunga
transporter.

Sbch

X

10

TraF

Vmf

TraF

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ Vidaredelegat
delegation

4

Markärenden

4.1

Lämna yttrande till polismyndigheten över ansökningar
om anordnande av tillställning på offentlig plats.

Sbch

X

4.2

Besluta om markupplåtelse på mark som Tekniska
nämnden ansvarar för.

Sbch

X

4.3

Ge schakttillstånd i kommunägd mark och vid behov
kräva en säkerhet för beräknade kostnader för att
återställa kommunens anläggningar.

Sbch

X

4.4

Lämna avslag för schakttillstånd och/eller
trafikanordningsplan.

Sbch

X

4.5

Kräva vite i enlighet med taxa för schakttillstånd
och/eller trafikanordningsplan.

Sbch

X

4.6

Företräda kommunen i förening eller företag där
kommunen är medlem eller delägare till exempel i
vägföreningar eller dikningsföretag.

Sbch

X

4.7

Rätt att inom ramen för tekniska nämndens reglemente
påkalla förrättning enligt fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen och ledningsrättslagen

4.8

Slutande av avtal om utarrendering av kommunens
mark inklusive jakt- och fiskerätter för en tid av högst
fem år.

11

Sbch

Sbch

X

X

Lagrum
/notering

Ärendegrupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

Ärendetyp

5

Vatten- och avloppsärenden (VA)

5.1

Inlösen av enskilda VA-anläggningar.

5.2

Besluta om tillstånd för installation av matavfallskvarn
som kopplas på det allmänna avloppsnätet.

Sbch

X

5.3

Besluta om anslutning till allmän VA-anläggning för en
fastighet utanför verksamhetsområdet.

Sbch

X

5.4

Bestämma förbindelsepunkter inom en allmän VAanläggnings verksamhetsområde.

5.5

Avtala med fastighetsägare om särskilda villkor för
användningen av en allmän VA-anläggning (inklusive
medgivande till annat ledningsutförande).

Sbch

X

5.6

Ge anstånd med betalning av anläggningsavgift enligt
Kommunfullmäktiges fastställda VA-taxa.

Sbch

X

5.7

Besluta om att förbindelsepunkt i nytt läge ny
servisledning ska utföras istället för befintlig ledning.

Sbch

X

5.8

Besluta att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet
tillsvidare ska fastställas via beräkning istället för
mätning.

Sbch
X

5.9

Besluta om avstängning, reducering eller annan åtgärd
vid utebliven betalning eller annan försummelse.

Sbch
X

5.10

Ansöka om ledningsrätt för VA-ledningar.

Sbch
X

5.11

Besluta om utlämnande av VA-kartmaterial.

5.12

Besluta om tillfällig VA-försörjning, till exempel
byggvatten.

5.13

Besluta om att ta emot externslam i VA-slamkiosken,
till exempel från enskilda avlopp och andra kommuner.

Sbch

X

5.14

Besluta om bevattningsförbud samt vädjan om minskad
vattenanvändning enligt förbundet Norrvattens
riktlinjer.

Sbch

X

12

X

Sbch

Sbch
X

Sbch

ABVA
och
33 § Avfallsföreskrifter

Kommentar [OM2]: Finns inget elle
litet utrymme för att göra självständiga
bedömningar. Verkställighet i enlighet m
lagar.

Kommentar [OM3]: Förtydligande. D
beslutspunkten syftar till är beslut om
förbindelsepunktens läge, inte
servisledningens läge.

Kommentar [OM4]: Finns inget elle
litet utrymme för att göra självständiga
bedömningar. Verkställighet i enlighet m
lagar och taxa.

Kommentar [OM5]: Finns inget elle
litet utrymme för att göra självständiga
bedömningar. Verkställighet i enlighet m
lagar och taxa.

X
Sbch
X

Kommentar [OM6]: Finns inget elle
litet utrymme för att göra självständiga
bedömningar. Kan ej förlägga VA-lednin
privat mark utan ledningsrätt.

Kommentar [OM7]: Finns inget elle
litet utrymme för att göra självständiga
bedömningar. Byggvatten är en tjänst som
VA-kollektivet erbjuder till alla enligt ta

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering
Avfallsföreskrifter

6

Avfallsärenden

6.1

Besluta om justering av avfallsabonnemang vid
avvikelse från gällande abonnemang.

Sbch

X

6.2

Besluta om hämtningsplats för hushållsavfall och annat
avfall.

Sbch

X

6.3

Besluta om dispens för förlängd gångväg mellan
hämtningsfördon och sopkärl om det finns särskilda
skäl.

Sbch

X

6.4

Besluta om dispens för två eller flera fastigheter att
använda gemensam behållare.

Sbch

X

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

24 §
18 §

15 §

34 §

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

7

Mätärenden

7.1

Fastställande av lägenhetsnummer

Sbch

X

7.2

Beslut om belägenhetsadresser

Sbch

X

13

11 § Lag om
lägenhetsregister
SFS 2006:378
10 § Lag om
lägenhetsregister
SFS 2006:378

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

8

Namnärenden

8.1

Besluta om att hämta in yttranden innan namnärenden
behandlas i Tekniska nämnden enligt riktlinjer för
namnberedning.

8.2

Lämna yttranden över förslag till namn som
aktualiseras av till exempel kommunala nämnder, andra Ordf.Namngr
myndigheter, vägföreningar och enskilda.

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

9

9.1

Ordf.Namngr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

Bostadsanpassningsärenden
Besluta om bidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.

Sbch

14

X

Lag
Lag om
om bostadsbostadsanpassningsanpassningsbidrag
bidrag (SFS
(SFS
2018:222)
2018:222)

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

10

Tekniska nämnden som arbetsgivare

10.1

Tillsvidareanställa personal utom Sbch.

Sbch

X

10.2

Anställning av
- vikarier och extra personal
- personal med arbetsmarknadsstöd

Sbch

X

10.3

Utfärda av skriftlig varning och avstängning.

Sbch

X

10.4

Säga upp eller avskeda arbetstagare.

Sbch

4 § LAS

7 § och 18 §
LAS

Lönesättning
10.5

a) enligt kommunens personalpolitiska riktlinjer samt
lönepolicy och fastställda ramar för personal
anställd av tekniska nämnden

Sbch

X

b) lönetillägg samt lönesättning som avviker från
kommunens personalpolitiska riktlinjer

Se kommunstyrelsens
delegationsordning

10.6

Förändra sysselsättningsgrad för
tillsvidareanställningar.

Se kommunstyrelsens
delegationsordning

10.7

Beslut om tjänstledighet, semester och
kompensationsledighet som beslutas digitalt.

15

Anses vara verkställighet

1.9

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering
DSF (2016/679)

11

Dataskyddsförordningen

11.1

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Sbch

11.2

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Sbch

X

11.3

Rätt att ta ut avgift för information enligt art 12.5 (EU:s
dataskyddsförordning)

Sbch

X

11.4

Rätt till tillgång

Sbch

X

11.5

Rätt till rättelse

Sbch

X

11.6

Rätt till radering

Sbch

X

11.7

Rätt till begränsning av behandling

Sbch

X

11.8

Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering
och begränsning

Sbch

X

11.9

Rätt till dataportabilitet

Sbch

X

Sbch

X

11.10 Rätt att göra invändningar

16

Artikel 37
Artikel 28.3
Artikel 12.5
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-03-05

TN 19/0279

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Medborgardialog för utveckling av
verksamheten vid kretsloppscentralerna
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
genomföra en medborgardialog kring kretsloppscentralernas verksamhet.

Sammanfattning
Avfallsenheten har i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för verksamheten
vid kretsloppscentralerna. I arbetet med utvecklingsplanen har upptäckts att
framtida krav på verksamheten i form av utökad kapacitet, service och
tillgänglighet kan kräva större förändringar i verksamheten.
För att ta tillvara medborgarnas åsikter och idéer är det önskvärt att
avfallsenheten genomföra en medborgardialog. Förutom att samla information
till utvecklingsplanen är medborgardialogens syfte att stärka delaktigheten och
säkerställa medborgarnas inflytande. En medborgardialog föreslås utföras i
samband med avfallsenhetens informationskampanj angående de nya
fyrfackskärlen och kan till exempel bestå av dialog- och enkätundersökning.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 09 oktober 2019



Uppdrag att utveckla Kretsloppsverksamheten den 27 februari 2017 TN
17/0064

Ärende

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Avfallsenheten har i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för verksamheten
vid kretsloppscentralerna. I arbetet med utvecklingsplanen har upptäckts att
framtida krav på verksamheten i form av utökad kapacitet, service och
tillgänglighet kan kräva större förändringar i verksamheten.
För att ta tillvara medborgarnas åsikter och idéer är det önskvärt att
avfallsenheten genomföra en medborgardialog. Förutom att samla information
till utvecklingsplanen är medborgardialogens syfte att stärka delaktigheten och
säkerställa medborgarnas inflytande. En medborgardialog föreslås utföras i
samband med avfallsenhetens informationskampanj angående de nya
fyrfackskärlen och kan till exempel bestå av dialog- och enkätundersökning.
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Datum

Vår beteckning

2019-08-20

TN 19/0279

Barnperspektiv
Kretsloppscentralerna är en service som många medborgare nyttjar och en
viktig del i kommunens avfallsinsamling. En väl fungerande avfallsinsamling
är en del i kommunens miljöarbete och en del i att uppfylla mål 11.6 ur de
globala målen, agenda 2030. Förslaget syftar till att stärka medborgarnas
inflytande och förbättra kommunens avfallshantering, vilket är positivt för alla
invånare och särskilt viktigt för barn och deras framtida livsmiljö.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadschefen
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0135

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Samordnad upphandling av hämtning av slam
och fettavfall
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna
Håbo och Sigtuna avseende hämtning av slam från enskilda
avloppsanläggningar, fettavfall och transport till omlastningsstation
eller annan avlämningsplats för dessa avfallsslag.
2.

ge fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller genomförande och
administration av den samordnade upphandlingen avseende hämtning
av slam från enskilda avloppsanläggningar, fettavfall och transport till
omlastningsstation eller annan avlämningsplats för dessa avfallsslag.

Sammanfattning
Nuvarande avtal avseende slam från enskilda avloppsanläggningar
samt fettavfall löper ut 15 oktober 2020. För att skapa förutsättningar för en
kostnadseffektiv entreprenad föreslår Samhällsbyggnadskontoret att tekniska
nämnden genomför en samordnad upphandling tillsammans med Håbo och
Sigtuna kommuner. Upphandlingen genomförs av Sigtuna kommuns
upphandlingsenhet.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 27 februari 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, i vilken även Knivsta kommun ingår.
Nuvarande avtal avseende slam från enskilda avloppsanläggningar samt
fettavfall löper ut 15 oktober 2020, detsamma gäller för Håbo och Sigtuna
kommuner. Samordnad upphandling av slam från enskilda
avloppsanläggningar samt fettavfall bedöms kunna göra att kommunerna
tillsammans kommer upp i en upphandlad volym som blir mer intressant för
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Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0135

entreprenörer att lämna anbud på och med en större volym bedöms prisbilden
bli mer fördelaktig. Samarbete främjar kommunernas arbete med utveckling
och effektivisering av sina avfallsverksamheter.
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 en kommun utan enbart
på kommunernas geografiska område som helhet.
Principer:
Upphandlingen kommer att genomföras enligt de upphandlingsprinciper som
finns i de tre kommunerna. Exempelvis när det gäller likabehandling,
transparens och proportionalitetsprincipen.
Kriterier:
Upphandlingen följer de rekommenderade kriterierna som Avfall Sverige och
SKR tagit fram 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. I upphandlingen ställs även krav på erfarenhet från andra
uppdrag av samma typ liksom arbetsledning och ett väl fungerande
arbetsmiljöarbete, samt även kollektivavtalsvillkor enligt kommunernas
policys. Längden på avtalet/avtalen kommer att anpassas efter uppdragens
komplexitet och storlek.
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 i
tid för att medverka i den gemensamma upphandlingen. Håbo och Sigtuna har
redan tagit beslut i ärendet. 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.
Tidplan:
Nytt avtal ska träda i kraft 16 oktober 2020.

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0135

För att ge entreprenören rimlig tid att anskaffa fordon och personal med mera,
behöver avtalsskrivning för ny entreprenadperiod ske i juni 2019.
Upphandlingsdokumenten behöver då vara klara så att annonsering kan ske
under april 2019.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Den effektivisering som en gemensam
entreprenad av detta slag kan innebära i form av samordnade transporter och
optimerade rutter bidrar till en minskad miljöpåverkan som är positiv för barn
och vuxna samt för miljön och kommunens vägnät.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

3 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Linda Edgren

2020-01-15

TN 20/0034

Samhällsbyggnadskontoret/KS

Tekniska nämnden

1 (4)

Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Omfördelning av investeringsmedel från 2019
till 2020
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att omfördela återstoden av 2019 års
investeringsmedel enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag under
förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner föreslagen
verksamhetsberättelse.

Sammanfattning
Tekniska nämnden tog den 17 februari 2020 beslut om att anta förslag till
nämndbudget 2020. I kommentarerna under avsnitt 4.2 som behandlar
investeringsbudgeten, framgår det att utfallet av investeringsbudgeten 2019 och
ombudgetering till 2020 kommer att hanteras när årsbokslutet är klart.
I samhällsbyggnadskontorets förslag till omfördelning av investeringsmedel
från 2019 redovisas dels omfördelning av investeringsmedel mellan olika
projekt, dels en omfördelning till en generell investeringsram – ”övrigt att
fördela”. Enligt delegationsordningen kan Tekniska nämndens arbetsutskott
besluta hur och när ”övrigt att fördela” ska användas. Förslaget till
omfördelning grundar sig på de nya investeringsbehov som framkommit eller
förutsättningar som ändrats under genomförandet.

Projekt

Överförs till 2020

(tkr)

Netto

Budget 2020

Övrigt att fördela

Ny budget 2020

Netto

Netto
900

900

Gatubelysning

180

2000

-180

2000

Beläggning

-15

4000

0

3985

0

1000

561

1561

-561

0

Rekreationsytor, lekytor och
parker
Lekplatser

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Omfördelas

561

Bullerdämpande åtgärder

1 230

900

0

2130

Kungsängens c etapp 3
Torget

5 395

0

-2000

3395

Trafik- och
tillgänglighetsprogram

-458

6600

567

6709

Kockbacka trafikplats

108

0

-108

0
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Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Parkeringsåtgärder
Kungsängen
Trygghetsskapande åtgärder
GIS upphandling och nytt
system
Maskiner till drift GPT
Mätutrustning

Datum

Vår beteckning

2020-01-15

TN 20/0034
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77

800

877

-335

1000

180

845

650

0

-650

0

-210

0

210

0

19

0

-19

0

Investering till upplag

500

500

Parken i Gröna dalen
(statsbidragsprojekt)

2000

-500

1500

Projekt digitalisering
detaljplaner

300

-300

0

Datorprogram

100

-100

0

2000

2000

Frölundavägen
Vägvisningsplan

600

Summa

7202

600

19 800

0

27 002

Även inom den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp, VA,
förslås omfördelningar av investeringsmedel.
Projekt

Överförs till 2020

(tkr)

Netto

Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat

Budget 2020

Omfördelas

Ny budget 2020

Netto

Netto

55

15 000

641

500

Pumpstationer

8 817

2 000

10 817

Utredn. och åtg. ovidkommande
vatten

8 407

5 000

13 407

LPS-pumpar ospecificerat

4 297

1 800

6 097

Diverse inv. Maskiner

15 055
500

1 641

Åtgärder på spillvattenledning
Bro-Järfällatunneln

149 503

149 503

UBS-ledn (Sigtunaledningen)

29 030

29 030

Vattenkiosker

1 193

1 193

Dagvattendammar/-åtgärder

9 832

Nya ledningar ospec

7 347

7 347

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

2 905

Ådö utbyggnad

43 172

43 172

Utökat VA-verksamhetsområde

32 922

Överföringsledning Säbyholm

10 000

Nytt fordon

3 610

Digitalisering

13 000

22 832

20 000

52 922
10 000

1 500
500

5 110
-500

0

Norrvattens ledningsflytt

10 000

10 000

Parken i Gröna dalen

12 500

12 500

Summa

311 731

81 800

0

393 531

Datum

Vår beteckning

2020-01-15

TN 20/0034

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2020



Förslag till Verksamhetsberättelse 2019 för Tekniska nämnden



Verksamhetsplan 2020 – Tekniska nämnden

Ärendet
Tekniska nämnden tog den 17 februari 2020 beslut om att anta förslag till
nämndbudget 2020. I kommentarerna under avsnitt 4.2 som behandlar
investeringsbudgeten, framgår det att utfallet av investeringsbudgeten 2019 och
ombudgetering till 2020 kommer att hanteras när årsbokslutet är klart i mars.
I samhällsbyggnadskontorets förslag till omfördelning av investeringsmedel
från 2019 redovisas omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt,
omfördelning till en generell investeringsram – ”övrigt att fördela” samt även
två omfördelningar av investeringsmedel tilldelade i budget 2020. De senare
föreslås på grund av beslut i Kommunfullmäktige 27 november 2019 §265 att
alla digitala investeringar ska gå genom en central pott för digitaliseringar för
ökad digitalisering. Dessa är datorprogram om 100 tkr och digitalisering av
detaljplaner om 300 tkr och de föreslås flyttas till potten ”övrigt att fördela”.
De 650 tkr som föreslås omfördelas från GIS, där ändrade projektet inriktning
och istället för en stor upphandling med konsultkostnader och inköpskostnader
har istället avrop på Kammarkollegiets befintliga ramavtal gjorts. Detta har lett
till en enbart något höjd driftkostnad för systemet och inga investeringsmedel
har använts. De 650 tkr föreslås därför omfördelas till annat projekt. Enligt
delegationsordningen kan Tekniska nämndens arbetsutskott besluta hur och när
”övrigt att fördela” ska användas. Förslaget till omfördelning grundar sig på de
nya investeringsbehov som framkommit eller förutsättningar som ändrats under
genomförandet.
Även inom den avgiftsfinansierade verksamheten VA förslås omfördelningar
av investeringsmedel.
Redovisningen framgår av tabellerna ovan.

Barnperspektiv
Omfördelningen medför att mer medel avsätts för trafik- och
tillgänglighetsåtgärder, bullerdämpande åtgärder och rekreations- och lekytor,
vilket bidrar till säkrare och tryggare miljöer för barn och ungdomar.
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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

Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2019

3(19)

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
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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
Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2019

7(19)

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
Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2019
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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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Underlag till budget 2021
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att den har mottagit Samhällsbyggnadskontorets
underlag till budget för 2021.

Sammanfattning
Den 21 januari 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS §26 2020-01-29) om
anvisningar budget 2021-2023. Utifrån anvisningarna ska samtliga nämnder
senast den 3 april 2020 ha beslutat om nämndens budgetunderlag. Underlaget
till budget utgår från ett antal scenarier där nämnden ska beskriva hur dessa
kan realiseras. De scenarier som ska redovisas är:
1. 0%, dvs oförändrad ram
2. -2%
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att nämndens verksamheter med
ansträngning klarar 0%-scenariot under förutsättning att skötsel av framförallt
grönytor omprioriteras eller delvis utesluts samt att kriterier för
snöröjningspådrag ändras. Samt att ökade kapitalkostnader och driftskostnader
i samband med övertagande av ytor från mark- och exploatering och
tillkommande driftskostnader vid övertagande av vägar kompenseras.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vid -2%-scenario krävs stora omprioriteringar av framförallt investeringar
samt skötsel av vägar och grönytor. På investeringssidan skulle till exempel
trafik- och tillgänglighetsprogrammet och beläggningsarbeten tas ner till ett
absolut minimum. På driftsidan skulle skötseln av flera grönytor behöva
avskaffas, kriterierna för snöröjningspådrag samtidigt som personalens
möjligheter till kompetensutveckling och bra arbetsmiljö begränsas. Samt att
ökade kapitalkostnader och driftskostnader i samband med övertagande av ytor
från mark- och exploatering och tillkommande driftskostnader vid övertagande
av vägar kompenseras.
Affärsverksamheterna VA och Avfall påverkas inte av budgetdirektiven då de
alltid ska bära sina egna kostnader. Verksamheterna arbetar ständigt med
effektiviseringar och förbättringar för att tillhandahålla sina tjänster på mest
kostnadseffektiva sätt.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2020

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum
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Ärendet
Den 21 januari 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS §26 2020-01-29) om
anvisningar budget 2021-2023. Utifrån anvisningarna ska samtliga nämnder
senast den 3 april ha beslutat om nämndens budgetunderlag. Underlaget till
budget utgår från ett antal scenarier där nämnden ska beskriva hur dessa kan
realiseras. De scenarier som ska redovisas är:
1. 0%, dvs oförändrad ram
2. -2%
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att nämndens verksamheter med
ansträngning klarar 0%-scenariot under förutsättning att skötsel av framförallt
grönytor omprioriteras eller delvis utesluts samt att kriterier för
snöröjningspådrag ändras. Samt att ökade kapitalkostnader och driftskostnader
i samband med övertagande av ytor från mark- och exploatering och
tillkommande driftskostnader vid övertagande av vägar kompenseras.
Vid -2%-scenario krävs stora omprioriteringar av framförallt investeringar
samt skötsel av vägar och grönytor. På investeringssidan skulle till exempel
trafik- och tillgänglighetsprogrammet och beläggningsarbeten tas ner till ett
absolut minimum. På driftsidan skulle skötseln av flera grönytor behöva
avskaffas, kriterierna för snöröjningspådrag samtidigt som personalens
möjligheter till kompetensutveckling och bra arbetsmiljö begränsas. Samt att
ökade kapitalkostnader och driftskostnader i samband med övertagande av ytor
från mark- och exploatering och tillkommande driftskostnader vid övertagande
av vägar kompenseras.
Affärsverksamheterna VA och Avfall påverkas inte av budgetdirektiven då de
alltid ska bära sina egna kostnader. Verksamheterna arbetar ständigt med
effektiviseringar och förbättringar för att tillhandahålla sina tjänster på mest
kostnadseffektiva sätt.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
överlämna nämndens underlag till budget 2021 till Kommunstyrelsen för
fortsatt beredning.

Barnperspektiv
Barn och unga påverkas i allra högsta grad av stramare budgetramar då säkra
skolvägar, park- och lekmiljöer och allmän trafiksäkerhet påverkas av att
investeringar inte kommer kunna genomföras samt besparingar på befintliga
driftområden på kommunal mark.

3 (4)

Datum

Vår beteckning

2020-03-04

TN 20/0126

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson

Lina Delde

Enhetschef Gata/Park/Trafik

Enhetschef Mät&GIS

Henrik Kristensson

Mikael Thelin

Enhetschef VA

Enhetschef Avfall

Bilagor
1. Underlag till budget 2021
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Ekonomistaben

4 (4)

Underlag till budget 2021
Tekniska nämnden
2021

Innehållsförteckning
1

Ansvarsområde och organisation ......................................................................... 3

2

Nuläge ................................................................................................................. 4

3

Budget 2021-2023 ............................................................................................. 11
3.1 Volymer .................................................................................................................. 11
3.2 Driftbudget.............................................................................................................. 11
3.3 Investeringar ........................................................................................................... 23

Tekniska nämnden, Underlag till budget 2021

2(29)

1

Ansvarsområde och organisation

Anvisning
Nämnden ansvarar för följande verksamheter
Ansvarsområde
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät,
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (till exempel 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 bland annat 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 och GIS samt affärsverksamheterna
Vatten- och Avlopp respektive Avfall.
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Nuläge

Anvisning
Verksamhetens utfall 2019 ska kommenteras. Om underskott/överskott ska orsaker
till dessa förklaras. Även verksamhetens måluppfyllelse ska övergripande
kommenteras.
Nämndens budget för 2020 ska kommenteras. Skillnader mellan utfall 2019 och
budget 2020 ska beskrivas. Vilka prioriteringar har nämnden gjort i samband med
nämndens verksamhetsplan för 2020. Vilka prioriterade insatser finns 2020.
UTFALL 2019 – skattefinansierade verksamheter
Totalt visade de skattefinansierade verksamheterna på en ekonomi i balans med ett
resultat på -349 tkr, varav 161 tkr bestod i befarade kundförluster.
Gata Park Trafik
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.
Intäkter från parkeringsövervakning samt betalparkeringar visade ett underskott vilket
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 övervakning. Det var färre ansökningar av
nyttoparkeringstillstånd under 2019 jämfört med tidigare år.
Intäkter från bland annat trafikanordningsplaner och schakttillstånd blev lägre än
budgeterat, vilket kan berott på att det framförallt var större och längre byggnationer i
kommunen under året.
Parkverksamheten visade ett underskott som berodde på extra mycket rensning och
röjning av sly för ökad trygghet.
Mät och GIS
Trots lägre intäkter och diverse oförutsedda kostnader sparade verksamheten in på
kostnader för framförallt löner och generell återhållsamhet samt genom en senare
tillsättning av GIS-samordnare än beräknat. Genom att inte återbesätta en tjänst på mät
behövdes inte ytterligare en bil som det var budgeterat för.
Enhetens intäkter är främst relaterade till kart- och mättjänster i samband med
bygglovsärenden. År 2018 höjdes intäktsbudget i samband med att timtaxan höjdes och
att intäkterna från framförallt Lantmäteriförrättningar förväntades öka. Den ökningen
uteblev både under 2018 och 2019.
UTFALL 2019 – affärsverksamheter
Avfall
Verksamheten redovisade en ekonomi i balans, med ett medvetet överskott.
Tekniska nämnden, Underlag till budget 2021
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Överskott är tänkt att täcka de extra utgifter som ett införande av ett helt nytt
insamlingssystem kommer att föra med sig. Då främst kring informationsinsatser, men
även inköp och utställning av nya kärl. Många av de stora entreprenadavtalen
(insamling, omlastning, behandling, transporter och behandling från
kretsloppscentralerna samt insamling av slam och fett) löper ut i oktober 2020, nya avtal
och upphandling kan innebära högre kostnader i de nya upphandlade entreprenaderna.
VA
Verksamheten lämnade ett underskott på 1,8 MSEK.
De senaste årens rekryteringar har lett till ökade personalkostnader, men ger också visst
genomslag i driftsbudgeten genom behovet av fler fordon, verktyg och personlig
utrustning. Med fler anställda har också fler drifts- och underhållsprojekt kunnat drivas
både i egen regi och med hjälp av entreprenörer. Vi har under året tydligt skiftat över
mot ett mer strategiskt och förbyggande underhållsarbete, som på längre sikt kommer
att innebära effektiviseringar och ökad driftsäkerhet genom färre akuta
underhållsinsatser, minskat utläckage av dricksvatten och minskat inläckage av
tillskottsvatten.
Kostnaderna för avskrivningar och internränta ökade på grund av aktivering av stora
projekt och exploateringar, framförallt kan nämnas UBS-ledningen, Norrboda-Brunna
och Brunna industriområde. Samtidigt gjordes en översyn av de befintliga
avskrivningstiderna, vilket innebär längre livslängder för flera komponenter. Med
längre avskrivningstider på ledningsnätet har även periodiseringen av intäkter från
anläggningsavgifter utökats, vilket ger lägre intäkter per år men över längre tid.
MÅLUPPFYLLELSE 2019
Sammantaget har nämnden en bra måluppfyllelse för 2019. Indikatorerna för respektive
mål uppfyllde till stora delar målen.
Nämndmål: Trygg miljö
Sju indikatorer uppfylldes, tre uppfyllde delvis målet men med en positiv trend från
föregående år. Nedan kommenteras de indikatorer som uppfylldes delvis:
Målet är att 100% av alla projekt med prioritet 1 i Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet ska vara färdigställda. Anledningen till att alla projekt inte
har färdigställts 2019 beror dels på finansiering 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.

Nämndmål: Utökad dialog
Samtliga indikatorer uppfylldes helt.
Nämndmål: Hållbar miljö
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Samtliga indikatorer uppfylldes helt.
BUDGET 2020 – skattefinansierade verksamheter
För de skattefinansierade verksamheterna tillkom ett ramtillskott på 1% i budgeten för
2020. Samtidigt bedöms kostnaderna för löner, indexuppräkning för lokaler, el, IT-stöd,
system, förbrukningsmaterial, övriga verksamhetskostnader med mera bli ca 2%.
Nämndens verksamheter fick ett tillskott på 5 000 tkr för att täcka de ökade
kapitalkostnaderna.
En stor utmaning 2020 är att klara den ofinansierade volymökningen inom
gata/park/trafiks drift på 900 tkr för övertagande av vägar och torg från mark- och
exploateringsavdelningen.
Förutsättningarna ovan medför att verksamheterna måste identifiera ytterligare
effektiviseringar och göra noggranna prioriteringar för att klara en budget i balans 2020.
För 2020 fick de skattefinansierade verksamheterna en investeringsbudget på
19 800 tkr. Den har fördelats utifrån kriterier som främjar kommunens mål. Inom
gata/park/trafik handlar det i huvudsak om reinvesteringar med syfte att öka trygghet,
säkerhet och tillgänglighet samt minska miljöpåverkan. Investeringar avseende
digitaliseringsprojekt (till exempel digitalisering av detaljplaner) söks från och med
2020 ur en central investeringsmedelspott. Hur dessa investeringar kommer slå på
verksamheternas kapitalkostnader är osäkert då riktlinjerna för hur dessa ska hanteras
inte är klara.
Gata Park Trafik
År 2020 kommer enheten ta över Vinlandsvägen i Jursta, Torget vid Ringvägen,
samtliga sittytor/trappor på Kungsängens torg, delar av norra Tegelhagen samt
eventuellt extra infartsparkering vid Bro pendeltågsstation i samband med byggnationen
av Trädgårdsstaden. Detta kommer påverka budgeten i form av volymökningar,
avskrivningar och internränta. Den totala ökade driftskostnaden för ovannämnda delar
har inte kompenserats och uppgår till ca 900 tkr.
Utifrån utredningen avseende parkeringspaketet kalkylerades för att intäkterna från
parkeringsavgifter skulle bära kostnader för drift och underhåll av betalsystemen samt
åtgärder på parkeringar i Kungsängen. I parkeringspaketet bedömdes intäkterna uppgå
till 1 800 tkr. Med några års erfarenhet kan konstateras att intäkterna var övervärderade.
Snittet för intäkterna per år ligger på ca 800 tkr, vilket innebär en intäktsförlust på
ca 1 000 tkr årligen.
Verksamhetens kostnadsbudget fördelas enligt följande:
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Total kostnadsbudget:

51 165 kr

Fasta kostnader för löner, lokaler och andra
personalkostnader:

13 740 tkr

Fasta kostnader för driftentreprenad och övriga avtal:

11 146 tkr

Fasta kostnader för avskrivningar och internränta:

21 751 tkr

Summa fasta kostnader:

46 637 tkr

Återstår att finansiera rörliga driftskostnader:

4 528 tkr

Verksamhetens driftskostnader utgörs av ett antal fasta kostnader samt ett antal rörliga
kostnader.
De fasta driftskostnaderna som ingår i entreprenaderna inkluderar:












Underhållssopning samt ogräsrensning
Lövupptagning på samtliga gator, gång och cykelvägar samt torg och
parkeringar
Plockstädning och rensning av vegetation av busshållplatser samt
konstbyggnader
Rensning av dagvattenbrunnar samt spolning/ sugning av dagvattenbrunnar
årligen enligt spolplan.
Tillsyn över kommunens hela vägnät och rapporteringsskyldigheter vid brister.
Elförbrukning, ca 1 400 000 kr/år
Fast del till belysningsentreprenör 79 000 kr/år (hantering av felanmälningar,
beskärningar av träd i anslutning till belysning mm)
Arvode för skadeservice 4 185 kr/skada (ca 50 000 kr/år)
Sandupptagning
Jourersättning för att entreprenören ska stå till förfogande under vintersäsongen
med personal och maskiner.
Klippning och trimning av rekreationsytor, bostadsnära naturmarker, bruksgräs,
högvuxet gräs, äng, slänter och diken
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Regelbunden papperskorgstömning på alla områden
Vår- och höststädning av alla ytor
Skötsel av planteringsytor med prydnadsplantering, prydnadsbuskage,
perennplantering, rabattrosor, klätterväxter, bruksbuskage, friväxande plantering
och renoveringsbuskage.
Tillsyn med krav på rapportering av brister ingår på samtliga skötselobjekt.
Häckklippning
Bekämpning utav skadlig vegetation
Skötsel av hundrastgårdar
Markbeläggningar: Asfalt, betongytor, sten-platt ytor i anslutning till parkmark.
Ogräsrensning
Tillsyn och funktionskontroller av lekplatser
Lövupptagning
Tillsyn samt borttagning av stam/rotskott på träd
Tillsyn av livräddningsutrustning
Tillsyn, skötsel och reparation av bryggor

De rörliga kostnaderna utgörs av:


























Klottersanering, ca 150 000 kr/år
Jourverksamhet som går igång utöver ordinarie arbetstid klockan 16:00 – 06:30
samt helger och röda dagar, ca 100 000 kr/år.
All potthålslagning, ca 150 000 kr/år
Linjemålning (efter behov)
Sanering vid olyckor eller spill på våra gator (oljeläcka, diesel spill mm),
ca 90 000 kr/år
Sopning av gator och parkeringar, ca 50 000 kr/år
Lagning av kantstenar, plattor och rondeller, ca 40 000 kr/år
Borttagning av olovliga skyltar, ca 15 000 kr/år
All vägskyltning som sker i kommunen (efter behov)
Reparationer av olika slag, ca 100 000 kr/år
Reparation av dagvattenbrunnar (efter behov)
Rondering och reparation vid felanmälan av belysning (efter behov)
Halkbekämpning enligt kriterier i avtal, 70 625 kr/hel insats
Snöröjning enligt kriterier i avtal, 180 269 kr/fullt pådrag
Julbelysning och övrig dekorationsbelysning (upp- och nedtagning), ca 250 000
kr/år
Sopdumpningar (efter behov)
Beskärning av vegetation (efter behov)
Reparation av parkbänkar, papperskorgar, staket eller liknade (efter behov)
Röjning av vegetation (efter behov)
Reparationer av gräsytor, rabatter och buskage (efter behov)
Vattning och plantering av sommarblommor (efter behov)
Större reparationer av lekutrustning, hundrastgårdar, bryggor mm (efter behov)
Sanering av sanitära olägenheter, avhysning samt städning efter avhysning (efter
behov)
Riskträd (efter behov)
Inventering av träd, papperskorgar, parkbänkar, planteringsytor mm (efter
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behov)
Inköp och kompletteringsplantera träd/buskar/perenner (efter behov)
Samt övriga oförutsedda händelser

Mät och GIS
Både mät- och GIS-verksamheten kräver en mycket specifik kompetens liksom modern
utrustning och systemstöd för att effektivt kunna genomföra sitt uppdrag med en hög
leveranskvalitet.
Mätverksamhetens intäkter är starkt beroende av rådande byggkonjunktur och budgeten
förutsätter att en ny taxa antas vid halvårsskiftet. Kostnader består till allra största del av
löner och lokalkostnader samt nödvändig arbetsutrustning såsom mätutrustning, fordon
och systemkostnader.
GIS-verksamheten servar alla kommunens verksamheter med ajourhållen geodata, GISsystem och GIS-kompetens. Verksamheten kräver anpassade systemlösningar som
ständigt utvecklas samt att ajourhållen geodata köps in eller produceras. Kostnaderna
består av löner, lokalkostnader och andra personalkostnader samt av licenser/system,
ajourhållning av data och kompetensutveckling.
Under 2020 fortsätter enheten prioritera insatser som bidrar till bättre och effektivare
underlag och stöd till verksamheterna. Bland annat genom utveckling av 3D-data och
3D-modeller, effektivare metoder för inventering i fält och insamling av synpunkter
samt mer avancerade GIS-analyser. Verksamheten deltar vid och bidrar till utveckling
på regional och nationell nivå genom samarbeten och avtal med bland annat
Lantmäteriet, StorSTHLM och SKR. Genom hög kvalitet 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.
BUDGET 2020 – affärsverksamheter
Avfall
I budgeten för 2020 har enheten räknat med högre kostnader för de olika
entreprenaderna som löper ut i oktober, men även ökade kostnader för
informationsinsatser inför lanseringen av fyrfackslösningen. Då osäkerheten är stor
kring ersättningsnivåer från producenterna har enheten inte räknat med någon ersättning
från producenterna gällande insamling av förpackningar och tidningar. Det kan dröja en
bit in i entreprenaden innan ersättningsnivåerna är satta. Ett avtal med producenterna
kan i bästa fall börja gälla tidigast 2021. Osäkerheten kring lagstiftning, tillstånd och
ersättningsnivåer är fortfarande stor.
För 2020 har enheten beviljats medel för ett fortsatt arbete med utbyte av containers på
kretsloppscentralerna.
Den stora investeringsposten är inköp av de nya fyrfackskärlen som för Upplands-Bro
kommun räknas bli runt 13 000 tkr. Avskrivning av nuvarande kärlpark intensifierades
så fort ett beslut om ny insamlingsmetod togs i nämnden, vilket gör att alla befintliga
kärl är avbetalda när de nya kärlen tas i bruk.
Sedan kretsloppscentralerna gick över i egen regi har frågan om att skapa en helt ny och
modern anläggning varit aktuell. Ett ökat invånarantal tillsammans med en ökad
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miljömedvetenhet i kommunen gör att vi är på väg att växa ur kretsloppscentralerna.
Större krav på möjligheter till återbruk och efterfrågan på bättre sortering med fler
avfallsfraktioner är andra faktorer som ökar behoven. Detta tillsammans med
Storstockholms planering för en fri rörlighet mellan länets ÅVC/KLC kan på sikt öka
antalet besökare ytterligare. I jämförelser med andra kommuner bedömer vi att det är
rimligt att planera för en ny anläggning om ca 2–3 hektar. Förberedelsetiden för att
åstadkomma en sådan anläggning är minst 5 år inklusive tid för planprocess,
projektering, bygglov, markarbete och byggnation. Därför pågår redan arbetet med att
finna en lämplig plats belägen mellan Bro och Kungsängen.
VA
År 2020 beräknas ett underskott på 5,3 MSEK. Behov av ytterligare två rekryteringar
2020 och två 2021 kvarstår, vilket genererar ytterligare personalkostnader för
innevarande år och nästa. Därefter beräknas organisationen vara i bra långsiktig och
strategisk balans.
Fler projekt, både utbyggnadsprojekten på landsbygden, exploateringar och
förnyelseprojekt kan drivas med mer personal och några större projekt kommer att
aktiveras under året, exempelvis rensningen av Tibbledammen, ny dagvattendamm vid
Kungsängens IP, Verkaviken och ett flertal underhållsprojekt. Andra halvan av UBSledningen aktiveras under våren. Genomförda och kommande rekryteringar gör
verksamheten mindre beroende av externa konsulter och entreprenörer.
Prioriterade insatser 2020 är: fortsatt utbyggnad av Ådö, Tjusta skola och Håbo-Tibble,
försvarsarbeten i Tegelhagen och Trädgårdsstaden, redundansledningar i Ekhammar och
vid Artistvägen, ett flertal ledningsrenoveringar enligt förnyelseplanen utförs i egen
regi, omkopplingar och förnyelse i samband med Norrvattens ledningsrenovering.
Fortsatt arbete med insatser kopplade till utläckage och inläckage som framkommer i
dricksvattengruppens och tillskottsvattengruppens arbete.
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3

Budget 2021-2023

Anvisning
Underlaget till budget utgår från ett antal scenarier där nämnden ska beskriva hur
dessa kan realiseras. Vilka effektiviseringar kan göras? Hur kan övrig finansiering
förändras? Utgångspunkten är att nya behov ska finansieras inom respektive scenario.
Prioriteringen inom nämnden ska utgå från de övergripande målen.
För verksamheter som är volymbaserade ska bedömda volymer 2021-2023 redovisas.
Bedömningen ska utgå från befintlig befolkningsprognos. Avstämning kommer sedan
ske när en ny befolkningsprognos är klar. Detta gäller i skolverksamhet och
äldreomsorg.
Verksamheter med stora förändringar i kapitalkostnader ska redovisa förändringar för
åren 2021-2023. Detta gäller framförallt Tekniska nämnden och till viss del Kulturoch fritidsnämnden. De ökade kapitalkostnaderna ska redovisas för respektive
investering. För övriga nämnder är utgångspunkten att ökade kapitalkostnader ska
rymmas inom respektive scenario.
De scenarier som ska redovisas är:
1. 0%, dvs. oförändrad ram
2. -2%

3.1 Volymer
3.2 Driftbudget
Scenario 0% oförändrad ram
Tkr

Utfall 2019

Intäkter

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

7 317

8 230

8 230

8 230

8 230

Kostnader drift

44 273

47 217

47 217

47 217

47 217

Avskrivningar

15 586

17 774

19 900

24 300

25 800

3 539

4 539

5 700

7 400

8 400

56 081

61 300

64 587

70 687

73 187

Internränta
Nettokostnader totalt

*I avskrivningar och internränta ingår tillkommande kostnader, motsvarande 4 100 tkr
för 2021, 7 700 tkr för 2022 och 7 700 tkr för 2023, från följande exploateringsprojekt:
Norrboda-brunna verksamhetsområde, Bro gård, Ringvägen, Jursta,
Husbytorp/Tegelhagen, Granhammarsvägen etapp 2, Lillsjö badväg, Blommans
förskola allmänna anläggningar samt Kockbacka.
Anvisning
Kommentarer driftbudget scenario 0%
Ökade kostnader på grund av tillkommande ytor
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Ovanstående överlämnade exploateringsprojekt innebär ökade driftskostnader enligt
nedan tabell:
(tkr)

2021

Husbytorp/Tegelhagen, övertagande av ca 7 km väg
(huvudvägen) och ett antal torg och parker 2020, etappvis
överlämning av resterande

2022

2023

700

1 000

1 300

0

400

400

200

200

200

80

80

80

300

300

300

Norrboda verksamhetsområde*

0

0

0

Bro gård*

0

0

0

Jursta 3:14*

0

0

0

Kockbacka*

0

0

0

1 280

1 980

2 280

Granhammarsvägen etapp 2
Lillsjö badväg
Blomman förskola
Ringvägen, drift av 800 m väg och ca 3000 m2 parkeringsyta
från 2020, resterande från 2021

Totalt

* Dessa objekt övertogs och ingår redan i 2020 års budget.
Under 2020 övertogs andra exploateringsprojekt vars avskrivnings- och
internräntekostnader kompenserades. Dock kompenserades inte de ökade
driftskostnaderna motsvarande 900 tkr:
(tkr)

2021

2022

2023

Tidigare övertagna exploateringsprojekt, driftskostnader

900

900

900

Totalt

900

900

900

Enligt redan fattade beslut kommer, respektive kommer eventuellt, Gata Park Trafik ta
över följande vägar under 2020 vilket medför ökade driftskostnader enligt nedan tabell:
(tkr)

2021

2022

2023

Övertagande av Frölundavägen (ca 9 km väg), driftskostnader

800

800

800

Eventuellt övertagande av Ådövägen (ca 6 km väg),
driftskostnader

700

700

700

1 500

1 500

1 500

Totalt

De tillkommande ytorna genom övertagande från mark- och exploatering samt andra
övertaganden av vägar är inget som verksamheten kan rå över och därför förutsätts det
att dessa merkostnader för drift och kostnader för avskrivningar och internränta
kompenseras till fullo. Detta inkluderar även den uteblivna kompenseringen för
volymökningar 2020 motsvarande driftkostnader på 900 tkr/år.
Ökade kostnader på grund av reinvesteringar enligt åtgärdsplaner
Enligt redan framtagna åtgärdsplaner samt åtgärdsplaner under framtagande, beräknas
reinvesteringar i följande anläggningar medföra ökade kostnader för drift, avskrivningar
och internränta:
(tkr)
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(tkr)

2021

2022

2023

Åtgärdsplan för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (där
många projekt är att skapa trygga och säkra vägar för barn att
barn ska kunna röra sig fritt i kommunen i enlighet med bland
annat Barnkonventionen) samt cykelstrategin (som är mål 11 i
Agenda 2030). Driftskostnader och kostnader för avskrivningar
och internränta ska verksamheten klara inom befintlig
budgetram vilket inte är möjligt. Beroende på vilka projekt som
genomförs ökar kostnaderna för drift, avskrivningar och
internränta med totalt cirka:

2 000

2 000*

2 000*

Åtgärdsplan för att skapa trygghet i kommunen (ny belysning,
klottersanering och röjningar för fri sikt med mera).
Driftskostnader och kostnader för avskrivningar och internränta
ska verksamheten klara inom befintlig budgetram vilket inte är
möjligt. Beroende på vilka projekt som genomförs ökar
kostnaderna för drift, avskrivningar och internränta med cirka:

150

150*

150*

Åtgärdsplan för nödvändiga beläggningsarbeten av
kommunens vägar (under 2020 pågår ett omfattande arbete
med att besikta och på så sätt kunna periodisera de
kommunala vägarnas skick för att se framtida kostnader för
nödvändiga beläggningsarbeten). Beroende på vilka
beläggningsarbeten som genomförs ökar kostnaderna för
avskrivningar och internränta med cirka:

1 500

1 500*

1 500*

Totalt

3 650

3 650

3 650

* Kostnader beror på kommande beslut.
Ökade fasta kostnader på grund av löneökningar och indexuppräkningar
Löneökningar och generella indexuppräkningar kan svårligen påverkas. Det innebär att
verksamheternas fasta kostnader ökar från år till år. För kommande år bedöms dessa
uppräkningar ligga på ca 2%. För att kompensera detta i ett 0%- och -2%-scenario
behöver effektiviseringar göras inom de rörliga driftskostnaderna. För de
skattefinansierade verksamheterna ackumuleras dessa kostnader motsvarande följande:
(tkr)

2021

2022

2023

Löneökningar

373

754

1 142

Indexuppräkningar av avtal, licenser och andra större fasta
kostnader

210

425

644

Ökning av fasta kostnader, skattefinansierade
verksamheter

584

1 179

1 787

Effektiviseringar och besparingsåtgärder
Verksamheterna är redan återhållsamma vid inköp, användning av konsulter och vid
kompetensutveckling. Ytterligare besparingar kan innebära att system inte uppdateras
lika frekvent, att personalens arbetsmiljö påverkas eller att det blir svårare att
upprätthålla personalens kompetens. Sådana åtgärder kan även riskera att minska
attraktionskraften med att arbeta för Upplands-Bro kommun. Det är en möjlig besparing
på kort sikt, men det får konsekvenser på lång sikt.
Att identifiera och genomföra besparingar och effektiviseringar är mycket tidskrävande
i form av att utreda, förhandla och införa. Även att hitta och söka statliga och regionala
bidrag tar tid, men skapar förutsättningar att finansiera särskilda insatser, såsom att
sköta bostadsnära skog på ett bättre sätt för att främja kommunens natur- och
parkområden. Verksamheterna har redan under 2019 valt att inte återbesätta flera
tjänster och har därmed slimmat organisationen. Ytterligare nerdragningar av
personalstyrkan skulle innebära att dessa besparingar och effektiviseringar inte skulle gå
att genomföra.
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Antalet medborgarförslag ökar för varje år, många förslag hanterar samma typ av fråga.
Verksamheterna lägger idag ner mycket tid på att hantera dessa, i snitt 10 timmar per
förslag. Under 2019 lade verksamheterna ner ca 400 h på att hantera medborgarförslag.
En kommunövergripande översyn av om det går att effektivisera hanteringen av
medborgarförslag skulle frigöra tid för verksamheterna.
Gata Park Trafik
Verksamheten är bunden till höga fasta kostnader och ökade kostnader på grund av
övertaganden enligt ovan. Det verksamheten kan påverka är hur budgeten för den
rörliga driften prioriteras. För 2020 var budgeten för rörliga driftskostnader 4 528 tkr.
Verksamheten har redan genomfört en hel del effektiviseringar som medför
kostnadsbesparingar. För att klara kommande år med oförändrad budget behövs
ytterligare effektiviseringar och prioriteringar genomföras. I många fall krävs en
investering för att sen generera en besparing.
En minskad driftsbudget och hårdare prioriteringar kommer medföra en sänkt
skötselstandard av kommunala ytor.
Verksamheten föreslår flera områden där besparingsåtgärder kan genomföras, i sin
helhet eller delvis:











Enheten arbetar med att hitta effektiviseringar genom att kunna omhänderta
material som till exempel ris från röjningar för att minska deponikostnader och
borttransport. Åtgärden innebär en besparing på -100 tkr och ger effekt
omgående.
Omvandling av gräsmattor till ängsytor. Genom att minska intervaller på
klippning av gräsmattor eller låta fler ytor vara ängsytor eller högvuxet gräs,
minskas driftskostnaderna. Denna åtgärd främjar den biologiska mångfalden,
men medför också att färre ytor kan användas av kommuninvånare för
rekreation och friluftsliv. Åtgärden innebär en besparing på -100 tkr och ger
effekt omgående.
Större snömängd innan påbörjad snöröjning. Idag påbörjas snöröjning när det är
3 cm snödjup på bussgator och gång- och cykelvägar samt 5 cm på villagator
och övriga vägar. För att prioritera gående och cyklister skulle en möjlig
besparingsåtgärd vara att ha kvar gällande kriterier för gång- och cykelbanor
men höja tröskelvärdet från 5 till 10 cm på villagator, bussgator och övriga
vägar. Detta fungerar för framkomligheten, men det finns risk att det blir högre
snövallar vid plogning samt troligtvis en hel del missnöjda medborgare. Denna
åtgärd gör att antalet pådrag minskar vilket innebär en besparing på -383 tkr och
ger effekt omgående.
Enheten arbetar med att se över samtliga avtal gällande drift inom
samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar och inom andra
verksamheters områden. Dessa arbeten genererar förhoppningsvis
kostnadsbesparingar. Åtgärden innebär en besparing på -300 tkr och ger troligen
effekt 2022.
Enheten undersöker möjligheterna att driva klottersanering och andra enklare
driftsarbeten med hjälp av arbetsmarknadsenheten. Åtgärden innebär en
besparing på -100 tkr och troligen effekt 2022.
Enheten arbetar för att skapa förutsättningar för tätare samarbete med andra
verksamheter som Kultur- och fritidsavdelningen, Upplands-Bro
hus/kommunfastigheter och Kommunekologerna. Åtgärden innebär en besparing

Tekniska nämnden, Underlag till budget 2021

14(29)









på -100 tkr och ger troligen effekt 2022–2023.
Under 2020 testar enheten att laga potthål med ett nytt material som ska vara
mer hållbart. Materialet innebär en högre inköpskostnad men ska ha en längre
livslängd. Detta är effektivt på platser som är utsatta för mycket trafik och där
det inte är lönsamt att asfaltera om hela ytan än. Åtgärden innebär en besparing
på -50 tkr och ger effekt omgående.
Förebyggande åtgärder mot klotter. Driftskostnaderna för att åtgärda klotter ökar
årligen. Exempel på sådana åtgärder kan vara fler utsmyckningar av tunnlar och
en ”klottervägg”. Utsmyckning i samarbete med ungdomar har visat sig leda till
mindre klotter i tunnlarna. Erfarenheter från andra kommuner visar att en så
kallad ”klottervägg”, det vill säga en yta avsedd för ändamålen, har resulterat i
minskat klotter i kringliggande område. Åtgärden innebär en besparing på 80 tkr och ger effekt omgående.
Införa betalparkering i Tegelhagen och Bro. Enheten utreder olika
lösningar/förslag på betalparkering i Bro. I och med att Tegelhagen planerar
boendeparkering på kommunal mark kommer möjligheterna till att ta ut avgifter
ses över. Även behovet av betalparkering vid infartsparkeringar och
centrumparkeringar i Bro behöver ses över i samband med detta innebär en
besparing på -700 tkr och ger full effekt då beslut tas.
Avstå att sätta upp julbelysning och övrig högtidsdekoration. Åtgärden innebär
en besparing på -250 tkr och ger effekt omgående.

Mät och GIS
Enheten arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten för att kunna leverera mer
och med ännu högre kvalitet utan att öka kostnaderna. Genom effektiviseringar av
arbetsmetoder, användningen av moderna tekniker och kompetensutveckling kan
kostnaderna för konsulter och andra tillfälliga insatser hållas nere.
Budgeten för 2021 förutsätter att ny kart- och mättaxa antas under 2020 samt att
förväntade beställningsvolymer uppnås för att nå upp till 2020 års intäktsbudget.
Investeringar i flygfoton, fordon och system anpassas så att kostnaderna för
avskrivningar och internränta kan hållas på samma nivå som för 2020.
Enheten ser möjligheter att klara 2021 med oförändrad budgetram genom
effektiviseringar och allmän återhållsamhet. Om andra avdelningar och kontor nyttjar
mät- och GIS-verksamhetens kompetens i större utsträckning kan det bidra till andra
verksamheters besparingar samt eventuellt ökade intäkter för mätverksamheten.
Enheten ser följande möjligheter till besparingsåtgärder:




Senareläggning av inköp av nya fordon. Mätverksamhetens fordon skrivs av i
sin helhet under 2020. För att bibehålla en god och säker arbetsmiljö planeras att
köpa in nya fordon under 2021. Eftersom investeringen finansieras inom
befintlig budget innebär åtgärden omedelbar besparing på ca 170 tkr.
Investeringen bör inte skjutas på mer än ett eller två år.
Minska omfattning av flygfotografering och ortofoton. För att kunna ajourhålla
kommunens primärkarta samt för att tillhandahålla färska ortofoton till
kommunens verksamheter (där särskilt samhällsbyggnadskontorets
verksamheter har ett stort behov) beställs en flygfotografering och framställning
av ortofoton av kommunen vartannat år. Genom att minska området som
fotograferas skulle investeringskostnaden kunna hållas nere. För att övriga
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verksamheter ska kunna genomföra sitt arbete effektivt krävs färska ortofoton
över hela kommunens strandlinjer och samtliga bebyggda områden. Det
tillsammans med att det inte är lika kostnadseffektivt att beställa flygning över
flera mindre områden istället för ett stort heltäckande område, gör att denna
besparingsåtgärd inte är prioriterad. Eftersom investeringen finansieras inom
befintlig budget innebär åtgärden en omedelbar besparing beräknat till ca 30 tkr.
Utifrån ovanstående föreslagna effektiviseringsförslag/besparingsförslag föreslås
följande åtgärder för att klara en oförändrad budgetram:
Förändringar
Förändringar

Ekonomisk effekt (Tkr)

Lönekostnader

373

Indexuppräkningar av avtal, licenser och andra större fasta kostnader

210

Hitta effektiviseringar för omhändertagande av material samt hur
kommunen ska slyröja

-100

Mer ängsytor (besparing per år)

-100

Större snömängd innan påbörjad snöröjning (trolig besparing per år,
räknat på 10 snöröjningstillfällen/år)

-383
0

Scenario -2% i ram
Tkr

Utfall 2019

Intäkter

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

7 317

8 230

8 230

8 230

8 230

Kostnader drift

44 273

47 217

46 437

45 673

44 924

Avskrivningar

15 586

17 774

19 900

24 300

25 800

3 539

4 539

5 700

7 400

8 400

56 081

61 300

63 807

69 143

70 894

Internränta
Nettokostnader totalt

*I avskrivningar och internränta ingår tillkommande kostnader, motsvarande 4 100 tkr
för 2021, 7 700 tkr för 2022 och 7 700 tkr för 2023, från följande exploateringsprojekt:
Norrboda-brunna verksamhetsområde, Bro gård, Ringvägen, Jursta,
Husbytorp/Tegelhagen, Granhammarsvägen etapp 2, Lillsjö badväg, Blommans
förskola allmänna anläggningar samt Kockbacka.

Anvisning
Kommentarer driftbudget scenario -2%
Ökade kostnader på grund av tillkommande ytor
Ovanstående överlämnade exploateringsprojekt innebär ökade driftskostnader enligt
nedan tabell:
(tkr)
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(tkr)

2021

Husbytorp/Tegelhagen, övertagande av ca 7 km väg
(huvudvägen) och ett antal torg och parker 2020, etappvis
överlämning av resterande

2022

2023

700

1 000

1 300

0

400

400

200

200

200

80

80

80

300

300

300

Norrboda verksamhetsområde*

0

0

0

Bro gård*

0

0

0

Jursta 3:14*

0

0

0

Kockbacka*

0

0

0

1 280

1 980

2 280

Granhammarsvägen etapp 2
Lillsjö badväg
Blomman förskola
Ringvägen, drift av 800 m väg och ca 3000 m2 parkeringsyta
från 2020, resterande från 2021

Totalt

* Dessa objekt övertogs och ingår redan i 2020 års budget.
Under 2020 övertogs andra exploateringsprojekt vars avskrivnings- och
internräntekostnader kompenserades. Dock kompenserades inte de ökade
driftskostnaderna motsvarande 900 tkr:
(tkr)

2021

2022

2023

Tidigare övertagna exploateringsprojekt, driftskostnader

900

900

900

Totalt

900

900

900

Enligt redan fattade beslut kommer, eller kommer eventuellt, Gata Park Trafik ta över
följande vägar under 2020 vilket medför ökade driftskostnader enligt nedan tabell:
(tkr)

2021

2022

2023

Övertagande av Frölundavägen (ca 9 km väg), driftskostnader

800

800

800

Eventuellt övertagande av Ådövägen (ca 6 km väg),
driftskostnader

700

700

700

1 500

1 500

1 500

Totalt

De tillkommande ytorna genom övertagande från mark- och exploatering samt andra
övertaganden av vägar är inget som verksamheten kan rå över och därför förutsätts det
att dessa merkostnader för drift och kostnader för avskrivningar och internränta
kompenseras till fullo. Detta inkluderar även den uteblivna kompenseringen för
volymökningar 2020 motsvarande driftkostnader på 900 tkr/år.
Ökade kostnader på grund av reinvesteringar enligt åtgärdsplaner
Enligt redan framtagna åtgärdsplaner samt åtgärdsplaner under framtagande, beräknas
reinvesteringar i följande anläggningar medföra ökade kostnader för drift, avskrivningar
och internränta:
(tkr)
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(tkr)

2021

2022

2023

Åtgärdsplan för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (där
många projekt är att skapa trygga och säkra vägar för barn att
barn ska kunna röra sig fritt i kommunen i enlighet med bland
annat Barnkonventionen) samt cykelstrategin (som är mål 11 i
Agenda 2030). Driftskostnader och kostnader för avskrivningar
och internränta ska verksamheten klara inom befintlig
budgetram vilket inte är möjligt. Beroende på vilka projekt som
genomförs ökar kostnaderna för drift, avskrivningar och
internränta med totalt cirka:

2 000

2 000*

2 000*

Åtgärdsplan för att skapa trygghet i kommunen (ny belysning,
klottersanering och röjningar för fri sikt med mera).
Driftskostnader och kostnader för avskrivningar och internränta
ska verksamheten klara inom befintlig budgetram vilket inte är
möjligt. Beroende på vilka projekt som genomförs ökar
kostnaderna för drift, avskrivningar och internränta med cirka:

150

150*

150*

Åtgärdsplan för nödvändiga beläggningsarbeten av
kommunens vägar (under 2020 pågår ett omfattande arbete
med att besikta och på så sätt kunna periodisera de
kommunala vägarnas skick för att se framtida kostnader för
nödvändiga beläggningsarbeten). Beroende på vilka
beläggningsarbeten som genomförs ökar kostnaderna för
avskrivningar och internränta med cirka:

1 500

1 500*

1 500*

Totalt

3 650

3 650

3 650

* Kostnader beror på kommande beslut.
Ökade fasta kostnader på grund av löneökningar och indexuppräkningar
Löneökningar och generella indexuppräkningar kan svårligen påverkas. Det innebär att
verksamheternas fasta kostnader ökar från år till år. För kommande år bedöms dessa
uppräkningar ligga på ca 2%. För att kompensera detta i ett 0%- och -2%-scenario
behöver effektiviseringar göras inom de rörliga driftskostnaderna. Tillsammans med
den minskade budgetramen ackumuleras dessa kostnader för de skattefinansierade
verksamheterna motsvarande följande:
(tkr)

2021

2022

2023

Löneökningar

373

754

1 142

Indexuppräkningar av avtal, licenser och andra större fasta
kostnader

210

425

644

Minskad budgetram

780

1 544

2 293

1 364

2 723

4 080

Ökning av fasta kostnader, skattefinansierade
verksamheter

Effektiviseringar och besparingsåtgärder
Verksamheterna är redan återhållsamma vid inköp, användning av konsulter och vid
kompetensutveckling och ytterligare besparingar kan innebära att system inte
uppdateras lika frekvent, att personalens arbetsmiljö påverkas eller att det blir svårare
att upprätthålla personalens kompetens. Sådana åtgärder kan även riskera att minska
attraktionskraften med att arbeta för Upplands-Bro kommun. Det är en möjlig besparing
på kort sikt, men det får konsekvenser på lång sikt.
Att identifiera och genomföra besparingar och effektiviseringar är mycket tidskrävande
i form av att utreda, förhandla och införa. Även att hitta och söka statliga och regionala
bidrag tar tid, men skapar förutsättningar att finansiera särskilda insatser, såsom att
sköta bostadsnära skog på ett bättre sätt för att främja kommunens natur- och
parkområden. Verksamheterna har redan under 2019 valt att inte återbesätta flera
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tjänster och har därmed slimmat organisationen. Ytterligare nerdragningar av
personalstyrkan skulle innebära att dessa besparingar och effektiviseringar inte skulle gå
att genomföra.
Antalet medborgarförslag ökar för varje år, många förslag hanterar samma typ av fråga.
Verksamheterna lägger idag ner mycket tid på att hantera dessa, i snitt 10 timmar per
förslag. Under 2019 lade verksamheterna ner ca 400 h på att hantera medborgarförslag.
En kommunövergripande översyn av om det går att effektivisera hanteringen av
medborgarförslag skulle frigöra tid för verksamheterna.
Gata Park Trafik
Verksamheten är bunden till höga fasta kostnader och ökade kostnader på grund av
övertaganden enligt ovan. Det verksamheten kan påverka är hur budgeten för den
rörliga driften prioriteras. För 2020 var budgeten för rörliga driftskostnader 4 528 tkr.
Verksamheten har redan genomfört en hel del effektiviseringar som medför
kostnadsbesparingar. För att klara kommande år med en minskad budgetram på -2%
behövs ytterligare effektiviseringar och prioriteringar genomföras. I många fall krävs en
investering för att sen generera en besparing.
En minskad driftsbudget och hårdare prioriteringar kommer medföra en sänkt
skötselstandard av kommunala ytor. En minskning med 2% kan komma att medföra att
ytor behöver tas bort från skötsel helt och hållet. Enheten kan behöva sluta genomföra
egna projekt enligt bland annat Trafik- och tillgänglighetsprogrammet för att
driftbudgeten inte tillåter ökade avskrivningskostnader och ökad internränta. Att behöva
dra ner på trafiksäkerhets- och trygghetsskapande åtgärder samt investeringar är en
allvarlig konsekvens av minskad budgetram.
För att klara ett -2%-scenario måste de åtgärder som föreslås i 0%-scenariot
genomföras. Dessutom måste ytor lämnas helt utan skötsel.









Högre tröskelvärden vid pådrag för snöröjning. Åtgärden innebär en besparing
på -383 tkr och ger effekt omgående.
Avstå från julbelysning och andra högtidsdekorationer. Åtgärden innebär en
besparing på -250 tkr och ger effekt omgående.
Minskade park- och grönytor som driftas. Åtgärden innebär en besparing på 360 tkr och ger effekt omgående.
Minskade krav på klottersanering. Åtgärden innebär en besparing på -50 tkr och
ger effekt omgående.
Minskad drift på vägnätet (utebliven lagning av kantstenar, plattor och potthål
vilket innebär större förslitningar på hela vägkroppen och en ökad
underhållsskuld). Åtgärden innebär en besparing på -200 tkr och ger effekt
omgående.
Minskade städintervall. Åtgärden innebär en besparing på -50 tkr och ger effekt
omgående.
Minskade krav på röjningar för trygghet. Åtgärden innebär en besparing på 100 tkr och ger effekt omgående.

Mät och GIS
Enheten arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten för att kunna leverera mer
och med ännu högre kvalitet utan att öka kostnaderna. Genom effektiviseringar av
arbetsmetoder, användningen av moderna tekniker och kompetensutveckling kan
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kostnaderna för konsulter och andra tillfälliga insatser hållas nere.
Budgeten för 2021 förutsätter att ny kart- och mättaxa antas under 2020 samt att
förväntade beställningsvolymer uppnås för att nå upp till 2020 års intäktsbudget.
Investeringar i flygfoton, fordon och system anpassas så att kostnaderna för
avskrivningar och internränta kan hållas på samma nivå som för 2020.
Besparingsförslagen är desamma som för 0%-scenariot. Men för att klara -2%
budgetram krävs, utöver allmän effektivisering och återhållsamhet, prioritering av
investeringar. Vilket påverkar både personalens arbetsmiljö och möjligheten att leverera
geodata och GIS-stöd med kvalitet till kommunens verksamheter.
Om andra avdelningar och kontor nyttjar mät- och GIS-verksamhetens kompetens i
större utsträckning kan det bidra till andra verksamheters besparingar samt eventuellt
ökade intäkter för mätverksamheten.
Enheten ser följande möjligheter till besparingsåtgärder:




Senareläggning av inköp av nya fordon. Mätverksamhetens fordon skrivs av i
sin helhet under 2020. För att bibehålla en god och säker arbetsmiljö planeras att
köpa in nya fordon under 2021. Eftersom investeringen finansieras inom
befintlig budget innebär åtgärden omedelbar besparing på ca 170 tkr.
Investeringen bör inte skjutas på mer än ett eller två år.
Minska omfattning av flygfotografering och ortofoton. För att kunna ajourhålla
kommunens primärkarta samt för att tillhandahålla färska ortofoton till
kommunens verksamheter (där särskilt samhällsbyggnadskontorets
verksamheter har ett stort behov) beställs en flygfotografering och framställning
av ortofoton av kommunen vartannat år. Genom att minska området som
fotograferas skulle investeringskostnaden kunna hållas nere. För att övriga
verksamheter ska kunna genomföra sitt arbete effektivt krävs färska ortofoton
över hela kommunens strandlinjer och samtliga bebyggda områden. Det
tillsammans med att det inte är lika kostnadseffektivt att beställa flygning över
flera mindre områden istället för ett stort heltäckande område, gör att denna
besparingsåtgärd inte är prioriterad. Eftersom investeringen finansieras inom
befintlig budget innebär åtgärden en omedelbar besparing beräknat till ca 30 tkr.

Utifrån ovanstående föreslagna effektiviseringsförslag/besparingsförslag föreslås
följande åtgärder för att klara en oförändrad budgetram:
Förändringar
Förändringar

Ekonomisk effekt (Tkr)

Lönekostnader

373

Indexuppräkningar avtal, licenser och andra fasta kostnader

210

Minskad budgetram

780

Hitta effektiviseringar för omhändertagande av material samt hur
kommunen ska slyröja

-100

Mer ängsytor(besparing per år)

-100

Större snömängd innan påbörjad snöröjning (trolig besparing per år,
räknat på10 snöröjningstillfällen/år)

-383

Avstå att sätta upp julbelysning och övrig högtidsdekoration

-250

Minskade park- och grönytor som driftas

-360
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Senareläggning av inköp av nya fordon

-170
0

Avfall
Tkr

Utfall 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Intäkter

27 161

33 454

33 454

33 454

33 454

Kostnader drift

24 887

30 696

29 711

29 711

29 660

Avskrivningar

2 074

2 349

3 342

3 342

3 380

200

409

401

401

414

0

0

0

0

0

Internränta
Nettokostnader totalt

Det utvecklande samverkansarbetet med Håbo, Sigtuna och Knivsta kring
avfallsfrågorna skapar möjligheter till ytterligare effektiviseringar i verksamheten. Inte
nödvändigtvis att antal resurser som arbetar med avfallsfrågor i Upplands-Bro ska
minskas, men utbytet med de andra kommunerna kan skapa kommunöverskridande
specialister inom olika områden av verksamheten som alla fyra kommuner har nytta av
och som höjer nivån för arbetet på flera plan.
Ett lyckat införande och kommunikationsarbete kring fyrfacksinsamlingen och ett gott
samarbete med producenterna skapar förutsättningar för bra ersättningsnivåer när det
gäller insamlingen av förpackningar och tidningar. Ju renare material vi samlar in och
säljer till producenterna desto bättre ersättning kan kommunen få. Den nya
lagstiftningen är tydlig med att avfallstaxan inte får täcka insamling av förpackningar
och tidningar så arbetar kommunerna aktivt med att komma överens om en
ersättningsnivå mot producenterna som täcker de kostnader som insamlingen medför.
En eventuell centraliserad och modern kretsloppscentral kommer efter driftstart
innebära en billigare driftkostnad jämfört med idag. Både när det kommer till antal
personer i tjänst på framförallt helger, men även i form av underhåll och
transportinsatser i den löpande driften.
VA
Tkr

Utfall 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Intäkter

54 813

56 541

62 541

64 417

66 350

Kostnader drift

45 606

46 644

50 211

51 171

53 102

Avskrivningar

7 194

7 064

8 575

9 010

9 011

Internränta

2 013

2 833

3 755

4 236

4 237

0

0

0

0

0

Nettokostnader totalt

Verksamheten har under det senaste året utvecklat och förändrat arbetssättet för en
effektivare resurshantering både långsiktigt och kortsiktigt.
Akut kontra förebyggande underhåll
I slutet av 2019 färdigställdes vår Förnyelseplan. Det är en mycket långsiktig
underhållsplan för ledningsnätet som sträcker sig ända fram till år 2100. På längre sikt
(10 år och framåt i tiden) är den översiktlig och beräknad på empiriska data från
Sveriges kommuner på ledningsnäts ålder, material, förmodade livslängder,
utbyggnadstakt och utbytestakt, men en detaljerad sammanställning och prioritering av
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åtgärder de närmaste åren är också genomförd. Den åtgärdslistan är baserad på
Förnyelseplanen, historisk statistik över driftsstörningar, vår redundansutredning,
områdesfilmningen av ledningsnätet från 2018, och de kapacitetsutredningar
(hydrauliska modeller) som togs fram 2017–2018.
Dessa utredningar tillsammans ger en mycket bra överblick över underhålls- och
förnyelsebehovet på kort och lång sikt och gör det enkelt för oss att prioritera och
genomföra rätt åtgärder i rätt tid.
Våra identifierade underhållsinsatser på åtgärdslistan kan nu utföras välplanerat och i
hög grad i egen regi. De nytillsatta projektgrupperna, Tillskottsvattengruppen och
Dricksvattengruppen, arbetar vidare med att systematiskt hitta och åtgärda källorna till
utläckage och inläckage. Brunnsinspektioner, filmning av ledningsnätet och systematisk
läcksökning är viktiga delar som vi arbetar vidare med. Identifiering och prioritering av
områden för vidare utredning och åtgärder pågår för närvarande.
På några års sikt räknar vi med att få god effekt av det arbetet och ha växlat över till
betydligt fler planerade och färre akuta underhållsinsatser, med lägre kostnader och
mindre driftsstörningar som följd.
Schaktfria metoder
Under 2019 genomfördes utbildningsinsatser av personal inom området schaktfritt,
vilket planeras fortsätta så att vi blir ännu bättre på det. Ett större projekt genomfördes
med schaktfri renovering där vi renoverade 700 meter avloppsledning på Kraftvägen.
Projektet Kraftvägen var väldigt lämpligt för schaktfri renovering och gav stora
besparingar i tid, kostnad och miljöbelastning jämfört med schakt:




Kostnad för projektet: 2,5 MSEK, beräknad besparing ca 5 MSEK
Genomförandetid: 1 vecka, beräknad tidsbesparing ca 3 månader
Miljöbelastning: 73 ton koldioxid, beräknad besparing 94 ton (motsvarar
ca 45 000 mil med bil)

En bonus är också de minskade störningar för medborgare och verksamheter i form av
omledning av trafik, avgrävda vägar och mass- och materialhantering som alla blir
nästan obefintliga vid schaktfri renovering.
Ibland går det inte att renovera schaktfritt, det beror på förutsättningarna, men vi
utvärderar möjligheterna vid varje projekt och utvecklar och utbildar oss vidare ständigt
för att dra största möjliga nytta av de metoder som finns idag.
Läcksökning och fjärravlästa vattenmätare
Under 2019 påbörjades arbetet med att sätta upp digitala, fjärravlästa mätare i
kommunen. I dagsläget finns ca 600 stycken uppsatta, av totalt ca 4000. Mätarna har en
liten mikrofon inbyggd som lyssnar på vattenströmmen och kan på så sätt hitta
vattenläckor, både inne i fastigheter och i kommunens ledningsnät. De har också en
larmfunktion som snabbt talar om ifall det finns dolda läckor i fastigheter, så att vi kan
meddela det till berörd fastighetsägare. Med traditionella vattenmätare upptäcks det
först vid den ordinarie mätaravläsningen som görs en gång per år. Med de nya kan man
se det inom ett par dygn. Mätarna är också ett kraftfullt verktyg för att hitta framförallt
diffusa vattenläckor i kommunens ledningsnät, där vattnet läcker ut i marken eller in i
spill- och dagvattenledningar och därför aldrig syns utan blir mycket svårupptäckta.
En dricksvattengrupp etablerades under 2019 och arbetar nu kontinuerligt med att
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minska utläckaget av dricksvatten på olika sätt.
E-tjänster
E-tjänster för VA och Avfall lanseras inom kort, där man som kund snabbt kan få
överblick över sina abonnemang, lämna mätaravläsning, se sina fakturor och historik,
årsförbrukning, göra felanmälan och ordna med autogiro. Det är framförallt en
förbättrad service men förväntas också minska belastningen på telefon där dessa frågor
hanteras idag, och på så sätt frigöra tid för KC och våra handläggare.

3.3 Investeringar
3.3.1 Investeringsbehov
Anvisning
Nämndens investeringsbehov för perioden 2021-2023 ska beskrivas. Befintliga
investeringar som löper över planperioden ska inkluderas. I underlaget ska det även
framgå hur kapitalkostnader och tillkommande driftkostnader ska finansieras.
Utgångspunkten är, som tidigare beskrivits, att kapitalkostnader ska rymmas inom
befintlig ram.
Investeringsprojekt

Anvisning
Observera! Specificera inte mindre investeringar var för sig utan lägg dessa i
”investeringspotter” till nämnden: ”Utrustning för….. ”
För att klassificeras som investering ska beloppet uppgå till minst ett halvt basbelopp
och ha en livslängd på mer än 3 år. Uppfylls inte dessa kriterier är det att betrakta som
en driftkostnad.

År 2021

År 2022

År 2023

Avskri
vningst
id antal
år

21 000

21 000

21 000

Kompo
nenter

1 470

636

Bulleråtgärder

2 050

3 000

3 000

30 år

268

136

Trygghetsskapande åtgärder

1 000

1 000

1 000

30 år

100

51

500

500

500

30 år

50

25

Rekreationsytor, lekytor och
parker

1 500

2 000

2 000

30 år

183

93

Beläggning

4 000

7 100

7 100

15 år

1 213

297

Belysning

2 000

2 000

2 000

20 år

300

100

3 år

133

7

3 år

133

7

5 år

160

11

4 010

1 363

Tkr
Trafik-och
tillgänglighetsprogrammet

Vägvisningsplan

Flygfotografering 2021

400

Flygfotografering 2023
Fordon
Summa

400
800
33 250

36 600
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Kommentarer investeringsbehov

Anvisning
Under tabellen bör en kortare förklaring av investeringsbehovet göras, vad som är
målet och syftet med investeringen.
De kommande investeringsbehoven är en följd av ökad befolkningsmängd, ökade krav
på bulleråtgärder, medborgarnas önskemål om ökad trygghet, ökad trafikmängd som
bidrar till ökat slitage på beläggning samt bidrar till att hela trafik- och
tillgänglighetsprogrammet behöver genomföras.
Om verksamheten ska genomföra ovanstående investeringar krävs kompensation för de
ökade kapitalkostnaderna som dessa medför.
Gata Park Trafik
Investeringarna har en stark koppling till den utvecklingsstrategi och vision 2035 som
fastställts av kommunen. Många investeringar är också en följd av den demografiska
utvecklingen som sker, vilket främst ger en ökad efterfrågan på investeringar i
infrastruktur i kommunen samt skärpta krav på kvalitet och driftseffektivitet. Den
löpande driften av kommunens anläggningar finansieras i sin helhet via de löpande
intäkter och driftbudget som tilldelas verksamheten.
Ambitionshöjningar i verksamheten och den demografiska utvecklingen ställer krav på
effektiviseringar, omprioriteringar och att hitta nya sätt att ge välfärdstjänster.
Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen ligger till grund för
de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas
växa till cirka 32 300 invånare 2022. Att investeringar kopplas till långsiktiga planer för
såväl verksamheters behov som driftskostnader över år grundlägger robust styrning.
Utmaningar:







Infartsparkering i Kungsängen: Det ska göras 5-årsbesiktning för parkeringsdäck
i Kungsängen. Nya åtgärder för konstruktionen ska finansieras under 2021.
Bussterminalen i Kungsängen och Bro som behöver byggas om. En förstudie för
detta pågår. Kapacitet är inte tillräckligt med den ökade folkmängden och
intresse för kollektivtrafik i kommunen speciellt i industriområde.
Det ska göras 5-årsbesiktning för alla broar i kommunen under 2021. Nya
åtgärder för konstruktionen ska finansieras och prioriteras 2022.
De pågående plan- och exploateringsprojekt (ex. Tegelhagen, Ringvägen och Ica
i Brunna)kommer att färdigställa 2021–2022. Det är drift på nya allmänna
platser ska prioriteras.
Åtgärdsplan för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet samt cykelstrategin
2020–2025 ska prioriteras
Åtgärdsplan för att skapa trygghet i kommunen (exempelvis med nya belysning,
klottersanering och röjningar för att skapa fri sikt)

Konsekvenser:
Om konstruktionen för parkeringsdäcket och markförhållande på infartsparkering
Kungsängen inte klarar godkänd besiktning måste åtgärder göras 2021–2022
Om besiktningen av befintliga konstbyggnader visar brister måste dessa åtgärdas 2021–
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2022
Att skapa en trygg och hållbar miljö behöver flera platser i kommunen ses över och
investeringar kommer behöva göras. Genom minskad driftbudget blir konsekvensen att
denna typ av projekt inte kan genomföras.
För att förbättra tillgänglighet, trafiksäkerheten och framkomlighet i kommunen behövs
budget samt medel för hantering av kapitalkostnader för projekt i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet samt cykelstrategin. Genom minskad driftbudget blir
konsekvensen att denna typ av projekt inte kan genomföras.










Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Investeringsmedel i tabellen visar det
ökade behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, men även
tillgänglighetsanpassningar samt framkomlighetsåtgärder som kommunen
behöver göra i samband med den växande befolkningen i kommunen.
Bulleråtgärder: Ju mer trafik det blir på kommunens vägnät desto mer
bulleråtgärder kommer det finnas behov av. Därför behövs budget för dessa
åtgärder.
Trygghetsskapande åtgärder: Enheten har genomfört många större satsningar för
att öka tryggheten de senaste åren. Men för att kunna förbättra detta ytterligare
behövs budget för det.
Vägvisningsplan: Trafikverket har tagit fram riksövergripande regler för
vägvisning för att skapa tydlighet i trafiken. Projektet påbörjas 2020 och
behöver fortsätta under 2021 för att få med hela kommunen.
Rekreationsytor, lekytor och parker: Ytor behöver utvecklas för att skapa
trygghet men även för att främja friluftsliv och rekreation. Lekytor behöver
bytas ut och ny lekutrustning behöver införskaffas på vissa lekplatser. Även med
koppling till barnkonventionen och kommunens övergripande mål behöver
lekplatserna utvecklas med mer lärande lek.
Beläggning: Ett åtgärdsprogram tas fram under 2020 där det tydligt framgår när
och var ny beläggning behövs för att bevara vägkroppen och ha körbara ytor för
att minska risken för olyckor.
Belysning: Investeringsmedel behövs för att slutföra byte av belysningsstationer
för att kunna mäta den faktiska elkostnaden. Det behövs även investeringsmedel
för att kunna ha möjlighet att investera i belysning på platser som saknar det
idag samt att förstärka exempelvis vid övergångsställen.

Mät och GIS
Flygfotografering
För att ajourhålla kommunens primärkarta samt för att kunna tillhandahålla färska
ortofoton till kommunens verksamheter beställs en flygfotografering vartannat år.
Budgeterad kostnad förutsätter fortsatt samverkan med länets övriga kommuner vid
upphandling av flygfotografering och framställning av ortofoton.
Fordon
Mätverksamheten använder egna fordon anpassade för verksamheten. Fordonen blir
äldre och behöver bytas ut med jämna mellanrum.
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Avfall

Anvisning
Observera! Specificera inte mindre investeringar var för sig utan lägg dessa i
”investeringspotter” till nämnden: ”utrustning för….. ”
För att klassificeras som investering ska beloppet uppgå till minst ett halvt basbelopp
och ha en livslängd på mer än 3 år. Uppfylls inte dessa kriterier är det att betrakta som
en driftkostnad.

År 2021

År 2022

År 2023

Avskri
vningst
id antal
år

Nya containrar
Kretsloppscentralerna

255

255

255

15

Summa

255

255

255

Tkr

Avskrivn
ing per
år

Intern
ränta

51

12

51

12

Övrig
drift

Kommentarer investeringsbehov

Anvisning
Under tabellen bör en kortare förklaring av investeringsbehovet göras, vad som är
målet och syftet med investeringen.
Observera! Specificera inte mindre investeringar var för sig utan lägg dessa i
”investeringspotter” till nämnden: ”utrustning för….. ”
För att klassificeras som investering ska beloppet uppgå till minst ett halvt basbelopp
och ha en livslängd på minst 3 år. Uppfylls inte dessa kriterier är det att betrakta som
en driftkostnad.
Inköp av fyrfackskärl var en stor investering under 2020. Ambitionen att skapa en ny
kretsloppscentral i framtiden finns, men de stora investeringskostnaderna för detta
eventuella projekt kommer under sista året av etableringen när markarbeten och
byggnationer ska genomföras, detta lär med största sannolikhet ske senare än 2023.
VA

Anvisning
Observera! Specificera inte mindre investeringar var för sig utan lägg dessa i
”investeringspotter” till nämnden: ”utrustning för….. ”
För att klassificeras som investering ska beloppet uppgå till minst ett halvt basbelopp
och ha en livslängd på mer än 3 år. Uppfylls inte dessa kriterier är det att betrakta som
en driftkostnad.
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År 2021

År 2022

År 2023

Avskri
vningst
id antal
år

500

500

500

10

150

24

Pumpstationer

0

2 000

2 000

25

160

67

Tillskottsvatten

0

5 000

5 000

70

143

173

Tkr
Diverse maskiner

LPS-pumpar

Avskrivn
ing per
år

Intern
ränta

0

1 000

1 000

25

80

34

Dagvatten

5 000

5 000

5 000

70

214

259

Nya ledningar, renovering
och serviser

5 000

5 000

10 000

70

286

345

10 000

10 000

20 000

70

571

690

Utökat verksamhetsområde
Fordon
Nytt upplag
Summa

0

0

2 000

7

286

30

8 000

0

0

70

114

138

28 500

28 500

45 500

2 004

1 760

Övrig
drift

Kommentarer investeringsbehov

Anvisning
Under tabellen bör en kortare förklaring av investeringsbehovet göras, vad som är
målet och syftet med investeringen.
Observera! Specificera inte mindre investeringar var för sig utan lägg dessa i
”investeringspotter” till nämnden: ”utrustning för….. ”
För att klassificeras som investering ska beloppet uppgå till minst ett halvt basbelopp
och ha en livslängd på minst 3 år. Uppfylls inte dessa kriterier är det att betrakta som
en driftkostnad.
Samtliga äskade medel enligt ovan förutsätter att tidigare redan beviljade
investeringsmedel även fortsättningsvis ombudgeteras från år till år. Ramprojekten
Pumpstationer, Tillskottsvatten, LPS-pumpar och Fordon beräknas inte behöva tillskott
av investeringsmedel till 2021 utan först 2022 och 2023. Projekten Gröna Dalenparken,
UBS-ledningen och Norrvattens ledningsflytt är fullfinansierade av redan beviljade
medel och beräknas inte behöva tillskott alls.
Diverse maskiner
Vi uppdaterar kontinuerligt maskinparken. När antalet anställda i driften utökats har
behovet ökat något för inköp av mer utrustning. Vi ser behov av
läcksökningsutrustning, utrustning för filmning av ledningar, spolutrustning till någon
av bilarna, eventuellt råttfällor, och viss anläggningsutrustning som fler
vibrationspaddor och liknande när vi nu kan ha fler arbetsplatser igång samtidigt.
Pumpstationer
Många pumpstationer är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och styrsystem men
även pumpar. Våra två största pumpstationer i Kungsängen och Nygård är rejält
ålderstigna och underdimensionerade och behöver byggas om helt de kommande åren.
Större punktinsatser behövs under året, uppdimensionering av tryckledningen från
Nygårds pumpstation och ny reservkraft till Kungsängen. Ett pumputbytesprogram
pågår för att byta ut ålderstigna pumpar till modernare, mer driftsäkra och
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energieffektivare pumpar.
Tillskottsvatten
Intensifierat arbete med tillskottsvatten. Områdesfilmning och utredning under 2017–
2018 visade på mer omfattande behov än vi tidigare trott. Lyckade rekryteringar ger
också möjligheten att nu arbeta mer kontinuerligt och effektivt med frågan, som tidigare
varit eftersatt. Den nyskapade Tillskottsvattengruppen kommer att arbeta kontinuerligt
med detta under många år framåt. Prioritering av områden pågår just nu och insatser
kommer att utföras under året men oklart var och i vilken omfattning, men mesta
möjliga nytta för minsta möjliga insats först är grundtanken i det arbetet.
LPS-pumpar
Nya LPS-pumpar i både befintliga och nytillkommande områden. Tjusta, Sågbacken,
Håbo-Tibble och Ådö skog är närmast förestående.
Dagvatten
Kontinuerligt arbete med diverse dagvattenåtgärder. Den hydrauliska modellen för
dagvattensystemet som färdigställdes 2018 visade på stora brister, framförallt
kapacitetsmässigt.
Sedimentprovtagning av samtliga dagvattendammar utfördes 2018. En underhållsplan
för samtliga dammar kommer att ingå i dagvattenplanen som påbörjades efter årsskiftet.
2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i
Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021.
Projekteringen är i slutfasen och entreprenadarbeten beräknas påbörjas innan sommaren.
Nya ledningar, renovering och serviser
Områdesfilmningen 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 vår förnyelseplan. Arbetet med att genomföra
förnyelseplanen pågår, till stor del med egen personal och maskiner.
Projektering i egen regi och ett extra arbetslag på driften ger helt nya möjligheter att
utföra mindre arbeten samt att arbeta med renovering och 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.
Utökat verksamhetsområde
Utbyggnad och anslutning av omvandlingsområden, enligt VA-utbyggnadsplanen för
landsbygden. På 10–15 års sikt beräknas kostnaden för dessa uppgå till minst 250
miljoner. Utbyggnaden på Ådö pågår, Verkaviken är utbyggt och klart och Sågbacken
och Ådö skog planeras genomföras under 2020. Även utbyggnad och anslutning av
Tjusta och Håbo-Tibble genomförs under 2020. Närmast i tiden därefter ligger
planering och projektering av nästa etapp av VA-utbyggnadsplanen med EriksbergRaskeboda, Ålsta-Aspvik-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.
Fordon
Nytt arbetslag behöver nya fordon och ett flertal befintliga driftsfordon är äldre och
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behöver ersättas. På sikt ser vi fördelar med att införskaffa en spol- och filmbuss med
rökutrustning för arbetet med tillskottsvatten.
Gröna Dalenparken
I slutet på 2018 sökte vi och beviljades statsbidrag om 12,5 MSEK från Boverket för
grön-blåa åtgärder i stadsnära miljö, mer specifikt i Gröna Dalen söder om IP.
Kommunen behöver skjuta till lika mycket 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 Dalenparken 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.
Norrvattens ledningsflytt
Norrvatten och kommunen har i samråd beslutat att inte genomföra ledningsflytt utan
istället renoverar Norrvatten sin befintliga ledning. Vissa VA-arbeten för kommunen är
ändå nödvändiga att genomföra i samband med detta, bland annat ska vi förbättra
leveranssäkerheten och rundmatningen i området.
Digitalisering
Det finns en mängd åtgärder att genomföra avseende digitalisering för att effektivisera
vårt 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.
Införandet av digitala fjärravlästa mätare är påbörjad.
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.
Medel för digitalisering kommer att äskas centralt genom Digitaliseringshubben.
Nytt upplag
Det gamla upplaget för masshantering vid järnvägen mitt emot Volvotomten behöver
avvecklas då det finns andra kommunala planer för att nyttja den marken. Vi utreder
möjligheterna och förutsättningarna för att etablera nytt upplag i Brunna, vid Air
Liquide. Den betydande kostnaden för detta är hanteringen av de massor som finns på
upplaget idag. De är till viss del förorenade och behöver köras bort för behandling.
UBS-ledningen
Arbetet med UBS-ledningen är väsentligen färdigställt. Mindre åtgärder kvarstår från
besiktningsanmärkningar som verksamheten bevakar. Norrvattens tryckstegringsstation
vid Willys är det enda kvarvarande arbetet av betydande omfattning. Alla etapper har
gått mycket bra och en indikation innan allt är färdigställt tyder på att projektet som
helhet kommer att gå med ca 17 MSEK under budget för kommunens del.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2020-02-25

TN 19/0277

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Ändring av Lertagsvägen på fastigheten
Brogård 1:88
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att namnet Lertagsvägen på den del av nuvarande
Lertagsvägen som sträcker sig över fastigheten Brogård 1:88 tas bort och att
inget nytt namn på denna väg behövs.

Sammanfattning
Namnet på den del av Lertagsvägen som sträcker sig över fastigheten Brogård
1:88 behöver tas bort. Området Tegelhagen håller nu på att byggas ut och
därmed kommer infarten till området via Lertagsvägen på fastigheten Brogård
1:88 (golfbanan) att upphöra. Vägen kommer att sluta vid fastighetsgränsen
och kommer därmed endast användas för transporter inom golfbanans
verksamhet. Fastighetsägaren har inte haft något att invända emot förslaget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Några få bostäder längst in på nuvarande Lertagsvägen, i området Tegelhagen,
kommer dock att behålla adressen Lertagsvägen, men fastighetsägarna kommer
att använda den nya infartsvägen inom området istället.

Kartbild av området

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

2020-02-25

TN 19/0277

Beslutsunderlag


Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 2020-02-25

Barnperspektiv
Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten
att hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta
påverkar även barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn
uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt.

Lina Delde
Ordföranden,
Namnberedningsgruppen

Beslut sänds till
 Fastighetsägare
 Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Linda Edgren

2020-03-04

TN 20/0161

Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

1 (4)

Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Övertagande av väghållarskap, väg AB903
(Ådövägen)
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun snarast
möjligt övertar väghållarskapet för väg AB903, Ådövägen, på sträckan
enligt kartbilaga 1.
2. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ingår
intentionsavtal med Trafikverket med innebörden att Upplands-Bro
kommun skall överta väghållarskap för väg AB903, Ådövägen, på
sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 2021. Beslutet innebär att
Samhällsbyggnadschefen vid lämplig tidpunkt kan ingå avtal för
faktiskt övertagande av väghållarskapet vid nyss nämnt datum.

Sammanfattning
Väg AB903, Ådövägen, förvaltas idag av Trafikverket. För framdrift av
kommunalt vatten och avlopp till området Ådö skog är det nödvändigt att
förlägga ledningar i vägkroppen. Trafikverket har beslutat att inte bevilja detta
under nuvarande ansvarsförhållanden. Med kommunalt väghållarskap för
sträckan kan ledningar förläggas i vägkroppen, vilket möjliggör fullgörandet av
kommunens uppdrag att ansluta bostadsfastigheterna i området till kommunalt
vatten och avloppsnät. Pågående planering i området för förtätning samt för
campingverksamhet innebär ett sekundärt intresse av rådighet över vägfrågan i
dessa detaljplaneprojekt.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020



Kartbilaga 1



Kartbilaga 2



Driftkostnadsutredning
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Ärendet
Upplands-Bro kommun har i beslutad VA-utbyggnadsplan gjort bedömningen
att området Ådö skog är en sådan samlad bebyggelse för vilken en allmän
vatten- och avloppsanläggning är nödvändig (6§ lag om allmänna
vattentjänster (SFS 2006:412). Utbyggnaden har varit nödvändig under lång tid
och framdriften av utbyggnaden har nu nått gränsen till byggnadsplaneområdet
för Ådö skog. Värt att nämna är att medborgare boende i Ådö inlämnat
orosanmälan till Länsstyrelsen för pågående förorening av Mälaren som sker
pga. undermåliga enskilda anläggningar på platsen. Länsstyrelsen har tagit upp
frågan, men inte drivit vidare till föreläggande eftersom utbyggnation av det
kommunala vatten- och avloppsnätet till Ådö är inkluderat i kommunens
utbyggnadsplaner för vatten och avlopp. Skulle det arbetet hindras eller
avbrytas är det inte osannolikt att Länsstyrelsen förelägger kommunen att
ansluta området till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Byggnadsplanen för Ådö skog saknar markreservat för allmännyttiga ledningar
på kvartersmark, vilket innebär en osäkerhet i bedömningen om det är
genomförbart att bilda ledningsrätt på kvartersmark. Bedömningen har gjorts
att nedläggande av ledningar på kvartersmark innebär en sådan projektrisk att
den i första hand skall undvikas. Detta har föranlett att projektering av vattenoch avloppsnät inom planområdet gjorts med utgångspunkt att ledningarna
förläggs i vägkroppen för väg AB903, Ådövägen.
Ansökan för nedläggande av ledningar i vägen har inlämnats till nuvarande
väghållare Trafikverket som beslutat att inte bevilja arbetena. Skälet till detta
har angivits vara att återstoden av vägen, då samtliga schakt upptagits, inte
medger en rationell drift och skötsel av vägen. Trafikverket gör därför
bedömningen att de inte kan utöva sitt väghållaransvar under pågående arbeten.
Med kommunalt väghållarskap kan kommunen dels planera sina arbeten bättre
i tid och i samråd mellan de avdelningar vars ansvarsområden berörs samt dels
utföra de arbeten som behövs på så sätt som de behöver utföras. Sett till
tidplanerna för dessa arbeten är det en nödvändighet att kommunen så snart
som möjligt övertar väghållarskapet för vägen.
Ett ytterligare intresse är att få rådighet över vägen för att kunna vidta sådana
åtgärder på vägen som bedöms vara nödvändiga i samband med planläggning
av Björknäs gård och området i Ådö skog och söder om. Vägen är idag smal,
utan markerade körfält. Kommande planädring kan visa att vägen behöver
breddas för att uppnå erforderlig trafiksäkerhet då trafiken ökar till nyss
nämnda områden. Med nuvarande ansvarsfördelning för vägen föreligger risk
att Trafikverket motsätter sig de planer som är under framtagande med
anledning av vägens kapacitet.
Tekniska avdelningen har utfört en driftskostnadsutredning som visar att vägen
i sin helhet kostar 700 tkr årligen att sköta. Inledningsvis med övertagande av
den del av Ådövägen som framgår av kartbilaga 1, bedöms kostnaden bli ca
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hälften av den totala driftskostnaden. Med beaktande av att övertagandet kan
komma att ske bedömt runt 1 juli ger det också ett halvårs reduktion av
kostnaderna. Kostnaden för övertagandet detta år uppskattas uppgå till ca
170 tkr.
Övertagande av väghållarskapet för vägen som helhet föreslås ske 1 april 2021.
Det innebär att Kommunen då har driftsansvaret för vägavsnittet enligt
kartbilaga 1 för hela året, samt vägavsnittet enligt kartbilaga 9 för månader.
Kostnaden år 2021 uppskattas till 530 tkr. Först år 2022 bedöms hela
kostnaden om 700 tkr bli aktuell.

Barnperspektiv
Beslutet är i detta skede en administrativ åtgärd som inte bedöms förändra
situationen på platsen på annat sätt än att bebyggelsen i Ådö skog ansluts till
kommunalt VA-nät. I förlängningen stärker beslutet kommunens möjligheter
att i samband med planprojekt i Ådö skog och för Björknäs gård förbättra
kommunikationerna till målpunkten Björknäsbadet.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Kartbilaga 1
2. Kartbilaga 2
Beslut sänds till
 Trafikverket
 Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande avseende utställning 2 av förslag till
detaljplan Tibbleängen (del av KungsängensTibble 1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterad den 6 mars 2020.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 januari 2020 § 1 att förslag till
detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängsens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801,
ska ställas ut för utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan och
Bygglagen (ÄPBL 1987:10).
Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett
yttrande, daterat den 6 mars 2020 och föreslår Tekniska nämnden att yttra sig
enligt detta förslag.

Beslutsunderlag


Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 mars 2020.



Yttrande avseende utställning 2 av förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, daterad
den 6 mars 2020

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslaget till detaljplan innefattar separata gång- och cykelvägar, vilket bidrar
till ökad trafiksäkerhet och trygghet för barn och ungdomar inom planområdet.
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Förslag till yttrande den 6 mars 2020
2. Samrådshandlingar för förslag till detaljplan Tibbleängen
Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadsutskottet
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
TekniskaNämnden
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Yttrande avseende utställning 2 av förslag till
detaljplan för Tibbleängen (del av
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801
Tekniskanämndenhar tagit del av remissenför Tibbleängen(del av
Kungsängens
-Tibble 1:470m.fl .) som har reviderats och ställersig i stort
positiv till förslagettill detaljplan.
Detaljplaneförslagetsyftar till att skapamöjlighet att bygga110 - 120 nya
lägenheteri flerbostadshusmed cirk a 65 rad- och kedjehus,i enlighetmed
översiktsplanen2010. Målet medatt låta dessatypologier samsasär att få till
ett trivsamt bostadsområde
som erbjuderolika boendeformeroch kännetecknas
av en mänskligskala.Den nya bebyggelsenska mötaupp Grönadalens
parkrummed småhusi två plan och sekundärentréer
ut mot parken,vilka anses
viktiga från trygghetssynpunkt.Att bebyggelsenmöteromgivandenatur,
kulturmiljö och befintlig bebyggelsepå ett bra sätt är elementärtför detta
projekt. Hållbarhetsaspekten
är vägledande– lekytor anläggs, dagvattenrenas
och fördröjs, grönytorförstärksoch lyfts fram. Projektetskabidra till
utvecklingenav Grönadalen.
Tekniskaavdelninghar till viss del medverkati arbetetmed framtagandetav
förslagettill detaljplan.Avdelningenser fram emot det fortsattaarbetetmed
detaljprojekteringav gator och övriga anläggningar.

Allmän parkering
Tekniskanämndenhar i sitt tidigareyttrandeanfört att parkeringstalet på 0,5
bilplatserper lägenhetär för lågt. I det nya förslag et till detaljplananges
överhuvudtagetinget p-tal för bil platser, vilket är en brist i detaljplanen
.
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Boendeparkeringpå allmän platsmarkkräverantingendispensfrån de lokala
trafikföreskrifternaeller införandeav avgiftsdifferentiering. Dispensfrån
föreskrifternainnebärkostnadför Tekniskanämnden.Tekniskanämndenanser
därför att all boendeparkering
ska lösaspå kvartersmark.

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

Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-03-06

TN 18/0071

Vatten och Avlopp
Tekniska avdelningens VA-enhet saknar svar på ett antal viktiga frågor i
förslaget och som behöver beaktas i planen.
Frågor som behöver besvaras är:
1. I genomförandebeskrivningen står att "grundvatten ska hanteras". Vad
menas med det? Hur och när? Det måste tydligt framgå att rening av
länshållningsvatten krävs.
2. I planbeskrivningen måste hänsyn tas till att sulfidlera finns i närheten
och hanteringen av det måste beskrivas.
3. I plankartan är det inte beskrivet vad ”E” är för teknisk anläggning och
att det finns fler diken i dagvattenutredningen än de som är utritade i
plankartan.
4. I dagvattenutredningen beskrivs att det finns två alternativ för
avledning av dagvatten. Vilka är dessa två alternativ? Finns inte tydligt
utsatt i figur 10 (i dagvattenutredningen). Vart tar vattnet vägen
därefter?
5. Utöver ovan finns några allmänna frågetecken som behöver besvaras
som:
a. Har detaljplanen samordnats med parken i Gröna dalen så att de
inte påverkar varandra negativt?
b. Hur ska det befintliga diket norr om Hjortronvägen hanteras?
Vad händer med det vattnet och den rening som diket ger idag?
Det går inte bara att ta bort diket utan att hantera dagvattnet.
c. Det saknas information om hur planen påverkar
omkringliggande och nedströms belägen befintlig bebyggelse
vid 100-årsregn. Planen får inte öka risken för översvämning på
befintliga fastigheter vid 100-årsregn. Det beskrivs att ett
avskärande dike ska anläggas för 100-årsregn. Det vattnet får
inte orsaka ökad risk för översvämning på omkringliggande och
nedströms liggande fastigheter.
d. Det beskrivs att vattnet i det avskärande diket ska ledas bort
med kulvertar under gång- och cykelvägen för att anslutas till
ledningar. Vilka ledningar? Kulvertar och ledningar är inte
lämpliga för avledning av 100-årsregn. Om det är nya ledningar,
vart transporteras vattenmassorna och vem bekostar ledningar
för 100-årsregn?
e. Vid studerande av 100-årsregn är Kyrkogården extra viktig att
beakta. Det är eftersträvansvärt att mindre mängd/flöden vatten
förs dit jämfört med idag eftersom det finns en risk att gravarna
lakar föroreningar.

I övrigt hänvisar Tekniska nämnden till sitt yttrande den 8 mars 2018.
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Markus Sköld (M)
Ordförande Tekniska Nämnden
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Samhällsbyggnadskontoret

UTSTÄLLNINGSHANDLING
(UTSTÄLLNING 2)
KS 15/0024
2020/01/14

Detaljplan för

nr 0801

Tibbleängen

(del av Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.)
Upplands-Bro kommun

Genomförandebeskrivning
Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10)

Organisatoriska frågor
Denna planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela detaljplaneområdet, del av fastigheten
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. Fastighetsägarna inom planområdet är Ängstibble Mark AB (nedan
kallad Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan kallad Kommunen).
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning kommer att regleras i
exploateringsavtal. En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och kommunen för
utbyggnad av kvartersmark, allmän plats samt allmänna anläggningar.
Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att huvudgator, va-anläggningar samt
övriga nätägares huvudledningar är utbyggda i tillräcklig omfattning innan arbeten kan påbörjas på
kvartersmark.

Tidplan
Detaljplanen förväntas gå ut på utställning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre
under 2020. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2021-2026.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom
planområdet. Kommunen är huvudman för område för tekniska anläggningar på blivande
kvartersmark inom planområdet.
Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar Kommunen. Exploatören
kan dock i samråd med Kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är strategiskt
viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar.
Exploatören är huvudman för kvartersmark som inte innefattar tekniska anläggningar.

Exploateringsavtal och övriga avtal
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Ängstibble Mark AB.
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med
detaljplanens antagande. Avtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas. Avtalet
reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen och
Exploatören.
Exploateringsavtalet ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom
planområdet, samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under
genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och
tillträden m.m.
Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och ägandeförhållanden
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB genom
dotterbolaget Ängstibble Mark AB.
Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av Upplands-Bro kommun.
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:41 ägs av Upplands-Bro kommun.
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Bro kommun.

Fastighetsbildning
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.
Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastigheter
Ekhammar 4:269, Kungsängens-Tibble 1:3 och Kungsängens-Tibble 1:41 genom fastighetsreglering.
Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar denna fastighetsreglering. Ansökan om
fastighetsreglering ska ske snarast efter att exploateringsavtalet vunnit laga kraft.
Kommunen ansöker och bekostar fastighetsförrättningar för Avtalets genomförande inom de
fastigheter där Kommunen är lagfaren ägare. Exploatören ansöker om och bekostar övriga
fastighetsförrättningar för Avtalets genomförande, exempelvis bildandet av eventuella erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.
Nya fastigheter för kvarter enligt Detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller klyvning.
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna.

Gemensamhetsanläggningar
I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behövas bildas för
parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.

Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan.
Exploatören bekostar fastighetsförrättningar och bildande av nya fastigheter samt bildande av
eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen.

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av
nedanstående inskrivningar och rättigheter för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet.
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan
behöva genomföras för detaljplanens genomförande.
Rättigheter:
Kungsängens-Tibble 1:470, Nyttjanderätt tele, 1982-08-18, Beviljad 82/5972
Kungsängens-Tibble 1:3, Ledningsrätt vatten, 0139-91/12.1
Ekhammar 4:269, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139-91/12.1
Kungsängens-Tibble 1:41, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139-91/12.1
Inom område u i detaljplanen bör ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.
För nya ledningar och tillhörande anordningar kommer avtal att upprättas mellan ledningsägare och
fastighetsägare.
Anläggande av elnätstationer inom allmän platsmark regleras genom avtal mellan
Kommunen och nätägaren. För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan
fastighetsägare och nätägaren.
För återvinningsstationer kommer avtal att upprättas mellan fastighetsägare och ansvarig aktör.

Tekniska frågor
Markföroreningar
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver
saneras innan byggande ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.

Buller
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark inom planområdet för att utföra erforderliga
bullerskyddsåtgärder.

Geoteknik
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs.
Grundvatten ska hanteras.

Vatten och avlopp
Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet.
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten.
Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.

Dagvatten
Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom
planområdet ska omhändertas lokalt.

Radon
För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion,
varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer
att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av
erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel

Värme
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess.

El, tele, bredband
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med
ledningsägare.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark.
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 meter från varje hushåll. Detta gäller för
stadsradhusen samt flerbostadshusen.
För kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt fyrfacksmodellen med två
kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.)
gäller regler och riktlinjer i enlighet med Avfall Sverige.

Gata/Trafik
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.
Angöring till planområdet avses ske västerifrån via Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet
kommer att kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Hjortronvägen
öster om planområdet öppnas ej för allmän fordonstrafik.
Befintliga gång- och cykelstråk förbinder planområdet med övriga Kungsängen och den spårbundna
kollektivtrafiken vid Kungsängens station.
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras.
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden.
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen.

Arbetsmiljö
Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i
god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan
(APD-plan) ska tas fram.

Tillgänglighet
Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa
tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela
utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som
ligger inom planområdet.

Säkerhet för tredje man
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god
ordning inom detsamma.

Höjdsättning
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000.

Ekonomiska frågor
Exploatören och Kommunen står för plankostnader i enlighet med framtagen fördelningsnyckel.
Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen
erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att
hantera detaljplaneprocessen.
Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i
exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören.
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande
exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av
allmänna anläggningar i samråd med exploatören.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga kostnader inom respektive fastigheters kvartersmark.
Exploatören bekostar återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark
och allmän platsmark.

Myndigheter
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i
Stockholms län.
Ansökan om bygglov och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i UpplandsBro kommun.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande

Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan
Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen
AB.
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.

Upprättad 2020-01-14
Plan- och exploateringsavdelningen

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef

Johan Sjöstrand
Projektledare exploatering

2020-02-24
KS 15/0024
Samhällsbyggnadskontoret
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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, 2020-02-24
Denna planbeskrivning, 2020-02-24
Genomförandebeskrivning, 2020-01-14
Samrådsredogörelse, 2018-01-12
Utställningsutlåtande inför utställning 2, 2020-01-15
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, 2020-02-14
Fastighetsförteckning, 2020-02-17

Övriga handlingar

Behovsbedömning MKB, 2015-11-04
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015-07-10
Utredning Geoteknik, Structor Geoteknik Stockholm AB, 2019-10-31
Trafikutredning, Ramböll, 2019-12-13
Dagvattenutredning, Bjerking, 2019-12-20
Trafikbullerutredning, Bjerking, 2019-12-18
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del
av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar
4:269. Planen avgränsas i norr av ett radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen, Tibble torg
med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost,
och i söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och
cykelvägar och är i dagsläget obebyggt.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya lägenheter i flerbostadshus och
cirka 65 rad- och kedjehus, i enlighet med ÖP2010. Målet med att låta dessa typologier samsas är att
få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av en
mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum med småhus i två plan och
sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter
omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt.
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs, grönytor förstärks
och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen.
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Planprocessen
Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande.

Handläggning
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. 2008 beslutade kommunstyrelsen
om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och
handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker
med normalt planförfarande.
Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns
beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010.

Det aktuella planskedet är utställning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del
av förslaget och komma med synpunkter. Efter utställningen upprättas ett utställningsutlåtande där
inkomna synpunkter redovisas.
Detaljplanen har varit på utställning tidigare, år 2018. I maj 2018 var planen uppe för antagande, och
den återremitterades med medskicket att se över förskolan och byggnadshöjder. Sedan dess har
ändringar skett: förskolan är borttagen ur planen, byggnadshöjder har justerats och planområdet har
utökats m.m. Nu är detaljplanen aktuell för beslut om ny utställning.

Preliminär tidplan
Beslut om samråd (KS)
Samrådstid
Beslut om utställning 1 (KS)
Utställningstid
Beslut om antagande
Beslut om utställning 2 (SBU)
Antagande (KF)

juni 2016
juli - augusti 2016
januari 2018
februari-mars 2018
april 2018 (återremitterades, ej antagen)
januari 2020
Kv 2-3 2020

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse
enligt 4 kapitlet berörs inte.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
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Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).
Vatten
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets
sekundära zon då det ligger mer än 50 m från strandlinjen. Dagvattnet avrinner naturligt och tekniskt
mot Östra Mälaren.
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen
för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del
består av lera vilket är svårinfiltrerat (Bjerking, rev 2019-12-20). Dagvattnet från planområdet
kommer att fördröjas och renas lokalt genom bl.a. en dagvattendamm, innan det leds vidare till
Tibbledammen längre söderut.
Ekologiskt känsliga områden
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren, som ligger på ca 1,3 km
avstånd söder om planområdet är recipient för dagvattnet från Tibbleängen och Gröna dalen och är i
kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt
miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna, och den
strandnära vattenmiljön.
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg. För att uppfylla
reningskravet kommer anläggningsåtgärder att vidtas i form av dike/skelettjord i viss gatusektion,
skålad gräsyta, magasinerande och renande diken samt dagvattendamm.
Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och
föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för
recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och
fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen
dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte
hindra recipienten att uppnå dess MKN.
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl
avskilda från planområdet.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för
betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra
resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.
Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då
förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns
dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering.
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Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra
betydande miljöpåverkan.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen invid Hjortronvägen i Gröna Dalen (se
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.
Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i
Stockholm AB samt del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och
Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger ca 500 meter från järnvägen samt från väg E18 som båda är riksintressen
för järnväg och väg.

Översiktsplan
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan
(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna
Dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse,
förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna Dalen med sina
viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en
kommundelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata, bör
ändras till lokalgata inom planområdet.
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Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nordsydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Siffran 18 utgör lokalisering för planområdet för Tibbleängen.

Detaljplaner och förordnanden
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark,
allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 198905-29 (BYN dnr 1987.315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som
bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och
cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av
Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är
också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för
kyrkoändamål (kyrkomark och begravning) vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar
(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns
Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss (Tb).
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Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i
planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för
del av Ekhammar (Östra dalen).

Förutsättningar och planförslag
Mark och natur
Mark och vegetation
Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i
Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats, samt ett västöstligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om dalgången möter
åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet.
I norra delen av planområdet sträcker sig en vall längs Hjortronvägen.
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Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen
löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster.
Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogbeklädda fornminneskullarna som ramar in det
tidigare åkerlandskapet. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje.

Inom planområdet finns en skogbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av löv- och
barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och barrträden
består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis ingår i
planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om
planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig
vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt
är synlig utifrån.
En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju
naturvärdesobjekt identifierats. Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), två har påtagligt naturvärde
(klass 3) och fyra stycken har visst naturvärde (klass 4). Se karta nästa sida. Inget av de identifierade
objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås för bebyggelse består av
öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av ett fåtal vanliga och
starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde (klass 4). Inom
inventeringsområdet finns det inte många strukturer som indikerar höga naturvärden. Till exempel är
mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik i de två blandskogsobjekten
(objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer, dessa är av olika trädslag: asp,
ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i området då olika vedlevande arter
ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i inventeringsområdet främst är knutna till
dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med exploatering i området bör minimeras.
Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt bör undvikas.
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Ett objekt har klassats som högt naturvärde (klass 2), två som påtagligt
naturvärde (klass 3) och fyra som visst naturvärde (klass 4). Karta ur Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018)
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Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det
befintliga landskapet är viktigt för att bebyggelsetillskottet ska upplevas som ett positivt inslag.
Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på
höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.

Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje.

Det är bara mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse, åt övriga väderstreck möter en grön
miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar och de båda
skogbeklädda kullarna i väster.
Geotekniska förhållanden
Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges
Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta
av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och
söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt
jordartskartan är postglacial i större delen av området,
men som i de södra delarna benämns som glacial.

Utdrag ur SGU’s geologiska karta. Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje.

Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några
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indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med fältarbetets
genomförande. I projektet ska inte några källare anläggas och djupare schakter än normala va-schakter
erfordras ej.
Fornlämningar
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogbeklädda kullen i
planområdets västra del. Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10, beteckning 43112-107492015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, ett skyddsområde av 25 meter
måste avsättas. Ett alternativ är att en väg byggs mellan gravfältet och huskropparna. Vägen kan då
läggas 15 meter från fornlämningen. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen 22:1
(kullen i sydväst) en s.k. plats med tradition, på platsen ska det ha funnits en dansbana. Kullen berörs
dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr Kungsängen 233 ingår i
området, denna lämning är dock undersökt och borttagen.

Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18.
Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen.

Rekreation och friluftsliv
Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gångoch cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning och promenader. Cirka
500 meter söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall samt friidrottsanläggningar och
bollplaner. Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för
friidrott. Invid denna finns flera fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km
väster om planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön.
Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild
Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk i Kungsängen och populärt område för
närboende såväl som boende längre bort i orten. Det är en sammanhängande grönyta som används för
rekreation och olika aktiviteter samt utgör en lugn oas med rik kulturmiljö. När ytor tas i anspråk
behöver det säkerställas att projektet ger tillbaka till invånarna och till platsen. Hur den nya
bebyggelsen möter Gröna dalen blir därför av stor betydelse.
I planförslaget är kedjehusens trädgårdar vända ut mot Gröna dalen, i anslutning till den gång- och
cykelväg som sneddar igenom planområdet. Att tomterna har sekundärentréer ut mot dalen och att
visuell kontakt finns ut mot dalen anses avgörande för att aktivera Gröna dalen och öka tryggheten på
nämnda gång- och cykelväg. Visuell kontakt kan exempelvis åstadkommas genom lägre uppvuxna
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häckar, som samtidigt ger den inramning som behövs för att markera den privata tomten. Det handlar
om att människor tillåts mötas och se varandra, och att trädgårdarna är trivsamma för de boende men
inte har en ”mur” av höga tujahäckar/plank ut mot den allmänna parkmarken.
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster.
Högre bebyggelse föreslås i planområdets västra del närmare det skogbeklädda höjdpartiet samt invid
huvudgatan Hjortronvägen, för att längre ut i dalgången vara lägre i skala. Siktstråk in mot
skogspartiet föreslås vilket påverkat bebyggelsetypologin samt byggnadernas placering.
Tillkommande bebyggelse relaterar även till omgivande bebyggelse i skala och höjd, särskilt i mötet
med parkrummet, Gröna dalen. Strukturen och bebyggelsen möjliggör att allmänheten kan röra sig
genom området samt att befintliga gång- och cykelvägar stärks. Den föreslagna bebyggelsen i
planförslaget bidrar till att länka samman områdena på vardera sida om Gröna dalen samt
småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg.
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras till sin form och karaktär. I och med
bebyggelsen längs med gång- och cykelvägen kommer parkrummet närmast bebyggelsen få en mer
definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt förstärker bebyggelsen Gröna dalens
långsträckthet och riktning och indikerar på gång- och cykelstråkets rörelse som viker runt
kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor längst norr- och söderut i
planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att måna om så att de istället
för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens rumslighet.
Som går att utläsa i plankartan kommer delar av parkytorna utvecklas och bli lekplats och
aktivitetsyta. En dagvattendamm anläggs som kan ge förutsättningar för diverse djurarter att etablera
sig, som kan rena dagvattnet och också har rekreativt värde. Gröna dalen har stor potential och målet
är att denna park ska bli ännu mer attraktiv i framtiden.

Grönstruktur

Föreslagen grundläggning av byggnader
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Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. Småhus inom området kommer
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt på
stödpålar nedförda till fast morän eller berg. För högre hus kommer andra grundläggningsmetoder att
krävas, så som exempelvis pålning.
Uppfyllning för vägar och markytor
Lerans sättningsegenskaper har inte utretts i detta skede, men det ska förutsättas att uppfyllnader kan
leda till sättningar i leran, framförallt i de nordöstra delarna av området.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om
Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen.
Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om
två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är
ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen
samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre
våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre byggnader
vid Tibble torg.

Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid
Kungsängens kyrka.

Till vänster: Foto på
befintlig bebyggelse norr
om planområdet. Krikon-,
Smultron- och
Blåbärsgatorna ligger
närmast planområdet.
Örtugsvägen och
Klippingvägen en bit
längre bort.
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Illustrationsplan ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB)

Föreslagen ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör en blandning av byggnadstyper och innehåller 110-120 lägenheter fördelat på
flerbostadshus och ungefär 65 bostäder i småhus.
Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen. Norra delen av lokalgatan
utgörs av flerbostadshus i 3-4 våningar på ena sidan och kedjehus på den andra (mot Gröna dalen).
När gatan fortsätter söderut förändras gaturummet - det omsluts av kedjehus. Grönytor delar upp
bebyggelsen och möjliggör siktlinjer för att
förstärka områdets öppna, gröna uttryck.
Byggnaderna är orienterade för att förstärka dessa
siktlinjer samt rama in gaturum och parkrum.
I samband med anläggandet av radhusen norr om
Hjortronvägen får gång- och cykelvägen som går
där idag en ny dragning.
Flerbostadshusen grupperas i ett kvarter kring en
gemensam gård som öppnas upp mot kullen i
väster. På gården finns utrymme för komplementbyggnader såsom växthus, cykelparkering, miljöbod etc. Kedjehusens entréer vänder sig mot
lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar till Gröna
dalens stora parkrum med sekundärentréer ut i
parken.
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Radhusen norr om Hjortronvägen grupperas för att volymmässigt möta motstående flerbostadshus,
med tydliga släpp som möjliggör nya siktlinjer. Radhusens entréer vänder sig mot Hjortronvägen.
Gröna planteringar ger en mjuk övergång mot gatan.

Sektion f-f, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 14 (Tengbomgruppen AB)

Sektion f-f, fortsättning

Gestaltningsprinciper
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för Tibbleängen 2019-12-20” och utgår från
dessa principer:
Siktlinjer - viktiga siktlinjer bevaras och förstärks genom huskropparnas placering och riktning:
• Längs Gröna dalen
• Genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst
• I nord-sydlig riktning, tvärsöver Hjortronvägen och in på flerbostadshusens innergård
• Upp mot kullen vid Ekhammars gård i öst
• Runt kyrkogårdens hörn
• Mot klocktornet och kyrkan
Blandad bebyggelse och grannskap
• Variation i höjd och placering
• Skalan relaterar väl till omgivningen: de nya småhusen knyter an till befintliga småhus norr om
Hjortronvägen samt till Gröna dalen, och högre bebyggelse placeras närmare kullen, Tibble torg
och Hjortronvägen.
• Det inre gaturummet ramas in och befolkas.
• Tydliga och attraktiva publika rum
• Trivsam, lummig innergård
• Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska
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Vy över Hjortronvägen med nya radhus och flerbostadshus.

Bekräfta gröna dalen
• Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna
dalen.
• Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot
dalen, en lekpark och en dagvattendamm.
• Bebyggelsen anpassas till topografin genom att flerbostadshusen följer marklutningen upp mot
kullen, vilket i praktiken innebär en mjuk övergång från 3 våningar till 4 våningar.
Det kultiverade landskapet
• Möjlighet till växthus och odling på gårdar
• Nya aktivitets- och lekytor
• Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks via en ny parkyta
Helhetstänk
• Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden
• Samnyttjande av ytor
• Lokalt omhändertagande av dagvatten
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Sektion g-g, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 14 (Tengbomgruppen AB)

Sektion g-g, fortsättning

Gatusektioner

Hjortronvägen gatusektion

Lokalgata norr gatusektion

Lokalgata söder gatusektion (Tengbomgruppen AB)

Detaljplan för TIBBLEÄNGEN,
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)
Detaljplan nr 0801

Planbeskrivning

Sida 19 av 26

Solstudie

Vår/höstdagjämning kl. 9:00

Vår/höstdagjämning kl. 12:00

Vår/höstdagjämning kl. 15:00
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Midsommar kl. 9:00

Midsommar kl. 12:00

Midsommar kl. 15:00
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Gaturum
Hjortronvägen får ett gaturum av annan karaktär, med hus på båda sidor vilket ger en tryggare vistelse
och passage. Skalan är måttlig: flerbostadshus i tre våningar med vindsvåning samt stadsradhus i två
våningar. I förslaget förespråkas omhändertagen förgårdsmark och människor i rörelse i stället för ett
odefinierat gaturum. Denna detaljplan tar fasta på att gatan är tillägnad busstrafik, sophämtning och
fordon tillhörande de boende i området – eventuell utveckling som möjliggör genomfartstrafik kan
kommunen komma att undersöka framöver men inte inom ramen för detta planarbete.
Den nya lokalgatan blir lugn och småskalig, med entréer vända ut mot gaturummet.
Tillgänglighet
Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via
Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och
kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på
tillgänglighet beaktas.
Offentlig service och kommersiell service
Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka.
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via
Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna.
Parkering för boende löses på olika sätt beroende på boendeform. För flerbostadshusen gäller
kanststensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen (på allmän platsmark) samt viss
parkering på kvartersmark. För de boende i stadsradhusen (norr om Hjortronvägen) anordnas
parkering inom två gemensamma ytor på kvartersmark. Boende i kedjehusen längs lokalgatan har
parkering på kvartersmark intill sitt eget hus. Besöksparkering i området är fördelat inom det totala
antalet anordnade parkeringar. Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till 3,0
cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både långtid- och korttidsparkering (besöksparkering).
Cykelparkering vid småhus avses kunna ske på den egna tomten. Cykelparkering bör ske nära
bostadsentréer och vara väderskyddad.

Parkeringstal beräknade utefter lägenhetsstorlek samt baserat på ZON B (Tekniska Handbokens zonsystem)

Detaljplan för TIBBLEÄNGEN,
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)
Detaljplan nr 0801

Planbeskrivning

Sida 22 av 26

Ovanstående parkeringstal är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god
tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som
sammanflätar större delen av tätorten. Satsningar på separata cykelbanor bör dock övervägas i
framtida planering av Kungsängen då cykling företrädesvis i dagsläget får ske i blandtrafik från
planområdet in mot stationen, särskilt med tanke på övriga pågående bostadsprojekt inom tätorten t.ex.
Örnäs väster om Granhammarsvägen samt Korsängen (Södra Gröna dalen). Generellt kan ovanstående
parkeringstal motiveras då ett minskat bilberoende ligger i linje med kommunens arbete med
Agenda2030, och att projektet kan främja en ökning av andelen kollektivtrafik och cykelanvändning.

Karta över befintlig trafik i området (Upplands-Bro kommun)

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar
för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och
förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet.
Kollektivtrafik
Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste
hållplats finns vid Tibble Torg.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Planområdet påverkas av trafikbuller från Hjortronvägen, vars befintliga busstrafik alstrar visst buller.
Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna bebyggelsen (Bjerking, 2019).
Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid
fasad, med god marginal. Detta oavsett om man utgår från de gamla restriktionerna på max 55 dBA
eller den 2015 tillkomna Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
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Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för den föreslagna bebyggelsen.
Radon, översvämning, farligt gods etc.
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Kommunen har varierande
berggrund vilket kan motivera att radonsäkert byggande alltid ska ske. Översvämningsrisk undviks
genom anläggande av ett avskärande dike utmed kullen i väster samt en dagvattendam öster om
planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan.
Brand
Konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. När byggnadernas utrymningslösningar
utformas ska det beaktas att det föreligger begränsningar av möjligheterna att använda
räddningstjänstens stegar.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Befintligt dagvattennät i området har hög belastning. Marken inom planområdet utgörs till stor del av
lera vilket innebär låga infiltrationsegenskaper. Fördröjande egenskaper blir därför viktigt vid
exploatering och hårdgörande av markytor. Söder om avrinningsområdet finns Tibbledammen som är
en reningsdamm för dagvatten. Dagvatten ska tas om hand inom kvarteret så att maximalt ett flöde
motsvarande ett 20-årsregn före exploatering släpps ut på det befintliga dagvattennätet.
En dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev 2019-12-20).
Dagvattenflödet från området före utbyggnad beräknas vid ett 20-årsregn att vara 193 l/s. Efter
planerad utbyggnad av området beräknas utflödet vid ett 20-årsregn vara 717 l/s. Klimatfaktor på 1,25
har använts vid flödesberäkningar efter exploatering.
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg. För fördröjning
och rening av dagvatten förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till
ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten fördröjs i dike/skelettjord eller skålad gräsyta,
magasinerande och renande diken, och leds sedan vidare för ytterligare rening och fördröjning i
dagvattendammen. Eftersom reningskravet medför större dagvattenvolym som ska renas och fördröjas
(400 m3) än den beräknade fördröjningsvolymen (338 m3) används reningsvolym som krav vid
dimensionering av föreslagna anläggningar. Dagvattenutredningen föreslår en fördelning mellan
diken/skelettjord (80 m3), skålad gräsyta (130 m3) och dagvattendamm (190 m3). Beroende på
utformning av föreslagna åtgärder kan fördröjningsvolymen fördelas annorlunda jämfört med framfört
förslag. Detta bestäms vidare under detaljprojektering.
Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och
föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för
recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och
fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen
dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte
hindra recipienten att uppnå dess MKN.
Vid ett 100-årsregn kommer dimensionerade dagvattenanläggningar gå fullt inom planområdet. Det är
därför viktigt att höjdsättningen av området säkerställer att dagvatten ytledes kan rinna ut från området
i så kallade sekundära avrinningsvägar. För att undvika att flöden från kullen i västra delen av
planområdet ska svämma över bostadsområdet strax nedanför ska ett avskärande dike anläggas. Med
kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket anslutas till ledningar och därmed transportera bort
vattenmassorna.
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Vatten och avlopp
Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till kommunens VA-nät och verksamhetsområdet för
vatten och avlopp. Kapaciteten i infrastrukturen för VA i området, bortsett från dagvattenledningen,
bedöms av kommunens tekniska avdelning som god.
Värme
Möjlighet finns att bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El, tele, bredband
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till el- och bredbandsnäten. Plats för en ny elnätsstation
föreslås inom planområdet, markerat med E - teknisk anläggning på plankartan.
Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark.
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 meter från varje hushåll. Detta gäller för
stadsradhusen samt flerbostadshusen. Miljöbodarna ska gestaltas i enlighet med
gestaltningsprogrammet. För kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt
fyrfacksmodellen med två kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget.
För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.) gäller regler och riktlinjer i enlighet med Avfall
Sverige.

Konsekvenser av planens genomförande
Trafik
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, 2019). I den konstateras
att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammarsvägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras ur ett kapacitetsperspektiv.
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att (västerifrån) öppna
Hjortronvägen för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är
hela den del av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet
föreslås därmed få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen.
Befintlig gång- och cykelväg norr om Hjortronvägen får ett anpassat läge utifrån den nya bebyggelsen.

Sociala konsekvenser
De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och
cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social
kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då
grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt efter mörkrets
inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur
jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar
att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet.

Barnkonsekvenser
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är
eftersträvansvärt i flera hänseenden. En ny lekpark planeras inom planområdet samt en aktivitetsyta.
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det
positivt att öka tryggheten i Gröna dalen.
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Miljökonsekvenser
En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas
lokalt. Det lokala ledningsnätet är hårt belastat redan i nuläget. Att omhänderta dagvattnet i öppna
lösningar i marknivå uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön
och upplevelsevärdet av närliggande avsnitt av Gröna dalen.
För fördröjning och rening av dagvatten förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor
och vidare till ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten fördröjs i dike/skelettjord eller skålad
gräsyta och leds sedan vidare för ytterligare rening och fördröjning i dagvattendammen. Som nämnts
under rubriken Dagvatten förväntas föroreningstransporten minska för samtliga föroreningar (genom
föreslagna åtgärder). Genom att följa kommunens reningskrav (de första 20 mm av nederbörden renas
och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg) förväntas föroreningsbelastningen
efter exploatering förbli lägre än före exploatering.
Enligt förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter exploateringen.
Eftersom dessa ämnen förväntas minska efter exploatering, och ytterligare rening förväntas ske i
Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar
recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev 2019).
Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några
indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med fältarbetets
genomförande. I projektet ska inte några källare anläggas och djupare schakter än normala va-schakter
erfordras ej.
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt
karta sid 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde
(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte
bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid
10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska
som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av
inhemska växter kopplade till naturtypen.
De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en
bilsnål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av boende bidrar till att öka underlaget
och förutsättningarna för service och ett varierat utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan,
som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gång- och cykeltrafik, skapar nya kopplingar och möjligheter
att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur
miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.

Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur
miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur
gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar.
Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer
skatteintäkter.
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Medverkande i projektet
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har bidragit i planarbetet. Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad i
samarbete med Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen AB.
Upprättad 2020-02-24
Planavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Viktoria Söderman
Planarkitekt
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Sammanträdesdatum:

2020-01-29

Beslut om utställning - detaljplan för
Tibbleängen
Dnr KS 15/0024

Beslut
Detaljplaneförslaget för detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble
1:470 m.fl.) sänds ut för utställning enligt reglerna för normalt planförfarande
(ÄPBL 1987:10).

Sammanfattning
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna
Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269.
Planen avgränsas i norr av Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder
i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i söder ett öppet parkrum och
en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar och
är i dagsläget obebyggt.
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. År 2008
beslutade Kommunstyrelsen om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble
1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och handläggs enligt den äldre
Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker med
normalt planförfarande.
Detaljplanen har varit på utställning tidigare, år 2018. I maj 2018 var planen
uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över
förskolan och byggnadshöjder. Sedan dess har ändringar skett: förskolan är
borttagen ur planen, byggnadshöjder har justerats, planområdet har utökats
m.m. Nu är detaljplanen aktuell för beslut om ny utställning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya
lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus, i enlighet med
ÖP2010. Målet med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt,
blandat bostadsområde som erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av
en mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum
med småhus i två plan och sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga
från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande natur, kulturmiljö
och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt.
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och
fördröjs, grönytor förstärks och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen
av Gröna dalen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Plankarta (2020-01-15)

•

Planbeskrivning (2020-01-21)
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum:

2020-01-29

•

Gestaltningsprogram (2020-01-21)

•

Genomförandebeskrivning (2020-01-13)

•

Utställningsutlåtande (2020-01-15)

Förslag till beslut
Detaljplaneförslaget för detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble
1:470 m.fl.) sänds ut för utställning enligt reglerna för normalt planförfarande
(ÄPBL 1987:10).

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk (S) yrkar på att
ärendet återremitteras med följande motivering:
”För att se över husens placering för lägre hus mot Hjortronvägen samt ta
bort byggnation Norrut på vallen (Kommunal mark) och höja parkeringsnormen i området.”

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och
Socialdemokraternas förslag om återremiss. Ordförande ställer dessa mot
varandra och finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt liggande
förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk (S) reserverar sig
till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Villamarken Exploatering i Stockholm AB

Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsens yttrande över detaljplaneförslaget

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
Tibbleängen
nr. 0801

Samrådsredogörelse
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängen-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).

Planens syfte och huvuddrag inför samråd
Syftet med detaljplanen inför samråd var att pröva möjligheten till byggande av cirka 350 nya bostäder
för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängen-Tibble 4:447 och Ekhammar 4:269, i Gröna Dalen. Syftet med detaljplanen var också att möjliggöra för att öppna Hjortronvägen för allmän fordonstrafik mellan Tibble torg och Bygdegårdsvägen.
Förutom ett bostadstillskott var målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande bebyggelse kan anpassas i Gröna Dalens landskap och att möjliggöra ett stadsmässigt gaturum utmed Hjortronvägen.

Hur samrådet bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL
[1987:10]
Detaljplaneförslaget var inledningsvis från den 8 juni till den 19 augusti 2016 utsänt för samråd och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter med flera enligt remisslista och fastighetsförteckning. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum
samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleängen). Samrådet annonserades i BålstaUpplands-Bro-Bladet den 9 juli 2016 och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016.
Samrådstiden för detaljplaneförslaget förlängdes senare till den 23 september 2016. Detta efter att en
ny bedömning av tiden för samråd gjordes med tanke på semestertider etc. Av samman anledning hölls
även ett extra samrådsmöte den 14 september 2016.

Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har totalt 309 yttranden, liksom 85 skriftliga krav på förlängd samrådstid inkommit till kommunen. Ett flertal skrivelser utgjordes av redovisade samtycken
med andras yttranden, detta i form av inskickade kopior av samma skrivelse, men med enskilda signaturer.
Av inkomna yttrande inkom sju stycken efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden har redovisats på
samma sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden.
Totalt har 54 unika skrivelser kommit in till kommunen. Dessa är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1.

Länsstyrelsen i Stockholms Län ....................................................... inkom den 27 september 2016

2.

Trafikverket, Region Stockholm ...................................................... inkom den 16 september 2016

3.

Lantmäterimyndigheten, Stockholms Län ............................................. inkom den 10 augusti 2016

4.

Polismyndigheten, Stockholms Län ............................................................ inkom den 12 juli 2016

Kommunala nämnder
5.

Utbildningsnämnden .............................................................................. inkom den 23 augusti 2016

6.

Kultur- och Fritidsnämnden.............................................................. inkom den 23 september 2016
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7.

Socialnämnden.................................................................................. inkom den 23 september 2016

8.

Bygg- och Miljönämnden ................................................................. inkom den 29 september 2016

9.

Tekniska nämnden .................................................................................. inkom den 9 oktober 2016

Övriga remissinstanser
10. Vattenfall Eldistribution AB ............................................................. inkom den 22 september 2016
11. Stockholms Läns Landsting – Trafikförvaltningen .............................. inkom den 21 oktober 2016
12. Brandkåren Attunda ............................................................................... inkom den 16 augusti 2016
13. Norrvatten .................................................................................................... inkom den 18 juli 2016
14. Svenska Kraftnät AB ................................................................................... inkom den 15 juli 2016
15. E.ON Värme Sverige AB ................................................................. inkom den 23 september 2016
16. E.ON Elnät Sverige AB ........................................................................... inkom den 2 augusti 2016
17. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ................................ inkom den 19 augusti 2016
18. TeliaSonera Skanova Access AB ....................................................... inkom den 8 september 2016
19. Käppalaförbundet .................................................................................. inkom den 19 augusti 2016
20. Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro ............................................ inkom den 22 september 2016

Berörda fastighetsägare
21. Berörd fastighetsägare 1 och 2 (m.fl.) ......................................................... inkom den 29 juli 2016
22. HSB Bostadsrättsförening Vinbäret ................................................... inkom den 5 september 2016
23. Berörd fastighetsägare 3
Berörd fastighetsägare 4
Berörd fastighetsägare 5 ................................................................... inkom den 13 september 2016
24. Berörd fastighetsägare 6 ................................................................... inkom den 12 september 2016
25. Berörd fastighetsägare 7 ................................................................... inkom den 18 september 2016
26. Berörd fastighetsägare 8 och 9 ......................................................... inkom den 18 september 2016
27. Berörd fastighetsägare 10 och 11 ..................................................... inkom den 19 september 2016
28. Berörd fastighetsägare 12 och 13 ..................................................... inkom den 20 september 2016
29. Berörd fastighetsägare 14 och 15 ..................................................... inkom den 21 september 2016
30. Berörd fastighetsägare 16 och 17 ..................................................... inkom den 22 september 2016
31. Berörd fastighetsägare 1, 2, 18, 19, 20 och 21 m.fl. ......................... inkom den 22 september 2016

Privatpersoner, föreningar och Övriga
32. Privatperson 22 och 23 ................................................................................ inkom den 12 juli 2016
33. Privatperson 24 ............................................................................................ inkom den 12 juli 2016
34. Privatperson 25 och 26 ................................................................................ inkom den 28 juli 2016
35. Stockholms Handelskammare ............................................................... inkom den 16 augusti 2016
36. Protest .................................................................................................... inkom den 22 augusti 2016
37. Privatperson 27 och 28 .......................................................................... inkom den 31 augusti 2016
38. Privatperson 29 ................................................................................... inkom den 6 september 2016
39. Privatperson 30 ................................................................................... inkom den 8 september 2016
40. Privatperson 31 ................................................................................. inkom den 12 september 2016
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41. Privatperson 32 ................................................................................. inkom den 12 september 2016
42. Privatperson 33 och 34 ..................................................................... inkom den 12 september 2016
43. Privatperson 35 och 36 ..................................................................... inkom den 16 september 2016
44. Privatperson 37 och 38 ..................................................................... inkom den 16 september 2016
45. Privatperson 39 ................................................................................. inkom den 17 september 2016
46. Privatperson 40 och 41 ..................................................................... inkom den 18 september 2016
47. Svenska Kyrkan, Västra Ryd ............................................................ inkom den 20 september 2016
48. Stockholms Näs hembygdsförening ................................................. inkom den 22 september 2016
49. Privatperson 42 ................................................................................. inkom den 22 september 2016
50. Liberalerna, Upplands-Bro Kommun ............................................... inkom den 23 september 2016
51. Privatperson 43 ................................................................................. inkom den 23 september 2016
52. Privatperson 44 ................................................................................. inkom den 23 september 2016
53. Privatperson 37 .................................................................................... inkom den 1 november 2016
54. Privatperson 38 .................................................................................... inkom den 1 november 2016

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den
fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till sakägarnas/remissinstansernas ursprungliga
yttranden som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas
Planavdelningens och Exploateringsavdelningens kommentarer.

Statliga myndigheter
1.

Länsstyrelsen i Stockholms Län

inkom den 27 september 2016

1.1

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och
anser, med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer och den genomförda dagvattenutredningen, att kommunen bör komplettera planbeskrivningen med att genomförandet av föreslagen
exploatering måste ske med hänsyn till detta vattenskyddsområde.

1.2

Länsstyrelsen anser att den genomförda dagvattenutredningen behöver kompletteras med en
uppskattning av mängden förorenade ämnen i dagvattnet. Hur mycket av dessa som förväntas
renas lokalt och hur mycket som hamnar i recipienten. För att åstadkomma detta behöver dagvattenutredningen kompletteras med en beskrivning av recipienterna för dagvattnet.

1.3

Länsstyrelsen anser, på grund av de geologiska förutsättningarna, att dagvattenutredningen bör
redovisa var dagvattnet leds i det befintliga dagvattennätet. Om dagvattnet når ett reningsverk
med låga näringshalter blir kapaciteten för reningsverket sämre. Länsstyrelsen erinrar geologiska förutsättningar som kan komma att ge mycket mer dagvatten från området jämfört med
innan exploatering.

1.4

Länsstyrelsen anser att eventuella geotekniska aspekter och restriktioner bör skrivas in som
planbestämmelser. Kommunen bör även ta i beaktande att de geotekniska restriktionerna i området kan komma att förändras i ett framtida varmare och blötare klimat.

1.5

Länsstyrelsen noterar att det i planbeskrivningen framgår fel beteckning på den angivna fornlämningen i planområdet. Rätt beteckning är RAÄ-nr Kungsängen 9:1.
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1.6

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan förväntas
medföra betydande miljöpåverkan, så att en MKB behöver upprättas.

Kommentar
1.1

Kommunen har lagt till kompletterande innehåll till planbeskrivningen om hur planförslagets
genomförande anpassas med hänsyn till förutsättningar för Östra Mälarens vattenskyddsområde.

1.2

Dagvattenutredningen till planförslaget har uppdaterats och kompletterats efter det bearbetade planförslaget. Dagvattenutredningen innehåller nu en beskrivning av recipienterna samt
en uppskattning av mängden föroreningar i dagvattnet och hur stor andel av dessa som hamnar i recipienten Östra Mälaren.

1.3

Dagvattenutredningen till planförslaget har uppdaterats och kompletterats med en beskrivning av den befintliga och planerade infrastrukturen för dagvatten, hur dagvattnet i området
leds vidare och vilken påverkan det har på angränsande reningsverk i anslutning till planområdet.

1.4

Planbeskrivningen har kompletterats med att grundläggning av byggnaderna skall anpassas
till den geotekniska förhållandena och metoder föreslås för såväl småhusbebyggelsen som för
de högre flerbostadshusen. Se om ”Föreslagen grundläggning av byggnader”i planbeskrivningen.

1.5

Kommunen har i planbeskrivningen korrigerat beteckningen på den avsedda fornlämningen i
planområdet.

1.6

Kommunen noterar Länsstyrelsens ställningstagande.

2.

Trafikverket, Region Stockholm

inkom den 16 september 2016

2.1

Trafikverket menar att planhandlingarna inte beskriver vilka effekter bostadsbebyggelsen i
Gröna Dalen och öppnandet av Hjortronvägen för allmän trafik får för flora och fauna i området. Det framgår inte heller hur det gröna sambandet ska förstärkas.

2.2

Trafikverket anser att det i det fortsatta planarbetet bör ingå utveckling för trygga och attraktiva
parkeringsplatser för cyklar för att främja ett hållbart resande och transportsystem.

2.3

Trafikverket påpekar att då planen föreslår byggnadsverk över 20 meter så ska Luftfartsverket
tillfrågas som sakägare för teknisk infrastruktur, så kallad CNS – utrustning.

Kommentar
2.1

Det nya planförslaget föreslår inte längre ett öppnande av Hjortronvägen för genomfart av
all-män trafik. Det nya planförslaget föreslår även fortsättningsvis Hjortronvägen som en
bussgata. Detaljplanen har kompletterats med en naturvärdesinventering av planområdet och
planbeskrivningen har, med utgångspunkt från den, kompletterats med en beskrivning av konsekvenserna för flora och fauna som resultat av den planerade bebyggelsen. Se under rubriken ”konsekvenser av planens genomförande” i planbeskrivningen.

2.2

Plankartan har utformats så att komplementbyggnader/regnskydd för cykelparkering inryms i
nära anslutning till husen och parkeringstal för cykel föreslås till 3.0 per lägenhet.

2.3

Detaljplanen har, sedan samrådet, justerats. Den högsta tillåtna nockhöjden är i nuvarande
förslag 21 meter. Med hänsyn till höjden kommer Luftfartsverket att rådfrågas om detta innan
antagande av planen.

3.

Lantmäterimyndigheten, Stockholms Län
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3.1

Lantmäteriet påpekar att det bör tydliggöras vilka förrättningsåtgärder som behövs för planens
genomförande. Däribland avstyckning av mark för skola och bostäder samt vilka fastigheter
som ska avstå mark till allmän plats.

3.2

Det är i nuläget oklart hur E-områden respektive gx-områden är avsedda att genomföras.

3.3

Lantmäteriet konstaterar att fastigheten Kungsängens-Tibble 4:447, som anges ingå i planområdet, inte existerar. Denna fastighet anges i planhandlingar samt i grundkartan.

3.4

De ekonomiska frågorna måste utvecklas och kompletteras med upplysningar om kostnader för
lantmäteriförrättningar och ersättningar till följd av ersättningsbeslut i lantmäteriförrättning.

3.5

Lantmäteriet menar att kombinationen av g och x inte är rättsligt genomförbara och därför inte
ska användas. Ytor som behöver vara tillgängliga för allmän gång- och cykeltrafik bör planläggas som allmän plats.

3.6

Lantmäteriet konstaterar den nuvarande grundkartan är upprättad i oktober 2015 och anser att
fastighetsredovisningen bör hänföras till en grundkarta som inte är äldre än tre månader. Detta i
och med redovisningen av befintliga förhållanden på grundkartan har stor betydelse för tolkning
och genomförande av den plan eller beslut som kartan utgör underlag för.

3.7

Grundkartan måste kompletteras med rättighetsbeteckningar samt med koordinater utifrån gällande koordinatsystem, vilket saknas i nuläget.
Grundkartan är svårläst på grund av starkt nedtonade färger.

3.8

Fastighetsbeteckningen för området norr om Hjortronvägen är oklar. Linjemaneret som angetts
för fastighetsgräns i grundkartbeteckningarna är inte detsamma som i grundkartan.

3.9

Lantmäteriet anser det vara problematiskt att fastighetsgränser utformade som cirkelbågar förekommer på plankartan.

3.10 Lantmäteriet betonar att de inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.
Kommentar
3.1

Kommunen kommer i exploateringsavtalet tydliggjöra vilka förrättningsåtgärder som är att
betrakta som nödvändiga för planens genomförande.

3.2

Plankartan har förtydligats och placerat de viktigaste gatorna och gång- och cykelvägar inom
allmän platsmark. Det enda x-område som föreslås är i samband med parkeringstorget, som
inte anses vara något huvudstråk. Användningsbestämmelsen B3 har lagts till för parkering
på lokalgatan för att säkra parkeringsplatserna åt den planerade bostadsbebyggelsen. E-området avser att användas för en elnätsstation. Informationen är tillagd planbeskrivningen under rubriken ”Teknisk försörjning”.

3.3

Plankartan är korrigerad och den felaktiga fastighetsbeteckningen har tagits bort.

3.4

Upplysningar om kostnader för lantmäteriförrättningar och ersättningar har kompletterats i
exploateringsavtal och genomförandebeskrivning.

3.5

Kommunen har ändrat detaljplanen så att den huvudsakliga gång- och cykeltrafiken är planlagt som allmän plats. Kombinationen gx är borttagen från plankartan.

3.6

Grundkartan har uppdaterats, liksom även fastighetsförteckningen.

3.7

Grundkartan har kompletterats med rättighetsbeteckningar och med koordinater utifrån gällande koordinatsystem. Grundkartans färgtoner är inte längre lika nedtonade.
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3.8

Fastighetsbeteckningen för området norr om Hjortronvägen har korrigerats. Den korrekta
fastighetsbeteckningen är Kungsängens-Tibble 1:3. Grundkartans linjemanér för fastighetsgränser stämmer nu överens med vad som anges i grundkartbeteckningarna.

3.9

Justeringar av fastighetsgränser har gjorts för att eliminera dessa där det är möjligt.

3.10

Samhällsbyggnadskontoret noterar Lantmäteriets yttrande.

4.

Polismyndigheten, Stockholms Län

inkom den 12 juli 2016

4.1

Ur ett brottsförebyggande perspektiv finns anledning att försöka koncentrera olika trafikslag liksom samla kommunikationsstråk med bebyggelse så att de tillsammans ökar närvaron av människor i utemiljö och skapar en grund för social trygghet.

4.2

Med tanke på den informella kontrollen så är det bra om husen nås via ”framsidan” med entréerna mot gångstråk och trottoarer.

4.3

God överblickbarhet över bostadsområdet är av högt värde då risken att bli upptäckt vid genomförandet av en stor mängd brott ökar. Detta har stor betydelse vid gestaltning av olika typer av
gatusträckningar, gångvägar och stadsrum. Även planering av belysningen, plantering och dragning av huvudstråk i området bör ske i samverkan för att bidra till bättre överblickbarheten i
området för att skapa tryggare och säkrare miljöer.

4.4

Lägenheter och fastigheter som ligger på marknivå bör ha inbrottskyddade enheter i klass 3 avseende fönster, altandörrar och entrédörrar. Lägenheter med placering i icke marknivå bör ha
säkerhetsdörrar i entré motsvarande klass 3.

4.5

Bostädernas bilparkering och garage bör placeras i anslutning till bostadshusen, samt delas upp
sektionsvis. Entréerna till dem bör leda ut direkt till angörande gata och varje sektion bör endast
ha en entré.

4.6

Gästparkeringar samt uppställningsplatser för cyklar och mopeder bör placeras där överblickbarheten från lägenheterna är god för att minimera risken för stölder.

Kommentar
4.1

I planförslaget har hänsyn tagits till trygghetsaspekter och husen är placerade i nära anslutning till kommunikationsstråk. Den föreslagna lokalgatan rymmer olika trafikslag, medan
gång- och cykelstråken i Gröna dalen inom planområdet ligger i direkt anslutning till bostadshusen.

4.2

Tillkommande bebyggelse planeras med god tillgänglighet via en ny lokalgata. Entréer till bostadshusen ansluter antingen direkt eller i väldigt nära anslutning till lokalgatan. Bostäderna
närmast Gröna dalen planeras ges sekundärentréer mot gång-och cykelstråket i parken.

4.3

Bostadshusens storlek och placering har planerats med utgångspunkt i att bevara viktiga siktlinjer och skapa bra överblickbarhet inom området. Projektering av belysning och planteringar avses ske för att bidra till ökad överblickbarhet och trygghet.

4.4

Kommunen noterar polismyndighetens synpunkt. Byggnaderna avses projekteras med trygghetsaspekten i åtanke.

4.5

Planförslaget har bearbetats och stor hänsyn har tagits till trygghetsaspekterna. De fristående
parkeringsdäcken har tagits bort och istället har parkeringen integrerats med bebyggelsen.
Parkeringen kommer lösas genom parkeringstorg, fickparkering samt möjlighet till garage
under ett av flerbostadshusen.

4.6

Det bearbetade planförslaget möjliggör gästparkering och cykelparkering med god överblickbarhet, då de planeras integrerade med bebyggelsen.
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Kommunala nämnder
5.

Utbildningsnämnden

inkom den 23 augusti 2016

5.1

Utbildningskontoret ser positivt på att detaljplanen innehåller en förskola i två plan. Det går i
linje med det övergripande behovet av förskoleplatser i Kungsängen som ökar i takt med att
många nya bostäder är på gång.

5.2

Utbildningskontoret ser gärna att lokalytorna för förskolan blir anpassningsbara, samt att extra
markutrymme planeras för en eventuell framtida utbyggnad om antalet barn överstiger förväntad prognos.

5.3

Utbildningskontoret gör bedömningen att planförslaget i området tillgodoser barnens bästa ur ett
barnperspektiv.

Kommentar
5.1

Planavdelning noterar utbildningsnämndens synpunkter.

5.2

Placeringen av förskolan har flyttats med syfte att utvidga förskolegården. Det bedömde vi var
nödvändigt då utvidgning av gården mot skogspartiet i föregående förslag inte var möjlig, på
grund av det kulturminnesmärkta fornlämningsområdet. Den nya placeringen har valts med
hänsyn till att underlätta hämtning och lämning utan att dra in trafik i bostadsområdet samt
att ge förskolan direkt tillgänglighet till ytterligare lekytor i Gröna dalen. Utöver förskolegården kommer barnen även ha tillgång till en ny lekplats som planeras mitt emellan den nya förskolan och förskolan Klockarängen längre söderut.

5.3

Planavdelning noterar utbildningsnämndens synpunkter.

6.

Kultur- och Fritidsnämnden

inkom den 23 september 2016

6.1

Kultur- och Fritidsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget har en väldigt hög exploateringsgrad, vilket begränsar möjligheten till upplevelser i, och i anslutning till planområdet. Den
föreslagna bebyggelsen menar man utgör ett stort intrång i en uppskattad och välbesökt miljö.

6.2

Planområdets utformning och bebyggelsetäthet bör anpassas till Gröna Dalens tidstypiska karaktärsdrag som ängsmark med högt kulturhistoriskt värde. Siktlinjer bör i större utsträckning
anpassas i nord/sydlig riktning för att framhäva Gröna Dalens speciella karaktär.

6.3

Kultur- och fritidsnämnden är mycket tveksam till beslutet att inte utföra kulturmiljöutredning
inför planförslaget. Detta med tanke på den mänskliga verksamhet som pågått i området sedan
lång tid tillbaka.

Kommentar
6.1

I gällande översiktsplan bedöms läget som lämpligt för exploatering under förutsättning att
den skogsbeklädda kullen lämnas obebyggd och Gröna Dalen, med sina naturvärden bevaras.
Det nya planförslaget har i högre grad utgått ifrån och anpassats till rekreationsvärdena i
Gröna dalen. Planförslaget har bearbetats och exploateringen har minskat. Det föregående
förslaget tillät en högre bebyggelse än vad det nya planförslaget gör. För att knyta an bättre
till befintlig bebyggelse i närhet till Gröna dalen, planeras radhus närmast dalen. Utöver
detta planeras en dagvattendamm i Gröna dalen och ett arbete har inletts på kommunen för
att säkra och förstärka rekreationsytorna i Gröna dalen. Det nya planförslaget för Tibbleängen bedöms förändra rumsligheten i Gröna dalen, men samtidigt på andra sätt förstärka
dalens rekreativa värden samt tillgängliggöra och levandegöra dess ytor.

6.2

Det nya planförslaget har anpassats bättre till det befintliga landskapet och den befintliga bebyggelsemiljön beträffande exploatering, orientering och siktlinjer. Avsikten är att det nya bo-
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stadsområdet skall upplevas som ett positivt inslag i landskapet. I det nya förslaget ligger husen orienterade på längden närmast dalen. På så sätt förstärks och bekräftas Gröna dalens
långsträckta rumslighet. Förslaget tar hänsyn till viktiga siktlinjer längs med dalen, längs axeln upp mot Ekhammars gård i öster, samt in mot den skogsbeklädda kullen i väster.
6.3

7.
7.1

Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning noterar Kultur- och Fritidsnämndens synpunkter.

Socialnämnden

inkom den 23 september 2016

Socialkontoret anser att planområdet är intressant för etablering av socialkontorets verksamhet
med tanke på förutsättningarna för service och kollektivtrafik samt till grönområden och föreslår därför att det i detaljplanen skrivs in möjligheten att bygga bostäder enligt LSS (Lagen om
Stöd och Service) samt för SÄBO (Särskilt Boende för Äldre) i framtiden.

Kommentar
7.1

8.

Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning noterar Socialnämndens synpunkter.

Bygg- och Miljönämnden

inkom den 29 september 2016

8.1

Byggrätter för parkeringshus gällande våningsantal och placering måste förtydligas. Det bör
även förtydligas hur de bör gestaltas och hur många parkeringar som ska innefattas av parkeringshus.

8.2

Gestaltningsprinciper bör utformas tydligare för att underlätta tolkning av dessa vid granskning
i samband med bygglovsansökan. Samtliga punkter om gestaltning av sockelnivåer, färgsättning
och takutformning samt murar som uppstår av garage bör förtydligas. En tydligande beskrivning
bör även göras av hur tekniska utrymmen förhåller sig till nockhöjder och skillnader i förutsättning beträffande gestaltning mellan tekniska utrymmen och annan bebyggelse.

8.3

Allt för liten hänsyn har tagit till det befintliga landskapet och bebyggelsen. Kommunen har ett
uppdrag att utreda möjligheten att småskaligt och kulturmässigt utveckla Ekhammars Gård.
Miljöavdelningen anser att den föreslagna bebyggelsen, utifrån bebyggelsetäthet, höjd, fasadmaterial och färg kan medföra stor påverkan på området kring Ekhammars Gård.

8.4

Miljöavdelningen anser att dagvattenutredningen behöver kompletteras med beräkning av föroreningsbelastning från planområdet samt förslag på reningsåtgärder alternativt visa på att
Tibbledammen räcker. Planförslaget bör även kompletteras med skyddsbestämmelser i plankartan gällande dagvatten och ska skrivas in som planbestämmelser.

8.5

Miljöavdelningen anser att planförslaget bör eftersträva så kallad ekologisk dagvattenhantering
för en rikare närmiljö, bibehållna grundvattennivåer och minskad mängd föroreningar till sjöar
och vattendrag. Detta även i syfte bromsa upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsskedet och låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla dagvattnet.

8.6

I planhandlingen nämns buller och vibrationsutredning avseende busstrafik trots att avsikten är
att öppna vägen för all trafik. Miljöavdelningen betonar att bullerutredningen bör omfatta all
trafik i relation till både ny och befintlig bebyggelse, likaså vibrationsutredningen då risk förvibrationer i fastigheter ökar på grund av att jordarten framför allt består av olika leror.

Kommentar
8.1

Parkeringshusen som föreslogs i föregående förslag har i nuvarande planförslag tagits bort
av såväl trygghetsaspekter som andra sociala och estetiska aspekter. Nuvarande förslag som
bygger på en parkeringslösning väl integrerad med bostadsbebyggelsen beskrivs även i ett gestaltningsprogram.
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8.2

Ett gestaltningsprogram har tagits fram i beskrivande syfte samt för att underlätta tolkning i
samband med bygglovsprocesser. Där redovisas de gestaltningsprinciper som bedömts viktigast för bostadshusen, de tekniska utrymmena, förgårdsmarken, gårdarna och för allmäna platser.

8.3

Planförslaget har anpassats till omgivande bebyggelse och den föreslagna småhusbebyggelsen knyter bl.a. an till villabebyggelsen i och kring Ekhammars Gård. Den tilltänkta bebyggelsen i Tibbleängen planeras dock ges en egen identitet, men bedöms inte hota Ekhammars
Gårds kulturhistoriska värden. Se även kommentar 6.1 och 6.2

8.4

Se kommentar 1.1 och 1.2
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om yta för hantering av dagvatten på allmän
platsmark.

8.5

Dagvattnet kommer omhändertas lokalt genom bl. a en dagvattendamm innan dagvattnet
kopplas på det lokala dagvattennätet. Förutom dagvattendammen föreslås andra öppna lösningar i marknivå. Vid omsorgsfull utformning av dagvattenlösningarna kommer dessa bli en
kvalitet för livsmiljön och upplevelsevärdet i område. Vid rätt planteringar intill dagvattendammen kommer dammen kunna bidra till nya ekotjänster och de ekologiska värdena för platsen bli högre än innan exploatering.
Se även tidigare kommentar 8.4, samt 1.1 och 1.2.

8.6

Det nya planförslaget föreslår inte längre ett öppnande av Hjortronvägen för genomfart av
allmän trafik. Det nya planförslaget föreslår även fortsättningsvis Hjortronvägen som en
bussgata. Allmän trafik tillåts endast fram till infarten till det planerade nya bostadsområdet.
I planbeskrivningen återges resultatet av den genomförda trafikbullerutredningen baserad på
det nya planförslaget. Se under rubriken ”Störningar och risker” i planbeskrivningen.

9.

Tekniska nämnden

inkom den 9 oktober 2016

9.1

Tekniska nämnden anser att en trafikutredning behövs för att se hur detaljplanen kommer att påverka trafikflöden och vilka åtgärder som kan behövas längs Hjortronvägen med tanke på trafiksäkerhet och framkomlighetssynpunkt.

9.2

Tekniska nämnden anser även att parkeringsnormen i detaljplanen på 0,5 parkeringsplatser per
lägenhet är för låg. Detta bör ses över i samråd med kommunens tekniska avdelning.

9.3

Tekniska nämnden ser positivt på antalet föreslagna cykelparkeringsplatser, tre platser per lägenhet. Projektet bör samtidigt ha förutsättningar för att el-bilar och eventuellt el-cyklar ska
kunna parkeras och laddas inom planområdet.

9.4

Förslag på ny busshållplats längs med Hjortronvägen bör samrådas med kommunens tekniska
avdelning, Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och bussentreprenören.

9.5

Planprocessen bör innehålla förslag på hur avfallshanteringen inom planområdet ska regleras.
Detta för att säkerställa en fungerande avfallshantering som uppfyller krav på arbetsmiljö och
framkomlighet för hämtningsfordon och hämtningspersonal.

9.6

Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.

9.7

Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver tillkommande ytor som kommer att förvaltas och underhållas av kommunen i framtiden som en effekt
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av planen. I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska anläggningar,
exempelvis LED-belysning.

Kommentar
9.1

En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram. I den konstateras att
framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen efter exploateringen klaras med stor marginal ur ett kapacitetsperspektiv. Se mer i planbeskrivningen om under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande”.

9.2

Parkeringsnormen på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet utgår ifrån Tekniska avdelningens
rekommendationer. Rekommendationerna är anpassade efter planområdets nära avstånd till
Kungsängen C, dess närhet till olika busslinjer och gång- och cykelvägar, samt typ av bebyggelse.

9.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Tekniska nämndens synpunkter.

9.4

Det nya planförslaget innehåller ingen ny busshållplats då bedömningen gjorts att hållplatsen
vid Tibble torg ligger tillräckligt nära den planerade bebyggelsen. En busshållplats är möjlig
att genomföra inom området för gata. Om en sådan genomförs samråds detta med tekniska avdelningen och trafikförvaltningen.

9.5

Detaljplanen har utformats med hänsyn till att få till en fungerande avfallshantering. T.ex. har
yta för kantstensparkeringen längs den planerade lokalgatan lagts på kvartersmark och fått en
egenskapsbestämmelse som tillåter anordning av underjordisk behållare med inkast för avfall.

9.6

Förslaget för den planerade dagvattenhanteringen har tagits fram i samråd med kommunens
tekniska avdelning.

9.7

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Tekniska nämndens synpunkter.

Övriga remissinstanser
10. Vattenfall Eldistribution AB

inkom den 22 september 2016

10.1 Vattenfall har inga elanläggningar inom eller i närheten av planområdet och har därför inget att
erinra.
Kommentar
10.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Vattenfall Eldistribution AB:s konstaterande.

11. Stockholms Läns Landsting – Trafikförvaltningen

inkom den 21 oktober 2016

11.1 Trafikförvaltningen betonar vikten av att ha hastighetsdämpande åtgärder utmed Hjortronvägen.
Dessa bör vara utformade som avsmalningar utmed gatan men bör inte ligga för nära varandra
då det skulle leda till att framkomligheten utmed gatan begränsas.
11.2 Trafikförvaltningen föreslår att busshållplatsen utmed Hjortronvägen bör placeras på ett nytt
ställe. Man är gärna med och diskuterar lämplig placering och utformning.
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11.3 Vad gäller bullerstörningar så erinrar Trafikförvaltningen att lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande och uppkommer bland annat vid korsningar och busshållplatser. Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för
lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot busstrafikerade
gator på grund av risk för störningar från busstrafiken.
Kommentar
11.1

Då planförslaget inte längre tillåter genomfartstrafik för allmänna fordon anses hastighetsdämpande åtgärder utmed Hjortronvägen inte behövas.

11.2

Se kommentar 9.4

11.3

En trafikbullerutredning har tagits fram för det nya planförslaget. Utredningen visar att samtliga byggnader uppföljer riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad.

12. Brandkåren Attunda

inkom den 16 augusti 2016

12.1 Inga riskkällor som bedömts kunna medföra oacceptabla risknivåer har kunnat identifieras av
Brandkåren Attunda.
12.2 Man betonar att i samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon
ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och
punkten för räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter.
12.3 Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna annars förbises i byggskedet. I det fall utförande av system för brandvattenförsörjning åligger exploatören
ska korrekt utförande säkerställas i exploateringsavtal.
Kommentar
12.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Brandkåren Attundas synpunkter.

12.2

Samhällsbyggnadskontoret planavdelning har i det nya planförslaget beaktat Brandkåren Attundas synpunkter vid reglering av prickmark och byggrätter inom kvartersområde.

12.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Brandkåren Attundas synpunkter. Detaljplanen har utformats med hänsyn till branskyddsaspekter, vilket sedan säkerställs i bygglovsskedet.

13. Norrvatten

inkom den 18 juli 2016

13.1 Norrvatten meddelar om huvudvattenledningen i planområdet och de förutsättningar det ger för
exploateringen. När projektering påbörjas inom eller intill ledningsrätten knuten till denna,
krävs medgivande från Norrvatten.
Kommentar
13.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Norrvattens synpunkter.

14. Svenska Kraftnät AB

inkom den 15 juli 2016

14.1 Svenska Kraftnät har tagit del av föreslagen detaljplan och har ingenting att erinra.
Kommentar
14.1

-

15. E.ON Värme Sverige AB
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15.1 E.ON Värme uppmärksammar att befintligt fjärrvärmenät finns tillgängligt i utkanten av planområdet samt att man gärna ser möjligheter att ansluta planområdet därtill.
Kommentar
15.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar E.ON Värmes synpunkter. Den förslagna
bebyggelsen inkräktar inte på nätet.

16. E.ON Elnät Sverige AB

inkom den 2 augusti 2016

16.1 E.ON Elnät anser att ett nytt elnät måste etableras med utgångspunkt från en ny transformatorstation placerad relativt centralt inom planområdet.
Kommentar
16.1

En yta med användningsbestämmelsen ”Tekniska anläggningar” har i plankartan placerats
centralt i planområdet och är avsedd att ge plats åt en ny transformatorstation. Minsta storlek
på ytan ska enligt E.ON Elnäts Sverige AB:s vara 10 x10 meter, vilket tagits hänsyn till i
plankartan.

17. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)

inkom den 19 augusti 2016

17.1 FTI anser att det vore bra om yta skulle avsättas för källsortering/återvinning.
Kommentar
17.1

Kommunen förordar fastighetsnära källsortering och återvinning. Exploatören avser inrätta
detta inom varje bostadsrättsförening, vilket i det här fallet troligen kommer innebära minst 2
stationer inom planområdet. Detta kommer även att regleras i exploateringsavtalet.

18. TeliaSonera Skanova Access AB

inkom den 8 september 2016

18.1 Skanova önskar att befintliga teleanläggningar, i största möjliga mån kan bevaras i nuvarande
läge. Om telekablarna behöver flyttas undan anser Skanova att den part som initierar det hela
även står för kostnaderna.
Kommentar
18.1

Telekablarna kommer med stor sannolikhet att behöva flyttas. Flytten sker i samråd med ledningsägare och bekostas av exploatören, vilket kommer att regleras i exploateringsavtalet.

19. Käppalaförbundet

inkom den 19 augusti 2016

19.1 Käppalaförbundet anser, med tanke på risken för läckage från dagvattennätet, att mängden tillskottsvatten till spillvattennätet bör begränsas. Det anses vara av väsentlig betydelse för rening
vid verket att mängden dagvatten och annat tillskottsvatten minimeras.
19.2 Planbeskrivningen saknar beskrivning av hur länshållningsvatten som kan uppkomma i samband med schaktning och sprängning ska omhändertas. Man påpekar bestämt att inget länshållningsvatten får avledas till Käppalaverket utan Käppalaförbundets medgivande.
Kommentar
19.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Käppalaförbundets synpunkter. Frågan
kommer hanteras under fortsatt planprocess och under projektering.

19.2

Att länshållningsvatten ska omhändertas vid schaktning och sprängning i samband med plangenomförande regleras i detaljplanens genomförandebeskrivning och exploateringsavtal.

20. Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro

inkom den 22 september 2016

20.1 Naturskyddsföreningen anser att de höga husen i planförslaget bryter mot den omgivande villabebyggelsen samt den intilliggande kyrkan och klockstapeln.
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20.2 Öppnandet av Hjortronvägen för allmän fordonstrafik anser man skapar ett oönskat trafikflöde
till Bygdegårdsvägen med omgivande bebyggelse
20.3 Med hänvisning till kommunens översiktsplan (ÖP 2010) framhåller man att värdefulla gröna
områden i Kungsängens centrala delar och anser att Tibbleängen behöver finnas kvar och värnas
för sin öppenhet för invånarnas skull.
Kommentar
20.1

Kommunen har reviderat den föreslagna bebyggelsen utifrån inkomna synpunkter. Längs med
Gröna dalen föreslås småhusbebyggelse som knyter an till befintlig villabebyggelse och lämnar utrymme intill klockstapeln och kyrkan. Flerbostadshusen som föreslås i det nya förslaget
är mellan 4-5 våningar och knyter an till bebyggelsen runt Tibble torg och skapar mer av ett
gaturum längs Hjortronvägen. Intentionen är att på så sätt länka samman de olika bostadsområdena och tillskapa fler bostäder i centrala Kungsängen. Se även kommentar 6.1 och 6.2

20.2

Se kommentar 2.1 och 8.6

20.3

Se kommentar 6.1 och 6.2

Berörda fastighetsägare
21. Berörd fastighetsägare 1 och 2

inkom den 29 juli 2016

Totalt 89 sympatisörer har skickat in kopior av nedanstående yttrande till kommunstyrelsen för
att visa sitt samtycke med sakägarna.
21.1 De yttrande motsätter sig planförslaget med hänvisning till att hela Tibble med anslutning till
Gröna Dalen präglas av villor och flerfamiljshus på högst tre våningar. Planförslaget anser de
skulle rasera nuvarande stadsbildning och samhällsstruktur i området. Befintliga fastigheter norr
om Hjortronvägen förlorar angränsande grönstråk.
Detta även med tanke på att det i planområdet finns flera natur- och rekreationsvärden samt ett
flertal kända fornlämningar som genom planförslaget går förlorade.
21.2 Att öppna upp Hjortronvägen för genomfartstrafik ställer de yttrande sig frågande till på grund
av det beräknade trafikflödet på 1800 fordon per dygn. Tillträdet till det nyexploaterade området
anser de endast borde tillåtas från ett håll för att minimera miljöpåverkan.
21.3 De yttrande anser att de genomförda solstudierna i området är vilseledande och att planförslaget
tagit dålig hänsyn till siktlinjer och utblickar i planförslaget för befintlig bebyggelse. Bland annat genom att bebygga grönstråket norr om Hjortronvägen med höga flerbostadshus, vilket de
anser medför betydande miljöpåverkan för boende norr därom.
21.4 De yttrande anser att planförslagets exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning tar
dålig hänsyn den omgivande bebyggelsen. Detta kommer bland annat bidra till att skymma sikten över Kyrkan med intilliggande klocktorn som båda utgör viktiga landmärken för intillboende.
Bostadskvarteren med högsta tillåtna takhöjd anser de borde placeras längst i söder och sedan
kortare längre norr ut, i stället för som i det nuvarande planförslaget, med den högsta bebyggelsen längst i norr, och kortare längre söderut.
21.5 De yttrande påpekar, med hänvisning till detaljplanens geologiska undersökning att Gröna Dalen har komplicerade geologiska förutsättningar, som gammal tidigare sjöbotten. Grundläggning
av byggnader samt anslutning av VA-anläggningar kommer bli en orimligt stor fråga.
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21.6 De yttrande ställer sig frågande till att ingen Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. De anser inte att planförslaget tar hänsyn till närboende sett till hälsa, social välfärd och miljö.
21.7 De yttrande menar att planförslaget har en kraftfullt ”säljande karaktär”, med en nästan total avsaknad av negativa effekter av detaljplanens genomförande.
21.8 De yttrande hänvisar till lite historik om Tibbleängen som en sammanhängande enhet som planerades under 1960-talet och några av den egenskapen i den fysiska miljön som fanns då.
Kommentar
21.1

Planförslaget har bearbetats och anpassats till befintlig bebyggelse i området genom småhus
närmast Gröna dalen och 4-5-våningshus längre upp mot skogskullen och vid Hjortronvägens
södra sida. Småhusen knyter an till villa- och radhusbebyggelsen längs med Gröna dalen och
4-5-våningshusen relaterar till flerbostadshusen runt Tibble torg. Bebyggelsen norr om Hjortronvägen har helt tagits bort från det bearbetade förslaget. Bebyggelsen håller, det av Länsstyrelsen godkända, avståndet 25 meter från fornlämningsområdet.
Se även kommentar 6.1 och 6.2.

21.2

Se kommentar 2.1, 8.1 och 8.6.

21.3

Nya solstudier har gjorts utifrån det bearbetade planförslaget. Ingen befintlig bebyggelse
kommer påverkas av skugga från den tillkommande bebyggelsen. Siktlinjer och utblickar har
varit en av de viktigaste utgångspunkterna i det nya förslaget. Exempel på det är lägre bebyggelse än i föregående förslag och justering av den föreslagna bebyggelsens östra kant så att
den ligger i liv med de befintliga villornas östra kant norr om Hjortronvägen.

21.4

Se tidigare kommentarer 6.2, 21.1 och 21.3.

21.5

Kommunen redovisar i planbeskrivningen de geotekniska förutsättningarna och hur planförslaget bör hantera dessa. Föreslagen hantering baseras på både genomförd dagvattenutredning och en utredning om geotekniska förutsättningar. Se under rubrikerna ”Föreslagen
grundläggning av byggnader” och ”Teknisk försörning” i planbeskrivningen.

21.6

I framtagandet av planhandlingar ingår en bedömning av planförslagets miljöpåverkan på
planområdet genom en så kallad behovsbedömning. Den tas fram i samråd med kommunens
miljöavdelning och ska svara på om en MKB behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning av att ingen MKB behöver upprättas. Se Länsstyrelsens yttrande 1.6

21.7

Kommunen presenterar ett planförslag med regleringar som begränsar exploateringen och
byggrätten i planområdet till en nivå som man menar bidrar positivt till samhällsutveckling i
området. Den genomförda behovsbedömningen konstaterar att genomförandet av detaljplanen
kan få vissa negativa miljökonsekvenser, men som dock ej bedöms leda till någon betydande
miljöpåverkan på mark, vatten och andra resurser.
Planförslaget utgår ifrån rekommendationer och bedömningar i kommunens översiktsplan
som bedömer att planområdet är lämpligt som bostadsområde.

21.8

Utformningen av det aktuella planförslaget utgår ifrån nya uppdaterade bedömningar om hur
planområdet lämpligtvis bör utformas.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar sakägarens synpunkter

22. HSB Bostadsrättsförening Vinbäret

inkom den 5 september 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:397
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22.1 Bostadsrättsföreningen motsätter sig planförslaget i och med att Gröna Dalen är ett begränsat,
fritt område mellan två kommundelar i vacker natur med viktiga kulturhistoriska inslag. Ytterligare bebyggelse anser man skulle innebära en skyddsvärd del av Kungsängen skulle spolieras.
22.2 Gröna Dalen menar föreningen har stor betydelse som närliggande och lättillgängligt rekreationsområde för många invånare i omgivningen. Det betraktas som ett område som bidrar till att
höja livskvaliten för många och måste därför värnas.
Kommentar
22.1

Ett syfte med exploateringen av planområdet med koppling till Gröna Dalen är att förtäta
Kungsängens-Tibble så att det inte delas upp i två bostadsområden. Detta bland annat för att
skapa ökad trygghet och säkerhet för folk att röra sig i och mellan bostadskvarteren i Kungsängens-Tibble. Exploateringen i planområdet utgår i stor utsträckning från att bevara de värden inom natur och rekreation som finns inom planområdet. Se även tidigare kommentarer
6.1, 21.1, 21.3 och 21.7.

22.2

Att exploatera i Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta grönytorna samt underhålla och
utveckla dem. Parallellt med planeringen av detaljplanen för Tibbleängen har kommunens
samhällsbyggnadskontor påbörjat ett arbete som handlar om att utveckla, förstärka och säkerställa Gröna dalen som fortsatt grönt rekreationsstråk för både människor, flora och
fauna. Samhällsbyggnadskontoret arbetsgrupp som planerar utvecklingen av Gröna dalen har
som intention att Gröna dalen skall utvecklas till ett grönt stråk med ännu högre rekreativa
värden och större utbud av ekotjänster än idag.

23. Berörd fastighetsägare 3, 4 och 5

inkom den 13 september 2016

23.1 De yttrande anser att planförslaget gör intrång i ett värdefullt kulturlandskap och rekreationsområde. Kungsängens kyrka och Klockstapel menar de är kulturvärden som påverkas negativt då
den föreslagna bebyggelsen påverkar det totala intrycket av Gröna Dalen i negativ bemärkelse.
23.2 De anser att planområdet är att betrakta som en dalgång. Av den anledningen, menar de, att
planförslaget skulle innebära att en mängd luftföroreningar skulle riskera att ansamlas inom
planområdet. Detta med utgångspunkt från planförsutsättningar i kombination med planförslagets utformning, trafikförordningar med mera.
23.3 Öppning av Hjortronvägen menar de leder till ökat trafikbuller och vibrationer för omgivande
bebyggelse till en oacceptabel nivå. Man påpekar att den genomförda bullerutredningen inte redovisar hur den redan idag befintliga bebyggelsen utmed Örtugsvägen påverkas.
De menar även att när Hjortronvägen öppnas upp för allmän trafik så leder till ökade olycksrisker. Detta såväl för motortrafiken utmed Hjortronvägen som för gående och cyklister utmed den
korsande gång- och cykelvägen.
23.4 Planerad flerbostadshusbebyggelse menar de bryter mot gestaltningsprinciper om att planförslaget ska ha samma bebyggelsestruktur och harmoniserande mönster som omgivande bebyggelse
och exploateringsgraden bör begränsas med en högsta byggnadshöjd på två våningar. Detta för
att behålla Gröna Dalens nuvarande karaktär.
Detta, menar de, kommer även leda till att boende i den befintliga villabebyggelsen kommer
drabbas av insyn från boende i den planerade bebyggelsen.
23.5 De menar att detaljplanens parkeringsnorm på 0,5 parkeringsplatser på bostad är orealistiskt låg
med tanke på hur många hushåll i samhället det är som har tillgång till mer än en bil.
23.6 De höga flerbostadshusen utmed Hjortronvägen menar de skapar stora skuggor för den befintliga villabebyggelsen norr därom, i synnerhet under vinterhalvåret. De menar att planförslaget
inte tagit hänsyn till gestaltningsprincipen om siktlinjer och utblickar.

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
Tibbleängen
nr. 0801

Samrådsredogörelse

17 (32)

23.7 De yttrande menar att det inte gjorts någon utredning om förutsättningarna för skola/förskola i
de nya husen.
23.8 De menar att exploateringen inom planområdet riskerar att minska intresset för att flytta till
Kungsängen.
23.9 En miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas som inkluderar omgivande, befintlig bebyggelse i
och i anslutning till planområdet.
Kommentar
23.1

Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 22.2

23.2

Den planerade bebyggelsen i planområdet med den ökade trafiken den alstrar bedöms inte
bidra i nämnvärd omfattning till att öka risken för luftföroreningar i dalen. Enligt SMHI:s experter och forskare inom luftmiljöforskning är inversion (begränsning av den vertikala luftrörelsen) i atmosfären ett relativt vanligt förekommande fenomen. Fenomenet bidrar inte till
fara för människors hälsa så länge det inte finns några stora utsläppskällor i närheten. Ingen
risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är
att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).

23.3

Se kommentar 8.6

23.4

Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 22.2

23.5

Se kommentar 9.2

23.6

Se kommentar 21.1 och 21.3

23.7

En förskola har bedömts som lämplig inom planområdet. Dess läge i direkt anslutning till rekreationsområdet Gröna dalen, i förhållande till befintlig och planerad infrastruktur samt att
det går i linje med ett övergripande behov av förskoleplatser i takt med ett ökat utbud av bostäder är några av anledningarna. Se även kommentar 5.2.

23.8

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter

23.9

Se kommentar 21.6

24. Berörd fastighetsägare 6

inkom den 12 september 2016

24.1 Den yttrande är helt emot byggnation på norra sidan om Hjortronvägen. Detta med tanke på att
befintlig villabebyggelse ligger precis norr om föreslagna flerbostadshus. Detta förstör den idyll
söderut då ingen sol lär nå förbi den planerade bebyggelsen under vintertid.
24.2 Hen menar att den planerade garagebebyggelsen bidrar negativt till den omgivande miljön. Man
anser istället att man borde satsa på en allégångväg ner för att binda samman de omgivande
gång-vägarna med naturen. Kommunen bör värna om grönstrukturen norr om Hjortronvägen.
24.3 Hen menar att allt för höga hus bidrar negativt till den befintliga omgivningen runtomkring. Ett
planförslag beståendes av villabebyggelse, alternativt parhus, höghus om tre till fyra våningar
skulle passa bättre ihop med den befintliga omgivningen.
24.4 Att öppna upp Hjortronvägen för allmän trafik anser hen är negativt med tanke på att det förväntade trafikmängden och att det korsas av en gångväg som många barn använder sig av liksom den ökade risken för trafikolyckor.
Kommentar

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
Tibbleängen
nr. 0801

Samrådsredogörelse

18 (32)

24.1

Se kommentarer 21.1 och 21.3

24.2

Se kommentar 8.1

24.3

Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7 och 22.1.

24.4

Se kommentar 8.6.

25. Berörd fastighetsägare 7

inkom den 18 september 2016

25.1 Den yttrande menar att en miljökonsekvensbeskrivning bör genomföras för planområdet med
tanke på Tibbleängens koppling till Gröna Dalen. Det även med tanke på planområdets komplicerade geologiska förutsättningar.
25.2 Den yttrande menar att ett antal fågelarter som klassas som rödlistade har fotodokumenterats
inom planområdet vilket föranleder att man bör vara försiktig med exploatering på olika typer
av grönytor med tanke på den funktion det fyller för skolundervisning och folkbildning.
25.3 Med hänvisning till kommunens Grönplan från 2008 så pekar den yttrande på att varje utvecklad exploatering ska ske utifrån grönstrukturen som helhet. Hen anser det därför som angeläget
att jämsides med Tibbleängen beakta vad som händer i övriga delar av Gröna Dalen med utgångspunkt från de ställningstaganden som görs i den kommunala Grönplanen.
25.4 Hen hävdar att Tibbleängen måste förbli obebyggt för att bevara dess värden och utvecklingspotential som naturområde. Med öppna landskap, växter, djur samt kultur och rekreation i tätortsnära områden.
Kommentar
25.1

Se kommentar 21.6

25.2

Den naturvärdesinventering som har tagits fram visar att det finns höga naturvärden (naturvärdesklass 2 enligt gällande SIS-standard) inom planområdet, men väl avskilt från den planerade bebyggelsen. Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse
avråds. De rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då
fältet som biotop inte bedöms som någon bristbiotop i kommunen. Inte heller i den genomförda behovsbedömningen konstateras att någon av de kända arterna riskerar att få sin regionala population påverkad på ett mätbart sätt. Om grönytorna intill den planerade dagvattendammen odlas med rätt arter bedöms grönytan i dalen t.o.m. kunna få en högre naturvärdesklass än idag. Bedömningen har gjorts i samråd med kommunens miljöavdelning och kommunekolog. Planens genomförande bedöms medföra små negativa konsekvenser för regionalt
värdefulla spridningssamband.

25.3

Se kommentar 22.2.

25.4

Se kommentar 22.1 och 22.2

26. Berörd fastighetsägare 8 och 9

inkom den 18 september 2016

26.1 De yttrande anser att kommunen, för att verka för en positiv ekonomisk samhällsutveckling, bör
införa en samhällsekonomisk modell för konsekvensbedömning av detaljplaner. Detta för att
skapa en konsekvensbeskrivning som fångar in alla relevanta dimensioner att ta hänsyn till i
konsekvensbeskrivningen
26.2 De anser att den genomförda solstudien samt de illustrationer som redovisas i planbeskrivningen ger en felaktig bild av hur solljuset bryts förbi den föreslagna bebyggelsen. De yttrande
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menar även att de illustrationer som finns i planhandlingarna ger en falsk bild av byggnadshöjden, med betydligt lägre byggnader än vad den föreslagna byggnadshöjden som regleras i planförslaget ger möjlighet till.
De yttrande hänvisar till alternativa egenproducerade perspektivbilder som de menar ger en korrekt bild av de reglerade byggnadshöjderna samt hur solljuset passerar förbi bebyggelsen.
26.3 De anser även att planförslaget inte redovisar en neutral bild av fördelar och nackdelar med
planförslaget, vilket man är kritisk till. Sakägaren menar att kommunen bör bidra med att identifiera negativa konsekvenser med planförslaget för att planförslaget ska utgöra en opartisk utredning om fördelar och nackdelar med planförslaget.
Kommentar
26.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Konsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen har utvecklats. Se planbeskrivningen under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande”.

26.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 21.3

26.3

Se kommentar 21.7.

27. Berörd fastighetsägare 10 och 11

inkom den 19 september 2016

27.1 De yttrande motsätter sig exploatering norr om Hjortronvägen och motsätter sig planförslaget då
de anser att det inverkar negativt på intilliggande bebyggelse och övrig natur. Bebyggelse söder
om Hjortronvägen bör inte vara högre än i det ursprungliga planförslaget (3-4 våningar).
27.2 Parkeringar bör finnas i form av markparkeringar istället för parkeringshus. Då detta utgör ett
fult inslag i planförslaget.
Kommentar
27.1

Se kommentar 24.1 och 24.3

27.2

Se kommentar 24.2

28. Berörd fastighetsägare 12 och 13

inkom den 20 september 2016

28.1 Med utgångspunkt från riktlinjerna för Gröna Dalen i gällande översiktsplan (ÖP 2010) så utgör
de föreslagna planerna utmed Hjortronvägen med ett garage i betong nära grönstråket ett hinder
för det genomlöpande grönstråket som Gröna Dalen idag utgör. Den tänkta byggelsen nedanför
Ekhammars Gård riskerar även att begränsa tillgången till grönstråket för den idag befintliga bebyggelsen
28.2 Bebyggelsen i anslutning till Hjortronvägen bör begränsas i östlig riktning för att inte löpa in i
det grönstråk som Gröna Dalen idag utgör samt med hänsyn till den befintliga bebyggelsen utmed Örtugsvägen. Detta för att passa in med den befintliga bebyggelsen.
Trafikförsörjingen till planområdet bör ske från Granhammarsvägen via Tibble Torg och avslutas med en återvändsgränd. Hjortronvägen bör ej öppnas upp för genomfartstrafik. Utmed den
korsande gång- och cykelvägen passerar bland annat flertalet skolelever på väg till och från Ekhammarskolan, Upplands-Bro-gymnasiet.
28.3 I övrigt bör planområdet exploateras med flerbostadshus på högst tre våningar närmast skogsdungen samt med lägre bebyggelse ner mot kyrkans klockstapel.
Kommentar
28.1

Se kommentar 6.1, 8.1 och 22.2

28.2

Se kommentar 8.6 och 21.3
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28.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Högsta tillåtna
byggnadshöjd i det bearbetade planförslaget bygger på en avvägning mellan många aspekter.
Förutom de aspekter som nämnts i tidigare kommentarer som svarar på vad platsen är lämplig för utifrån sociala, ekologiska och estetiska perspektiv handlar en av aspekterna också om
kommunens bostadsförsörjningsansvar och Översiktsplanens och regionplanens restriktioner
att exploatera inom befintlig tätort och i stationsnära lägen. Se även kommentar 6.2

29. Berörd fastighetsägare 14 och 15

inkom den 21 september 2016

29.1 De yttrande anser att Gröna Dalen är Kungsängens enda parkområde och är tydliga med att området används frekvent för promenader och motion och anser det vara viktigt att bevara Gröna
Dalen för att invånarna i Kungsängen ska trivas och må bra. Genomförandet av planförslaget
anser de tar ifrån invånare den närhet till naturen de har tillgång till idag.
De yttrande anser att planområdet bryter mot de direktiv för Gröna Dalen som finns i kommunens Grönplan om att Gröna Dalen ska utvecklas och förlängas.
29.2 Hjortronvägen bör inte öppnas upp för allmän genomfartstrafik med tanke på den ökade trafikmängd som kan bidra till sämre luftkvalitet samt de ökade bullerstörningar. De ökade bullerstörningarna kan leda till sömnsvårigheter högt blodtryck etc. hos boende i närheten.
Även de planerade förutsättningarna för verksamhetslokaler samt en förskola inom planområdet
menar de kommer att leda till sämre luftkvalitet och ökade bullernivåer för de boende i och i anslutning till området.
29.3 De menar att under vinterhalvåret hamnar planområdet ofta av så kallad inversion som medför
sämre luftkvalitet när luftföroreningar av olika slag stannar kvar i området. Den ökade trafikmängden bidrar även till ökad olycksrisk för gående och cyklister.
29.4 Den föreslagna parkeringsnormen kommer att bidra till parkeringskaos med tanke på hur många
bilar som varje hushåll, i synnerhet barnfamiljer har.
Kommentar
29.1

Se kommentar 6.1 och 22.2.

29.2

Se komentar 8.6, 11.3 och 23.7

29.3

Se kommentar 8.6 och 23.2

29.4

Se kommentar 9.2

30. Berörd fastighetsägare 16 och 17
30.1

inkom den 22 september 2016

De yttrande ser det som orimligt att exploatera i Gröna Dalen då de ser det som ett vackert landskap för promenader i kulturhistorisk naturmiljö. Av den anledningen anser de att Gröna Dalen
bör utgöra ett landmärke med hänsyn till kultur, miljö och hälsa.

30.2 De påpekar att det saknas en del utredning i planförslaget. Framför allt en miljökonsekvensbeskrivning som i större utsträckning kan belysa de negativa konsekvenserna med planförslaget.
30.3 Inom planområdet råder komplicerade geologiska förutsättningar med tanke på att Gröna Dalen
består av en tidigare havsvik som förhöjts i samband med landhöjningen.
30.4 De ökade trafikmängderna leder till en ökad risk för så kallad inversion då luftföroreningar stannar kvar inom området vilket påverkar folks hälsa negativt. Med en ökning av biltrafiken ökar
även problemet med högre halter av farliga ämnen. Av den anledningen motsätter de yttrande
sig planförslaget och i synnerhet att öppna upp Hjortronvägen för allmän genomfartstrafik.
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30.5 Vid en eventuell exploatering i planområdet så bör den begränsas till cirka 30 villor på högst två
våningar med en arkitektur som smälter in med omgivande villabebyggelse, kyrkklockan och
naturen. De yttrande motsätter sig planerna på exploatering i form av flerbostadshus.
Kommentar
30.1

Se kommentar 22.2

30.2

Sedan samrådet har en ny trafikutredning, en ny bullerutredning, en ny dagvattenutredning
samt en natruvärdesinventering tagits fram. Angående MKB, se kommentar 21.6

30.3

Se kommentar 21.5

30.4

Se kommentar 8.6 och 23.2

30.5

Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3

31. Berörd fastighetsägare 1, 2, 18, 19, 20, 21 m.fl.

inkom den 22 september 2016

Totalt 15 sympatisörer har redovisat samtycke med detta yttrande.
31.1 Detaljplanen står i strid med PBL, 2 kap. 3, 5, 6, 6a, 9 §§ samt 12 kap. 2 § PBL p.g.a. hög exploateringsgrad. Lagen syftar till att främja en effektiv markanvändning samt anpassning till rådande förutsättning.
31.2 I den genomförda behovsbedömningen anser de yttrande inte att det framförs någon utförlig
motivering till varför en Miljökonsekvensbeskrivning inte anses vara nödvändig. Kommunen
behovsbedömning anser de därför vara att betrakta som bristfällig.
31.3 Detaljplanen kommer medföra kort- och långsiktig betydande miljöpåverkan. De yttrande för
fram Inversion som argument mot det föreslagna planförslaget. Inversion innebär att avgaser
och andra luftföroreningar blir kvar i området till följd av att varmluft inte stiger i höjdled. Något som förstärks av för den nya detaljplanen till följd av högre utsläppsmängder.
31.4 Planförslaget leder till stora mängder dagvatten för den befintliga recipienten för dagvattenhantering som minskar Gröna Dalens förmåga att ta hand om dagvatten.
31.5 Gröna Dalen är att betrakta som ett viktigt rekreationsområde och att denna typ av grönområden
i tätbebyggelsen är något man bör värna om. Detaljplanen går inte i linje med de långsiktiga
målsättningarna i kommunens översiktsplan från 2010. Södra delen av Gröna Dalen bör fortsatt
behålla grönområden för att inte ödelägga landskapsbilden samt Gröna Dalens funktion som natur-, kultur- och rekreationsområde.
De yttrande anser även att kyrkan och klockstapeln bör få dominera området för att bevara landskapsbilden.
31.6 Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet smälter inte in med den omgivande bebyggelsen
och är även dåligt anpassad till naturförutsättningarna med tanke på byggnadshöjder eller orientering. Orienteringen av de föreslagna höghusen anser de kommer leda till en omfattande skuggbildning för såväl närliggande bostadskvarter som för delar av de nya bostadskvarteren.
31.7 Att öppna upp Hjortronvägen för genomfartstrafik anser de kommer leda till att trafikflödet
kommer att öka till orimliga mängder. De yttrande anser att den beräknade trafikgenomströmningen är kraftigt underskattad och istället kommer att bli väsentligt mycket högre. Detta kommer leda till att buller, vibrationer och avgaser kommer öka till orimliga nivåer. Då Hjortronvägen idag består av en rak nedförsbacke kommer detta även bidra till att olycksrisken ökar.
31.8 Inom planområdet finns ett gravfält från järnålders som de yttrande påpekar bör beaktas och tas
stor hänsyn till vid framtagandet av en ny detaljplan. Den föreslagna detaljplanen anser de tar
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dålig hänsyn till de spår av arkeologiskt kulturarv som finns inom planområdet och strider mot
de riktlinjer och rekommendationer som finns för området.
31.9 Den höga bebyggelsen anser de yttrande även leder till en ökad olycksrisk för gående och cyklister utmed gång- och cykelvägar samt vid passage över Hjortronvägen.
Bebyggelsestrukturen menar de bidrar även till försämrat insynsskydd på såväl den befintliga
som föreslagna bebyggelsen.
31.10 Dimensioneringen av parkeringsplatser, men 0,5 parkeringsplatser per lägenhet anser de även är
alldeles för lågt.
31.11 Parkeringsplatser samlade i tre stora parkeringshus anser de yttrande kommer påverka såväl befintlig bebyggelse negativt, liksom även bli ett negativt inslag i planförslaget, dels ur ett estetiskt perspektiv samt då de bidrar ökad osäkerhet och ökad risk för brottslighet.
Kommentar
31.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har gjort en revidering av planförslaget som var
ute på samråd i fråga om struktur, exploateringsgrad m.m. Samhällskontorets planavdelning
anser inte att det bearbetade planförslaget står i strid med någon av paragraferna i 2 kap. eller 12 kap. i PBL och hänvisar till tidigare kommentarer om planförslagets anpassning till
omgivningen m.m. Se kommentar 6.1, 6.2, 8.5, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 28.3

31.2

Se kommentar 21.6

31.3

Se kommentar 23.2

31.4

Se kommentar 1.1, 1.2, 8.4 och 8.5

31.5

Se kommentar 6.1, 21.7, 22.1 och 22.2

31.6

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1 och 21.3

31.7

Se kommentar 8.6 och 11.3

31.8

Se kommentar 21.1. Läs även om fornlämningar i planområdet under rubriken ”förutsättningar, planförslag och konsekvenser” i det bearbetade planförslagets planbeskrivning.

31.9

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har i samråd med Samhällsbyggnadskontorets tekniska avdelning sett över trafiksituationen för både gående, cyklister och fordonstrafik i det
bearbetade planförslaget. Detta för att säkerställa att inga trafikfarliga lösningar föreslås. Se
även kommentar 4.3 om överblickbarhet i området.

31.10

Se kommentar 9.2

31.11

Se kommentar 4.5 och 8.1

Privatpersoner, föreningar och Övriga
32. Privatperson 22 och 23

inkom den 12 juli 2016

32.1 De yttrande bestrider planförslaget då de anser att trafikflödet längs med Hjortronvägen, med
bussar var femtonde minut samt den livliga trafiken utmed Bygdegårdsvägen är tillräcklig.
Kommentar
32.1

Se kommentar 8.6 och 11.3

33. Privatperson 24

inkom den 12 juli 2016

33.1 Den yttrande bestrider planförslaget med tanke på djurliv, historiskt kulturarv samt naturvärden
inom området.
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Skulle man bebygga planområdet ser hen det som angeläget med en historisk utgrävning inom
området för att bevara det historiska kulturarv som kan finnas kvar inom planområdet.
Kommentar
33.1

Se hur planförslaget förhåller sig till fornlämningar i kommentar 21.1. Läs även om fornlämningar i planområdet under rubriken "förutsättningar, planförslag och konsekvenser" i det
bearbetade planförslagets planbeskrivning. För naturvärden och djurliv, se kommentar 25.2.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar synpunkten angående historisk utgrävning.

34. Privatperson 25 och 26

inkom den 28 juli 2016

34.1 De yttrande ifrågasätter hur medborgare ska kunna samråda om utformning av trafikregleringen
när den inte regleras av detaljplanen utan i särskilda kommunala beslut.
34.2 Planförslaget menar de är illa utformad ur ett arkitektoniskt och estetiskt perspektiv och tar dålig hänsyn till befintliga naturvärden. Detta då det tar dålig hänsyn till att så många vill bo i anslutning till ett naturnära område.
Kommentar
34.1

Nya detaljplaneförslag samt andra viktiga förändringsförslag i kommunen bör samrådas med
medborgarna. Mindre kommunala beslut har kommuninvånarna indirekt inflytande över genom de folkvalda politikerna. Angående trafiken på Hjortronvägen, se kommentar 8.6

34.2

Planförslaget har bearbetats och mer omsorg har lagts på utformningen ur ett arkitektoniskt
och estetiskt perspektiv samt med större hänsyn till naturvärden. Se även kommentar 6.1, 6.2,
8.1, 21.1, 21.3, 21.8, 22.2 och 31.1

35. Stockholms Handelskammare

inkom den 16 augusti 2016

35.1 Stockholms Handelskammare har tagit del av föreslagen detaljplan men avstår från att lämna
några synpunkter.
Kommentar
35.1

-

36. Protest

inkom den 22 augusti 2016

Totalt 168 protestbrev inskickades till Kommunstyrelsen med nedanstående budskap
36.1 De yttrande motsätter sig att tillåta genomfartstrafik på Hjortronvägen med den genomfartstrafik
(1800 bilar per dygn och tung trafik) som det skulle innebära. Genomfartshinder och bullervallar utmed Hjortronvägen bör bevaras.
36.2 De yttrande motsätter sig planförslaget för Tibbleängen då de vill bevara den gröna oas och rekreationsområde som Gröna Dalen utgör.
Kommentar
36.1

Se kommentar 8.6

36.2

Se kommentar 6.1 och 22.2

37. Privatperson 27 och 28

inkom den 31 augusti 2016

37.1 De yttrande motsätter sig kommunens förslag att tillåta genomfartstrafik på Hjortronvägen med
hänvisning till det beräknade trafikflödet. De yttrande anser även att de befintliga bullervallarna
längs med Hjortronvägen bör vara kvar.
Kommentar
37.1

Se kommentar 8.6
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38. Privatperson 29

inkom den 6 september 2016

38.1 Den yttrande menar att planförslaget är illa framtaget utifrån dålig analys av behovet av bostäder i kommunen samt ett uttryck för bristande politisk kompetens och oansvarig förvaltning i
kommunen.
38.2 Hen hänvisar till Gröna Dalens värde som natur och rekreationsområdet och anser att samtliga
planförslag i anslutning till Gröna Dalen bör avbrytas.
Kommentar
38.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar yttrandens synpunkt.

38.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar yttrandens synpunkt. Se även kommentar
6.1 och 22.2

39. Privatperson 30

inkom den 8 september 2016

39.1 Den yttrande motsätter sig planförslaget då det leder till buller vid skolor samt för att trafikmängden utmed Hjortronvägen leder till en ”flaskhals”.
39.2 Genomförandet av planförslaget menar hen leder till minskad bekvämlighet i tätortssamhället.
Kommentar
39.1

Se kommentar 8.6 och 9.1

39.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkt.

40. Privatperson 31

inkom den 12 september 2016

40.1 Den yttrande anser att den geotekniska utredningen som tagits fram enbart redovisar geoteknisk
grundläggning 1-2 våningshus och att det inte finns någon geoteknisk grundläggning redovisad
med koppling till flerbostadshusen i det aktuella planförslaget.
40.2 Den omfattande bebyggelsen norr om Hjortronvägen bör tas bort eller bestå enbart av enplanshus. Bland annat då man flyttat på den befintliga gångvägen för att få plats med bebyggelse och
intilliggande parkering.
40.3 Den yttrande ställer sig frågande till markägoförhållandena inom planområdet och begär en redogörelse av exploateringsavtalet. Detta i och med att då Gröna Dalen, sedan det ursprungligen
planerades, så borde kommunen varit ägare av marken.
Kommentar
40.1

Se kommentar 21.5

40.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3

40.3

I både planbeskrivningen, fastighetsförteckningen och genomförandebeskrivningen redovisas
fastigheter och ägandeförhållanden. Exploateringsavtalet färdigställs i samband med att detaljplanen antas.

41. Privatperson 32

inkom den 12 september 2016

41.1 Den yttrande hänvisar till att Gröna Dalen är ett område med natur och öppna grönytor och att
det är därför som många flyttat till området. Den oplanerade natur som ängarna kring Tibble utgör bör sparas då det har värden som planerad parkmark aldrig kan ersätta.
41.2 Den planerade, stadsliknande bebyggelsen passar inte in i planområdet då det inte smälter in
med befintlig bebyggelse. Området kring kyrkan och klockstapeln bör vara obebyggt med tanke
på olika kultur- och fritidsaktiviteter samt kulturhistoriskt arv.
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41.3 Den yttrande ställer sig frågande till att en miljökonsekvensbeskrivning inte bedömts nödvändigt då detta definitivt anses påverka miljön
41.4 Den yttrande anser att då Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik så bidrar det till ett ökat
tryck som bland annat leder till svårigheter för kollektivtrafikförbindelser att hålla tidtabeller.
Detta även med tanke på att den ökade bebyggelsetätheten kommer kräva en högre turtäthet för
kollektivtrafiken utmed Hjortronvägen och Granhammarsvägen.
Kommentar
41.1

I gällande översiktsplan är södra Gröna dalen föreslaget som kommundelspark medans norra
Gröna dalen, norr om E18 är fortsatt föreslaget som ett grönstråk med ett prioriterat rekreativt promenadstråk. Se även kommentar 6.1 och 22.2

41.2

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

41.3

Se kommentar 21.6

41.4

Se kommentar 8.6

42. Privatperson 33 och 34

inkom den 12 september 2016

42.1 Den höga bebyggelsen runt Hjortronvägen inskränker naturupplevelsen som Gröna Dalen utgör
samt skärmar siktlinjerna för befintlig bebyggelse. Särskilt under vintern då solen står som lägst.
42.2 Planförslaget saknar beskrivning av hur detaljplanen påverkar den omgivande befintliga bebyggelsen samt trafiksituationen i Kungsängen-Tibble.
Öppnandet av Hjortronvägen för personbilar kommer försvåra trafiksituationen i området. Detta
med tanke på den befintliga gång- och cykeltrafiken i området. Det ökade trafikflödet längs med
Hjortronvägen kommer därför leda till ökad risk för trafikolyckor.
42.3 Den genomförda bullerutredningen redovisar endast information om hur den föreslagna bebyggelsen påverkas, men inte hur den befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet påverkas
av ökad trafikmängd i och i anslutning till planområdet.
42.4 Den föreslagna detaljplanen kommer radera det öppna fält från Kungsängens kyrkogård och
skogsområde upp mot Tibble som Gröna Dalen idag utgör. I och med detaljplanens genomförande raderas även den rekreation och de naturupplevelser som Gröna Dalen erbjuder.
Även det djurliv som idag finns inom planområdet kommer att vara ett minne blott som resultat
av den planerade bebyggelsen och det ökade trafikflödet inom området.
Kommentar
42.1

Se kommentar 21.1, 21.3 och 28.3

42.2

Se kommentar 8.6, 9.1 och 31.9

42.3

Se kommentar 11.3

42.4

Se kommentar 6.1, 22.2 och 25.2

43. Privatperson 35 och 36

inkom den 16 september 2016

43.1 Ingen hänsyn till kultur- och byggnadshistoriska värden (Ekhammars Gård, Kungsängens
Kyrka, hembygdsföreningen Gamla Kungsängen).
43.2 Planförslaget besår av allt för höga, och för många hus vilket gör att intrycket som helhet för
planområdet försämras. Den ljussättning och de siktlinjer som beskrivs finns inte under mer än
hälften av året och därmed.
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43.3 I området bör endast planeras för mindre småhus för att passa ihop med befintlig bebyggelse.
Området närmast inpå Ekhammars Gård och Kungsängens Kyrka bör lämnas helt fritt från bebyggelse. Fokus bör läggas på att den planerade bebyggelsen passar in bättre i miljön för att bidra till att lyfta kommunens attraktivitet.
Kommentar
43.1

Planförslaget föreslår en låg bebyggelse på två våningar närmast kyrkogården, samt att tillkommande bebyggelses utformning i fråga om skala, material och kulörval ska anpassas till
omgivningen. Se om föreslagen ny bebyggelse i planbeskrivningen, samt gestaltningsprogrammet. Se även kommentar 6.1, 6.2.

43.2

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

43.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Se även kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

44. Privatperson 37 och 38

inkom den 16 september 2016

44.1 De yttrande motsätter sig den stadsliknande karaktär som kommunen eftersträvar då de vill bevara Gröna Dalen som det natur- och rekreationsområde för människor, djur och natur, som det
är idag. I synnerhet med tanke på den värdefulla åkermarken som Gröna dalen utgörs av.
Kommentar
44.1

Se kommentar 22.2

45. Privatperson 39

inkom den 17 september 2016

45.1 Projektet redovisar ingen konsekvensbeskrivning, för och emot exploatering inom planområdet.
Planförslaget visar heller inte hur det uppfyller samhällsbyggnadskontorets verksamhetsmål eller kommunens Framtidsvision 2035.
45.2 Planförslaget tar ingen hänsyn till boende i anslutning till planområdet. Kommunens Framtidsvision 2035 anses ha ett mycket begränsat värde.
45.3 Även om planförslagets bidrar positivt till billigare bostäder samt utveckling och integration, så
är det omöjligt, efter planens genomförande, att uppnå naturvärden av samma kvalitet inom
planområdet, i jämförelse med de som fanns innan planens genomförande.
45.4 Den yttrande menar att det inte är en prioriterad angelägenhet för kommunen att expandera och
förse staten med bostäder. Expansionen får aldrig bli ett självändamål för kommunen.
45.5 Den yttrande ifrågasätter om kommunens gröna lunga skall raseras i utbyte mot flerbostadshus,
bilar, trafik, betong, nedskräpning med mera.
Kommentar
45.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Läs om ”konsekvenser av planens genomförande” i planbeskrivningen. Den är inte uppdelad i för- och emot,
men ger en sammanfattning av de, av planavdelningen bedömda, viktigaste konsekvenserna av
exploateringen.
Planförslaget bedöms stämma väl överens med kommunens Framtidsvision 2035. I visionen
lyfts tre strategiska fokusområden fram; Tillgänglig plats - Mötesplats - Levande plats. Det
innebär bland annat att inom kommunen utforma attraktiva mötesplatser som ökar den sociala sammanhållningen och öppenheten, utveckla hållbara boende- och livsmiljöer med närheten till natur och vatten, m.m.
Det nya detaljplaneförslaget för Tibbleängen har bl.a. som vision att skapa förutsättningar för
tillgängliga och levande mötesplatser genom att förstärka Gröna dalen som mötesplats och
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rekreationsområde och genom tillskapandet av en ny fickpark, en ny lekplats och en ny aktivitetsyta. Förutsättningar för ett miljömässigt hållbart leverne anses som goda i och med de föreslagna bostädernas centrala läge i Kungsängen med närhet till kommunikationer och dess
närhet till natur.
45.2

Se ovanstående kommentar samt kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

45.3

Se kommentar 22.2 och 25.2

45.4

Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3.

45.5

Se kommentar 6.1 och 22.2

46. Privatperson 40 och 41

inkom den 18 september 2016

46.1 De yttrande motsätter sig planförslaget då det anses utgöra en grön oas för boende i UpplandsBro. De eftersträvar gröna öppna platser och närhet till gröna ytor i anslutning till bostaden.
46.2 Exploatering bör uppföras i samklang med naturen, lågt där det är lågt och högt där det är högt.
Natur bör sparas och spara naturlig variation i naturen. Se var människor trivs bäst.
Kommentar
46.1

Se kommentar 6.1 och 22.2

46.2

Se kommentar 6.2, 20.1, 21.1, 21.3

47. Svenska Kyrkan, Västra Ryd

inkom den 20 september 2016

47.1 Kungsängen-Västra Ryds församling har ett långsiktigt behov av att utvidga kyrkogården på
grund av den förväntade inflyttningen i församlingens distrikt. Planförslaget medför därför en
risk att bostäder medför att möjligheten till utvidgning av kyrkogården i direkt anslutning till
nuvarande kyrkogård försvinner.
47.2 Klockringningen från klockstapeln i samband med gudstjänster etc. kan riskera att upplevas som
störande för närboende.
47.3 Med hänsyn till bevarande av kulturmiljön vid kyrkan, kyrkogården och klockstapeln samt
Hembygdsgården och Ekhammars gård så bör ny bebyggelse vara i högst två våningar och
byggnadsmaterialet av trä.
47.4 Byggnadshöjden bör även begränsas till två våningar för närliggande hus invid kyrkogården.
Detta för att förhindra insyn i samband med begravningar och andra kyrkoaktiviteter samt för
att eventuellt ljud från intilliggande bostäder kan upplevas som störande.
Kommentar
47.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning är medvetna om det långsiktiga behovet av ökad
yta för begravningsplats i och med att kommunens befolkning växer, men det har inte varit en
av planeringsförutsättningarna för platsen som angivits i kommunens översiktsplan.

47.2

Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Svenska kyrkan, Västra Ryds synpunkter,
men bedömer den eventuella störningsrisken som liten, då omfattningen i tid för klockringningen är mycket begränsad.

47.3

Se kommentar 6.1, 6.2 och 43.1.

47.4

Se kommentar 43.1

48. Stockholms Näs hembygdsförening
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48.1 Hembygdsföreningen anser att uppförandet av höghus inom planområdet är olämpligt med
tanke på området topografiska och geologiska förutsättningar och framför därför invändningar
mot planförslaget. Föreningen menar att området, sedan 1000 år tillbaka har en historisk roll
som centrum i socknen.
48.2 Föreningen menar att en viktig pusselbit i områdets historia kommer att styckas och försvåra för
kommande generationer att se hur samhället vuxit fram under det senaste årtusendet.
Kommentar
48.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar hembygdsföreningens synpunkter. Se även
kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

48.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar hembygdsföreningens synpunkter

49. Privatperon 42

inkom den 22 september 2016

49.1 Den yttrande anser att kommunen bör gå igenom detaljerna i de ursprungliga planhandlingarna
från 2006 och 2008 och anser också att biltrafiken inom planområdet borde vända och åka tillbaka mot Västra Ryd. Hjortronvägen bör inte öppnas för genomfartstrafik.
49.2 Den yttrande undrar om kommunen tagit hänsyn till fridlyst växtlighet samt eventuellt kvarvarande kulturminne/historiskt arv inom planområdet.
Kommentar
49.1

Se kommentar 21.7 och 28.3. Angående Hjortronvägen, se kommentar 8.6.

49.2

Angående naturvärden, se kommentar 25.2. Angående kulturminnen, se hur planförslaget förhåller sig till fornlämningar i kommentar 21.1. Läs även om forn-lämningar i planområdet
under rubriken "förutsättningar, planförslag och konsekvenser" i det bearbetade planförslagets planbeskrivning.

50. Liberalerna, Upplands-Bro Kommun

inkom den 23 september 2016

50.1 I jämförelse med kommunens översiktsplan innebär detaljplanen en tredubbling av antalet bostäder.
50.2 Anpassning av bebyggelsestruktur på föreslagen bebyggelse för anpassning till omgivande bebyggelse och kulturarv så som kyrkklocka etc. Byggnadsvåningar bör begränsas till fyra våningar.
50.3 Anpassa skala och orientering av föreslagen bebyggelse utifrån bebyggelsestruktur, vädersträck
etc.
50.4 Ytan norr om Hjortronvägen bör inte bebyggas och bullervallen mellan Hjortronvägen och befintlig bebyggelse bör bevaras.
50.5 Vid öppnande av Hjortronvägen för allmän fordonstrafik bör ökad hänsyn tas till barnperspektivet samt säkerhet för gående och cyklister. Den nya bebyggelsen i planförslaget anses inte vara
beroende av att bussgatan öppnas för genomfart av allmän fordonstrafik.
Kommentar
50.1

Se kommentar 28.3

50.2

Se kommentar 6.2, 20.1, 21.1 och 43.1.

50.3

Se kommentar 6.1, 6.2, 20.1, 21.1

50.4

Se kommentar 21.1

50.5

Se kommentar 2.1 och 8.6
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51. Privatperson 43

inkom den 23 september 2016

51.1 Bebyggelsen i planförslaget är allt för storskalig och har opassande utformning som stadsmiljö i
ett luftigt grönområde. Bebyggelse bör inte tillåtas norr om Hjortronvägen med hänsyn till den
befintliga villabebyggelsen norr därom.
51.2 Våningshöjden för den planerade bebyggelsen borde begränsas till fyra våningar och bebyggelsen i planområdets östra del borde vara lägre än bebyggelsen till väster.
Parkeringsnormen i området borde ligga på 1,5 parkeringsplatser per hushåll. Detta för att tillmötesgå fordonsinnehavet för förvärvsarbetande familjer.
51.3 Garage borde placeras i bebyggelsens nedre plan alternativt källarvåning.
51.4 Vid exploatering borde lerbottnen i planområdet grävas ur för att åstadkomma en säkrare grund
för bebyggelsen.
51.5 Hjortronvägen borde förbli genomfart enbart för SL-bussar. Detta för att hålla nere bullernivåer.
In- och utfart till planområdet bör tillåtas via Tibble torg liksom anslutning till Kyrkvägen.
51.6 Planområdet drabbas av inversion, vilket innebär att avgaser samlas i den dal som planområdet
ligger i. Detta blir påtagligt för boende i Gröna Dalen och blir ännu mer skadlig som resultat att
den föreslagna bebyggelsen.
Kommentar
51.1

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

51.2

Se kommentar 21.1 och 28.3 angående bebyggelsehöjd och kommentar 9.2 angående parkeringsnorm.

51.3

Se kommentar 8.1

51.4

Se kommentar 1.4

51.5

Se kommentar 8.6

51.6

Se kommentar 23.2

52. Privatperson 44

inkom den 23 september 2016

52.1 Detaljplanen är till nackdel för närmiljön samt för boende i hela Kungsängen-Tibble. Gröna Dalen borde istället få en mer parkliknande karaktär genom exempelvis en kulverterad bäck till
gagn för hela bostadsområdet. Kommunen borde arbeta med att utveckla planer på platser som
lämpar sig för bostadsutveckling.
52.2 Den planerade bebyggelsen har getts en olämplig placering som bryter mot den omgivande bebyggelsens karaktär, och historia. Den föreslagna bebyggelsen skulle även störa det gröna stråk
genom Gröna Dalen som finns idag mellan idrottsplatsen och Kungsängens Kyrka.
52.3 Vid eventuell bebyggelse inom delar av planområdet bör det istället ske i form av ett äldreboende snett emot Hagtorp, nedanför skogsdungen. Planområdet är inte lämpligt för flerfamiljshus
av ”stadsliknande” karaktär.
Kommentar
52.1

Se kommentar 6.1 och 22.2

52.2

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.

52.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter.

53. Privatperson 37

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
Tibbleängen
nr. 0801

inkom den 1 november 2016

Samrådsredogörelse

30 (32)

53.1 Den yttrande motsätter sig planförslaget och yrkar på att Gröna Dalen bör fylla en viktig roll
som odlingsmark alternativt park- och rekreationsområde vilket det bör få fortsätta göra nu och i
framtiden.
53.2 Den yttrande menar att mer fokus bör läggas på behovet av naturmark, med tanke på djurens
förutsättningar att leva.
Kommentar
53.1

Se kommentar 22.2

53.2

Se kommentar 22.2 och 25.2

54. Privatperson 38

inkom den 1 november 2016

54.1 Planförslaget bestrides med tanke på hur det påverkar barnen och djuren nu och i framtiden och
att Gröna Dalen med dess naturvärden är en viktig anledning till att man bosatt sig i Kungsängen.
Kommentar
54.1 Se kommentar 22.2 och 25.2

Resultat av samrådet
Förutom inkomna synpunkter från de gängse remissinstanser som yttrar sig så som statliga myndigheter, kommunala nämnder och andra remissinstanser fick vi många synpunkter från Upplands-broborna själva. De flesta synpunkterna kom från boende i närheten till det planerade bostadsområdet och
väldigt många var av olika anledningar negativa till det förslag som presenterats. Vi på kommunens
samhällsbyggnadskontors planavdelning har tagit till oss av de inkomna synpunkterna och har sedan
dess arbetat för att ta fram ett förslag som är reviderat med hänsyn tagen till dessa. Arbetet har gjorts
tillsammans med byggherrar och arkitekter i samråd med externa experter och kommunens egna experter. Tongivande i bearbetningen av detaljplaneförslaget har varit att skapa förutsättningar för en
blandad bostadsbebyggelse som både går i kommunens linje att tillskapa så många bostäder som möjligt i stationsnära lägen, men samtidigt ta stor hänsyn till befintlig och omgivande bebyggelse, historia
samt sociala och ekologiska värden. Exempel på sociala och ekologiska värden som vi koncentrerat
oss på i planeringen har varit att förstärka och förbättra rekreationsområdet Gröna dalen för såväl människor som för flora och fauna. Arbetet med utvecklingen av Gröna dalen har delvis gjorts i samband
med planeringen av Tibbleängen, men även i ett parallellt pågående arbete inom samhällsbyggnadskontoret. Intentionen med planeringen av Gröna dalen är att den skall bevaras som grönstråk, men
samtidigt utvecklas till ett stråk med ännu högre rekreativa värden och med ett större utbud av
ekotjänster än idag.
Ändringar i planförslaget
•

Bebyggelsestrukturen har ändrats från att, i föregående förslag, till största del bygga på tvärgående huskroppar i relation till Gröna dalen till att i nuvarande förslag blanda riktningarna på
huskropparna för att skapa mer definierade ytor mellan husen och låta dem följa viktiga siktlinjer, riktningar och stråk. Närmast Gröna dalen föreslås i det bearbetade förslaget småhusbebyggelse med huskropparna i längsgående riktning relativt Gröna dalen för att förstärka dalens
långsträckta form och bekräfta rumsligheten i Gröna dalen.
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•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Det nya förslaget tillåter bebyggelse på 2-5 våningar jämfört med det tidigare förslagets 3-8
våningar.
I den bearbetade detaljplanen ligger småhusbebyggelsen närmast dalen, 4-våningshusen
bakom dem (sett från Gröna dalen) för att sedan trappa upp höjden med 5-våningshusen närmast den skogsklädda kullen. I det tidigare förslaget planerades det för 4-våningshus närmast
dalen, 6, 7 och 8-våningshus närmast kullen och 5, 6 och 7-våningshus däremellan. Därtill låg
3-våningshus längst söderut.
Antal bostadsenheter har minskat från c:a 350 st till c:a 225 st.
Av dem är cirka 200 lägenheter i flerbostadshus och c:a 25 i småhus, jämfört med samrådsförslagets 335 lägenheter och 16 småhus.
Planförslaget kan som mest inrymma en bebyggelse på fem våningar jämfört med samrådsförslagets åtta våningar.
Parkeringen är i det bearbetade förslaget integrerad i den planerade bebyggelsen genom små
parkeringstorg och kantstensparkering som planeras omges av grönska samt i parkeringsgarage under ett av flerbostadshusen. I det tidigare planförslaget var en stor del av parkeringen
hänvisad till fristående parkeringsdäck i utkanterna av det planerade bostadsområdet.
Bebyggelsen norr om Hjortronvägen har helt tagits bort från förslaget. I det tidigare förslaget
föreslogs där flerbostadshus på 4-7 våningar, samt två fristående parkeringsdäck på två våningar vardera.
Hjortronvägen föreslogs tidigare öppnas upp för allmän trafik. I nuvarande förslag blir Hjortronvägen fortsatt bussgata och genomfartstrafik för allmänna fordon tillåts ej. Den del av
Hjortronvägen som leder fram till infarten till den nya lokalgatan kommer dock öppnas upp
för allmänna fordon för att möjliggöra in- och utfart till den tillkommande bebyggelsen.
Planområdets utsträckning och omfattning har ändrats. Området norr om Hjortronvägen har
helt tagits bort från planområdet, medans planområdets gränser har utökats år öster och åt söder. Anledningen till att utöka planområdet åt öster och söder har varit för att säkra att en dagvattendamm byggs samt att säkerställa en god gestaltning av intilliggande parkytor.
En fickpark planeras i det nya förslaget i anslutningen till kyrkogårdens nordvästra hörn. Syftet är att öppna upp siktlinjen runt kyrkogårdens hörn och inbjuda till fortsatt rörelse söderut
samt att skapa möjlighet till kommunikation genom det nya bostadsområdet från bebyggelsen
och gång- och cykelvägen kring Ekhammars gård och kyrkan upp mot Tibble torg.
En lekplats har tillkommit i planområdets södra del för att skapa högre livskvalitet för barn i
och i anslutning till området. Lekparken ligger även strategiskt placerad för att kunna nyttjas
av både den befintliga förskolan Klockarängen längre söderut och den tilltänkta förskolan i
planförslaget.
Ytterligare en park- och aktivitetsyta föreslås i planens västra del i närhet till koloniträdgårdarna.
Förskolans placering har flyttats från att ligga i västra delen av planområdet intill skogskullen
till att ligga i planområdets norra del intill Gröna dalen och Hjortronvägen. Omplaceringen har
gjorts för att möjliggöra en större förskolegård och för att underlätta lämning och hämtning
utan att dra in trafik i det planerade bostadsområdet samt för att bristen på förskoleplatser är
högre norr om planområdet.
Förskolebyggnadens BTA var i tidigare förslag c:a 1100 kvm och i nuvarande förslag c:a 1300
kvm och förskolegårdens yta har ökat från c:a 1550 kvm till c:a 3000 kvm i nuvarande förslag.
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•
•

En dagvattendamm föreslås i Gröna dalen i närhet till den planerade bebyggelsen för att rena
och ta hand om dagvattnet från planområdet.
En siktlinje upp mot Ekhammars gård i öster från skogskullen har förstärkts genom huskropparnas placering och genom möjlighet till fortsatt gång- och cykelkommunikation genom området som en förlängning av befintlig gång- och cykelväg från andra sidan dalen. På så sätt får
den nya bebyggelsen en naturlig koppling till bebyggelsen kring Ekhammars gård, samtidigt
som det är en gest som lyfter fram Ekhammars gårds betydelse i områdets historia.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.

Underlagsmaterial
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.
Minnesanteckningar från samrådsmöte
Upprättad den 12 januari 2018 av
Samhällsbyggnadskontoret; Planavdelningen

Anna Roander
Planarkitekt

Johan Sjöstrand
Projektledare, Exploatering

Henric Carlson
Planchef

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef
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UNDERRÄTTELSE OM UTSTÄLLNING 2
Datum

2020-02-24

Vår beteckning

KS 15/0024

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning samt de
som yttrat sig under samrådet
och utställning 1

Förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),
Kungsängen

Nr 0801

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 29 januari 2020 § 1, sänds förslag till
detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, ut för
utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble
1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3,
Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. Planen avgränsas i norr av ett
radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder
i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost, och i söder
ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och
cykelvägar och är i dagsläget obebyggt.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya lägenheter i
flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus. Målet med att låta dessa typologier
samsas är att få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som erbjuder olika
boendeformer och kännetecknas av en mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta
upp Gröna dalens parkrum med småhus i två plan och sekundärentréer ut mot parken,
vilka anses viktiga från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande natur,
kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt.
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs,
grönytor förstärks och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Genomförandet av förslaget antas inte ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning ställs därför inte ut.

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

Handlingar:
- Underrättelse (denna handling)
- Informationsbroschyr
- Beslut utställning SBU 2020-01-29 § 1
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Gestaltningsprogram
- Samrådsredogörelse
- Utställningsutlåtande – inför utställning 2
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
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UNDERRÄTTELSE OM UTSTÄLLNING 2

Utställningstiden är från och med onsdag den 26 februari 2020 till och med onsdag
den 25 mars 2020. Förslaget är utställt i Kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/tibbleangen
Utställningshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Öppet hus kommer att hållas tisdag den 10 mars 2020, klockan 15:00-19:00, i
Kontaktcenter, Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen. Du får tillfälle att ställa
frågor och ge förslag till företrädare från kommunen samt exploatören.
Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 25 mars 2020 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.
Den som inte senast under utställningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i ett utställningsutlåtande under nästa skede
i planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Viktoria Söderman, planarkitekt på Planavdelningen,
och Johan Sjöstrand, projektledare på Mark- och exploateringsavdelningen.
Telefonnummer till växeln: 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.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Inger Broström
den 25 februari 2020 17:38
Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Socialnämnden; Kultur- och
fritidsnämnden; Tekniska nämnden
Utställning 2 av förslag till detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble
1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen
Underrättelse utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf;
Samhällsbyggnadsutskottet beslut utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf;
Planbeskrivning utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf;
Genomförandebeskrivning utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf; Plankarta
utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf; Samrådsredogörelse Tibbleängen nr
0801 WEBB.pdf; Utställningsutlåtande inför utställning 2 Tibbleängen nr 0801
WEBB.pdf; Remisslista utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf

Till berörda remissinstanser
Utställning 2 av förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)
Nr 0801
Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Vår beteckning KS 15/0024
Ta del av bifogad information.
Utställning 2 av detaljplaneförslaget pågår från och med onsdag 26 februari 2020 till och med onsdag 25
mars 2020.
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingar
och utredningar finns på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/tibbleangen
Synpunkter på förslaget ska senast onsdag 25 mars 2020 skriftligen framföras till: Upplands-Bro
kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Med vänliga hälsningar
Inger Broström
Planadministratör
Planavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon direkt: 08-581 696 22
Telefon växel: 08-581 690 00
inger.brostrom@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se
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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE
(inför Utställning 2)
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Vår beteckning

2020-01-15

KS 15/0024

Utställningsutlåtande
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)
Kungsängen, Upplands-Bro kommun

nr. 0801
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängen-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande.
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL
1987:10).

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder för del av
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble
1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Den dominerande
bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2
plan och en förskola föreslås i planområdets nordöstra del.
Förutom ett bostadstillskott och en förskola föreslås en ny gata från Hjortronvägen söderut ner till en
vändslinga.
Målet med detaljplanen är också att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och
omgivande bebyggelse.
Syftet är också att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas helt
inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området förblir desamma efter det att
området är utbyggt, dels genom s.k. raingardens på kvartersmark dels genom en dagvattendamm
förlagd på allmän platsmark i planområdets sydöstra del.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för
Tibbleängen Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, på samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande, ÄPBL [1987:10]
Detaljplaneförslaget var inledningsvis från den 8 juni till den 19 augusti 2016 utsänt för
samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter med flera enligt
remisslista och fastighetsförteckning. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i
kommunhuset i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats (www.upplandsbro.se/tibbleangen). Samrådet annonserades i Bålsta-Upplands-Bro-Bladet den 9 juli 2016
och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016.
Samrådstiden för detaljplaneförslaget förlängdes senare till den 23 september 2016. Detta
efter att en ny bedömning av tiden för samråd gjordes med tanke på semestertider etc. Av
samma anledning hölls även ett extra samrådsmöte den 14 september 2016.

Hur utställningen har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801 på utställning enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL
[1987:10].
Detaljplaneförslaget var under tiden 20 februari 2018 – 20 mars 2018 utsänt för utställning och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på Kungsängens centrum, i Brohuset samt på kommunens
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webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleangen). Utställningen kungjordes i Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet den 2018-02-13 samt annonserades i Upplands-Bro bladet den 2018-02-10 och i
Mitt i Upplands-Bro den 2018-02-13.
I maj 2018 var planen uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över
förskolan och byggnadshöjder.

Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 32 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom
3 yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden
som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2018-03-23.

2

Lantmäteriet

inkom 2018-03-15.

3

Trafikverket

inkom 2018-03-20.

4

Polismyndigheten

inkom 2018-02-28.

Kommunala nämnder
5

Utbildningsnämnden

inkom 2018-03-01.

6

Kultur- och fritidsnämnden

inkom 2018-03-14.

7

Tekniska nämnden

inkom 2018-04-09.

Övriga remissinstanser
8

Norrvatten

inkom 2018-02-20.

9

E.ON Värme Sverige AB

inkom 2018-02-22.

10

E.ON Elnät Stockholm AB

inkom 2018-03-12.

11

Brandkåren Attunda

inkom 2018-03-19.

12

FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

inkom 2018-03-20.

13

Svenska Kraftnät

inkom 2018-03-20.

14

Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting

inkom 2018-03-20.

Fastighetsägare m.fl
15

Fastighetsägare 1

inkom 2018-02-22.

16

Fastighetsägare 2 och Fastighetsägare 3

inkom 2018-03-18.

17

Fastighetsägare 4 och Fastighetsägare 5

inkom 2018-03-18.

18

Fastighetsägare 6 och Fastighetsägare 7

inkom 2018-03-19.

19

Fastighetsägare 8 och Fastighetsägare 9

inkom 2018-03-19.

20

Fastighetsägare 10

inkom 2018-03-19.

21

Fastighetsägare 11

inkom 2018-03-19.

22

Fastighetsägare 12 och Fastighetsägare 13

inkom 2018-03-20.
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23

Fastighetsägare 14

inkom 2018-03-20.

24

Fastighetsägare 15, 16 samt Fastighetsägare 17, 18

inkom 2018-03-29.

Övriga (ej sakägare)
25

Privatperson 1

inkom 2018-02-15.

26

Stockholms-Näs Hembygdsförening

inkom 2018-03-13.

27

Privatperson 2, 3 samt 4

inkom 2018-02-15.

28

Privatperson 5

inkom 2018-03-19.

29

Privatperson 6 och 7

inkom 2018-03-19.

30

Privatperson 8

inkom 2018-03-20.

31

Privatperson 9 och 10

inkom 2018-03-20.

32

Privatperson 11

inkom 2018-03-20.

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Tibbleängen (Kungsängens-Tibble
1:470 m.fl). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens
utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes
rangordning. För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga
yttrandena som kan erhållas från kommunen.
I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer.

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2018-03-23

1.1

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det är nödvändigt att ha en långtgående
fördröjning och rening av dagvattnet inom planområdet. Länsstyrelsen efterfrågar information
om recipient av dagvatten från området och status för denna och att denna information läggs till
i planbeskrivningen.

1.2

För de föreslagna åtgärderna för fördröjning av dagvatten önskar länsstyrelsen en tydligare
information om skötsel av dessa samt placering och hur den ska säkras upp i plankartan och
planbeskrivningen.

1.3

Länsstyrelsen anser att det avskärmande diket som ska anläggas vid gång- och cykelvägen för
att undvika översvämningsrisken behöver regleras med planbestämmelse i plankartan.

Kommentar
1.1

Kommunens planavdelning har lagt till information om recipienten i planbeskrivning och
dagvattenutredning.

1.2

I planbeskrivningen beskrivs att raingardens och dagvattendamm bör anläggas och skötas
enligt de individuella förutsättningar som dessa får. Enligt studier vid SLU framhålls vikten av
att raingardens utformas och sköts efter den individuella raingardens förutsättningar.
Dagvattendammen kommer övergå till kommunalt huvudmannaskap och skötselprogram tas
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fram i samband med att dammen anläggs. Enligt kommunens rutiner upphandlas
skötselprogram för dammen av samma utförare som anlägger den.
1.3
2

Plankartan har justerats med en bestämmelse för diket och på så sätt säkra dess position.
Lantmäteriet

inkom 2018-03-15

2.1

Grundkartan måste kompletteras med rättighetsbeteckningar samt med koordinater utifrån
gällande koordinatsystem, vilket saknas i nuläget. Synpunkten kvarstår sedan samrådsskedet.

2.2

Lantmäteriet önskar att kommunen förtydligar i genomförandebeskrivningen vad som gäller vid
inlösen av mark, vilka delar som berörs av sådan inlösen samt vem som ansvarar för kostnader
kopplade till förrättningar för att möjliggöra planens genomförande.

2.3

I genomförandebeskrivningen behöver det förtydligas vad som avses med fastighetsbildning
och vem som ska ansöka om dessa som är nödvändiga för planens genomförande.

2.4

Lantmäteriet anser att kommunen bör beskriva exploateringsavtalet för tydlighetens skull även
om det i äldre lagstiftning (SPS 1987:10) inte är nödvändigt.

Kommentar
2.1

Kommunens planavdelning noterar synpunkten och har reviderat plankartan och
planbeskrivningen med en synkroniserad information. Fyra koordinatpunkter har lagts in i
plankartan.

2.2

Genomförandebeskrivningen har reviderats med efterfrågad information.

2.3

Avsnittet omarbetats och gjorts tydligare efter Lantmäteriets önskemål och beskriver tydligare
vem som ska ansöka om framtida lantmäteriförrättningar samt bekosta dessa.

2.4

Kommunens planavdelning noterar synpunkten.

3
3.1

Trafikverket

inkom 2018-03-20

Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget.

Kommentar
3.1
4
4.1

Kommunens planavdelning tackar för svar på remissen.
Polismyndigheten

inkom 2018-02-28

Polismyndigheten har inga synpunkter på planförslaget men önskar påminna om att arbeta för
en tryggare miljö redan vid byggnation av området genom att tänka på oskyddade trafikanter
vid utformning av trafiklösningar samt arbeta med trygghetsfrågor genom att undvika
skymmande växtlighet och jobba med belysning i området.

Kommentar
4.1

Kommunens planavdelning tackar för svar på remissen och förslag gällande fortsatt arbete
med trygghetsfrågor.

Kommunala nämnder
5

Utbildningsnämnden

inkom 2018-03-01
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5.1

Utbildningskontoret har varit med i processen kring planens framtagande där hänsyn har tagits
till Utbildningsnämndens tagna ramprogram, Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro
kommun och har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget.

5.2

Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa.

Kommentar
5.1
6

Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.
Kultur- och Fritidsnämnden

inkom 2018-03-14

6.1

Kultur- och Fritidsnämnden anser att kommunens planavdelning inte har tagit tillräckligt stor
hänsyn till nämndens tidigare yttrande daterat 2016-09-13 och anser att även om förslaget
innebär stora förbättringar så kommer byggnadernas volymer utgöra ett hinder från att fritt
kunna vistas i Gröna dalen.

6.2

Förslaget har inte anpassats till platsen kulturvärden som återfinns längs med Gröna dalen på
Ekhammars gård och kyrkans fastighet och anser att förslaget ska omarbetas för att få en bättre
samklang med resterande planerade områden längs Gröna dalen som Ekhammars gård och
Rankhus.

6.3

Privatiseringen av området hindrar från en fri vistelse och rörelse i Gröna dalen.

6.4

Sammanfattningsvis anser Kultur- och fritidsnämnden att det inte går att bevara de naturvärden
och kulturhistoriska miljöer som finns i Gröna Dalen idag med den förslagna detaljplanen.

Kommentar
6.1

Området för förslaget är utpekat som ett utvecklingsområde i Upplands-Bros Översiktsplan
2010 och ligger i linje med den planeringsinriktning som kommunen har beslutat om.

6.2

Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet.

6.3

Även om förlaget innebär ett ianspråktagande av mark i Gröna dalen har flera förbättringar
inom Gröna dalens lagts till för att göra den till en tryggare och mer lättillgänglig plats med
fler rekreativa värden än vad som finns på platsen idag. Kommunens planavdelning ser för sig
att Gröna dalen i anslutning till projektområdet kommer bli en mötesplats och en trygg
passage för de som nyttjar denna del av Gröna dalen. Sedan våren 2017 har ett internt arbete
inom kommunens samhällsbyggnadskontor pågått för att se över Gröna dalen och hur denna
viktiga plats ska förstärkas som tillgång i Kungsängen.

6.4

I naturvärdesinventeringen, Ekologigruppen 2018-01-08, beskrivs platsen ha ett visst
naturvärde, klass 4. Inga naturvärden klass 1har påträffats i inventeringen. Med en korrekt
utformning kan dagvattendammen bidra till en ökad mångfald av arter i området. Kommunens
planavdelning noterar ställningstagandet.

7

Tekniska nämnden

inkom 2018-04-09

7.1

Nämnden ser positivt på anläggandet av en gång- och cykelväg men den behöver vara minst 3,5
meter bred till skillnad mot 2,5 som redovisats i planhandlingarna.

7.2

Vid projektering av gatorna behöver hänsyn tas till snöröjningsfordon, lutning på mark och
samverkan med vegetation.

7.3

Nämnden anser att den föreslagna parkeringsnormen på 0,5 är för lågt för att skapa en
fungerande parkeringssituation i området. De anser vidare att det är positivt med
parkeringsnorm på 3 cyklar per bostad.

7.4

Vid planering av nya busshållsplatser ska Trafikförvaltningen konsulteras.
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7.5

Tekniska nämnden ser positivt på att det i planen finns utrymme för avfallshantering och
källsortering inom området. Vidare anser Tekniska nämnden att det är bra att mat- och restavfall
ska lösas inom fastigheten och ska finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll, samt
att sophantering ska lösas på kvartersmark.

7.6

Nämnden ser positivt på dagvattenlösningen i form av en dagvattendamm. Dagvattendammen
ligger dock innanför planområdet men i dagvattenutredningens sammanfattning och slutsats står
det att dammen ligger utanför planområdet.

7.7

Siffror i dagvattenutredningen och planbeskrivningen stämmer inte överens.

7.8

Eftersom det inom verksamhetsområdet råder avtalsförbud för VA-huvudmannen gäller VAtaxan automatiskt. Alla hänvisningar till VA-avtal måste därför bort i
genomförandebeskrivningen.

7.9

Det står i planbeskrivningen att området ska anslutas till kommunens VA-nät och
verksamhetsområdet för vatten och avlopp (under rubriken Vatten och avlopp på s 21). Området
ligger dock redan innanför verksamhetsområdet för kommunalt VA.

Kommentar
7.1

Planhandlingarna har reviderats och anpassats till nämndens önskemål.

7.2

Kommunens planavdelning noterar detta.

7.3

Ett av de syften som finns med att planera för bostäder i ett kollektivnära läge är att skapa
förutsättningar för att kunna leva en livsstil med ett lågt bilberoende. För att uppmuntra
denna livsstil har en generös parkeringsnorm för cyklar införts med 3 cyklar per lägenhet. Då
det finns flera byggrätter för parkeringar i planen stängs inte möjligheterna att ha en bilpool i
området.

7.4

Kommunens planavdelning noterar detta.

7.5

Kommunens planavdelning noterar yttrandet.

7.6

Skrivelsen i dagvattenutredningen har reviderats för att förtydliga att dagvattendammen
ligger inom planområdet och inte utanför.

7.7

Siffrorna har setts över och är nu reviderade till korrekta uppgifter.

7.8

Skrivelserna i genomförandebeskrivningen har reviderats och uppfyller de krav som nämnden
ställer.

7.9

Formuleringen har ändrats till ”kopplas på” för att förtydliga att det nya området ska
kopplas på det idag existerande nätet intill planområdet.

Övriga remissinstanser
8
8.1

Norrvatten

inkom 2018-02-20

Norrvatten önskar en dialog med exploatören innan byggnationerna sätter igång för att
säkerställa att det inte föreligger konflikter med planerade arbeten för Norrvattens ledningar I
Kungsängen.

Kommentar
8.1

Kommunens planavdelning noterar detta.
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9
9.1

E.ON Värme Sverige AB

inkom 2018-02-22

Befintlig fjärrvärme finns i utkanten av området. Hänsyn måste tas till befintlig fjärrvärme vid
byggnation.

Kommentar
9.1

Kommunens planavdelning noterar detta.

10 E.ON Elnät Stockholm AB

inkom 2018-03-12

10.1 Ett E område är avsatt för transformatorstation i plankartan, från transformatorstation skall ett
brandskyddsavstånd på minst 5m upprätthållas till brännbarbyggnad eller brännbart upplag,
närliggande markanvändning har + markering vilket innebär att mindre byggnader får uppföras,
+ bestämmelsen bör kompletteras med att ”vid uppförande av mindre byggnader skall
brandskyddsavstånd till transformatorstation beaktas”.
Kommentar
10.1

För att säkerställa att brandskyddsnormen efterlevs har korsmarken i plankartan ersatts av
gata i plankartan.

11 Brandkåren Attunda

inkom 2018-03-19

11.1 Brandkåren Attunda vidhåller sedan samrådet att det med fördel bör framgå av
planbeskrivningen att konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. Även att det
föreligger begränsningar av möjligheterna till att använda räddningstjänstens stegar som del av
byggnaders utrymningslösning bör med fördel framgå.
Kommentar
11.1

Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.

12 FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

inkom 2018-03-20

12.1 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen rekommenderar att det i detaljplanen för ett så stort
område/antal lägenheter etc tas med yta för publik källsortering; då FTI:s erfarenhet är att det
inte i tillräcklig omfattning införs källsortering inom fastigheter och det är svårt att i efterhand
hitta plats och erhålla bygglov för publik källsortering om detta saknas i detaljplanen.
Kommentar
12.1

I plankartan för Tibbleängen har cirka 700 kvadratmeter försetts med planbestämmelse som
tillåter avfallshantering. Sorteringssystem med uppdelning för flera olika material kommer
användas som standard för att möta upp krav om möjligheter till sortering i närmiljön.

13 Svenska Kraftnät

inkom 2018-03-20

13.1 Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot upprättat förslag.
Kommentar
13.1

Kommunens planavdelning noterar yttrandet.
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14 Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting

inkom 2018-03-20

14.1 Trafikförvaltningen önskar att en kontakt etableras mellan dem och exploatör för att säkerställa
att busstrafiken påverkas minimalt under byggtiden.
14.2

Parkeringsfickorna längs med Hjortronvägen behöver vara 2,5 meter breda för att följa
riktlinjer för parkering intill bussgata.

Kommentar
14.1

Kommunens planavdelning noterar yttrandet.

14.2

Plankartan har reviderats och parkeringarna har utökats med 0,5 meter för att tillmötesgå
kravet för parkeringar invid bussgata.

Fastighetsägare
15 Fastighetsägare 1

inkom 2018-02-22

Fastighet xxxx
15.1 Anser att exploateringen av Tibbleängen helst inte bör genomföras. Om projektet genomförs
bör det inte bebyggas med mer än maximalt 100 bostäder.
15.2 Det angivna parkeringstalet på 0,5 bil per bostad som anges i planbeskrivningen är för lågt,
barnfamiljer behöver en bil för att ta sig till affär och göra inköp.
Kommentar
15.1

Att exploatera på Tibbleängen är linje med kommunens översiktsplan från 2010. Kommunens
planavdelning noterar ställningstagandet.

15.2

Se tidigare kommentar 7.3.

16 Fastighetsägare 2 och 3

inkom 2018-03-18

Fastighet xxxx
16.1 Anser att förslaget omfattar för hög exploateringsgrad med för höga hus som tar för stor del av
Gröna dalen i anspråk. Minska in planområdet 100 meter från öst och tillåt maximalt två
våningar på de hus som byggs i området.
16.2 Vidare vidhålls att parkeringstalet i området är för lågt.
16.3 Platsen där man tänker bygga på ligger mitt bland fornminnen och äldre kultur med kyrkan och
klocktorn och massa runstenar. Dessa värden bör vara tongivande när exteriören på husen ska
bestämmas.
16.4 Säkerställ att bussgatan förblir stängd för genomfartstrafik för bilar.
16.5 Ta till vara på möjligheten att göra Gröna dalen till ett fantastiskt landmärke, ett grönområde
som är väl omhändertaget av en kommun som värdesätter parkmiljö, lekplatser och trafikfria
områden. Genom att värna om Gröna dalen och värdesätta och bevara alla de unika kvaliteter
som den har kan kommunen skapa en plats för rekreation och naturupplevelse. Nya bostäder
måste komma till men dessa bör placeras i områden där exploatering redan pågår.
Kommentar
16.1

Kommunens planavdelning noterar åsikten.

16.2

Se tidigare kommentar 15.2.
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16.3

Siktlinjer och gångstråk har planerats för att tillgängliggöra och åskådliggöra
fornminneskullen. Bebyggelsen har anpassats till höjderna och följer sluttningen i Gröna
dalen. För att möjliggöra en arkitektoniskt kreativ tolkning av anpassningen till kulturmiljön
har gestaltningsprogrammet en brett spann på material som kan knyta an till putsen på
Ekhammars gård och kyrkan, träfasad på Klocktornet och tegelfasader på Tibble torg.

16.4

Hjortronvägen kommer endast öppnas för biltrafik in- och ut från området i detta arbete, även
trafik till och från förskolan kommer använda den del av gatan som öppnas för biltrafik.

16.5

Se tidigare kommentar 6.3 och 15.1.

17 Fastighetsägare 4 och 5

inkom 2018-03-18

Fastighet xxxx
17.1 Att bebygga området med höghus upp till fem våningar höga disharmonierar med Gröna dalens
ekologiska värden. Bebyggelsen bör vidare orienteras i väst-östlig riktning för att inte bryta av
mot tidigare bebyggelse i Gröna dalen. Maximalt tre våningar bör tillåtas för att passa in med
övrig bebyggelse i området samt minska trafikbelastningen i området.
17.2 Förskolan bör flyttas ner några meter söderut och förses med säkert staket för att minimera
risken för olyckor.
17.3 Den föreslagna gångvägskorsningen med Hjortronvägen i nordvästra området intill "Kullen"
kommer att medföra ökade olycksrisker.
17.4 Fastighetsägarna anser att kommunen bör genomföra en grundlig samhällsekonomisk analys för
att säkerställa att rätt beslut tas i frågan om att bebygga delar av den naturmark som projektet tar
i anspråk.
Kommentar
17.1

Att bebygga området med högre bebyggelse knyter an till den högre bebyggelse som finns i
Tibble. Längst ner i anslutning till Gröna dalen anpassas höjden på byggnaderna till två
våningar för att knyta an till övrig bebyggelse som ligger i anslutningen till Gröna dalen. Se
även tidigare kommentar 15.1.

17.2

Utbildningskontoret har medverkat i framtagandet av detaljplanen och anser att den verkar
för barns bästa.

17.3

Illustrationsplanen har reviderats och den föreslagna övergången har tagit bort med hänsyn
till trafiksäkerhet.

17.4

Kommunens planavdelning noterar yttrandet.

18 Fastighetsägare 6 och 7

inkom 2018-03-19

Fastighet xxxx
18.1 Anser att platsen ska lämnas obebyggd då den tillför många värden för de människor som redan
bor i anslutning till Gröna dalen.
18.2 Hänvisar till kommunens grönplan och menar på att det inte finns beslut som medger avsteg
från denna. ”Utveckla hela Gröna dalen till en riktig stadsdelspark med naturkaraktär genom att
utveckla den befintliga karaktären av ängs- och hagmark och göra den mer tillgänglig samt
rekreativ”.
18.3 Tycker att materialet i planen för Tibbleängen är missvisade som visar ett oexploaterat område
öster om detta område, Ekhammars gård. Eftersom det pågår planering av Ekhammars gård
kommer Gröna dalen krympas ihop till obefintlig när de två områdena möts.
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18.4 Tror vidare att planerna på Ekhammars gård kommer leda till att Hjortronvägen kommer öppnas
för biltrafik när den planen genomförs.
18.5 Påpekar att siffrorna i trafikbullerutredningen stämmer inte överens med verklighetens tidtabell
gällande antalet turer per dag.
18.6 Påpekar att den förorenade luften blir stående i området till följd av inversion vintertid och
kommer därmed verka negativt på människors hälsa.
18.7 Anser att parkeringstalet på 0,5 i området är för lågt och är orolig att denna låga norm kommer
medföra trafik och parkeringskaos i området och de angränsande områdena.
Kommentar
18.1

Kommunen noterar åsikten. Se tidigare kommentar 6.1.

18.2

Kommunens grönplan är ett strategiskt dokument som ska fungera vägledande i utvecklingen
av kommunen. Grönplanen har inte samma juridiska status som en detaljplan och därmed
behövs inga specifika beslut för att frångå grönplanen eller att genomföra åtgärder enligt den.
Inom kommunen pågår sedan våren 2017 ett arbete med att utveckla den stadsdelspark som
grönplanen beskriver.

18.3

Arbetet med Tibbleängen samordnas med såväl arbetet med Ekhammars gård som Gröna
dalens arbetsgrupp. Syftet med detta nära samarbete är just att säkerställa att Gröna dalen
inte byggs bort utan att de rekreativa värdena och tryggheten i Gröna dalen ökar.

18.4

För att ordna en bra trafiklösning för Tibbleängen krävs att Hjortronvägen delvis öppnas upp
för biltrafik. Arbetet med Ekhammars gård har inte kommit tillräckligt långt i processen för
att veta hur trafiken kommer att lösas inom det området och vad konsekvenserna av det blir.

18.5

Kommunens planavdelning tackar för påpekandet och revideringar har gjorts i
trafikbullerutredningen med hänsyn till dessa uppgifter.

18.6

Enligt SMHI:s experter och forskare inom luftmiljöforskning är inversion (begränsning av den
vertikala luftrörelsen) i atmosfären ett relativt vanligt förekommande fenomen. Fenomenet
bidrar inte till fara för människors hälsa så länge det inte finns några stora utsläppskällor i
närheten. Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska
överskridas i planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns
inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna
gaturum (alternativt tunnlar).

18.7

Se tidigare kommentar 15.2.

19 Fastighetsägare 8 och 9

inkom 2018-03-19

Fastighet xxxx
19.1 Önskar att området lämnas obebyggt. Om det måste byggas bör bebyggelsen begränsas till
maximalt två våningar och orienteras i öst-västlig riktning.
19.2 Den ökade trafikmängden kommer bidra till en försämrad livskvalitet för de som bor i
anslutning till Gröna dalen idag. Även förskolans placering kommer lida av den ökade
trafikmängden och denna bör därför flyttas in i området.
Kommentar
19.1

Kommunens planavdelning noterar yttrandet.

19.2

Se tidigare kommentar 17.2.
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20 Fastighetsägare 10

inkom 2018-03-19

Fastighet xxxx
20.1 Vi tycker att det fortfarande inverkar negativt miljömässigt och utseendemässigt på
intilliggande bebyggelse och övrig natur p.g.a. höjden på husen, framför allt i norra delen vid
Hjortronvägen. Samtliga flerfamiljshus bör begränsas till max 3 våningar, framförallt husen
närmast Hjortronvägen.
20.2 Samtliga flerfamiljshus borde vändas så att gavlarna står mot norr, för att få maximalt
ljusgenomsläpp i området. Detta medför att placering av husen får bättre samklang med övrig
bebyggelse/områden i ett större perspektiv.
Kommentar
20.1

Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.

20.2

Placering av byggnaderna har varit en central fråga i omarbetningen av förslaget från
samråd till utställning. Riktningen på huskropparna har vridits om för att undersöka vilken
placering som skapar de mest gynnsamma boendeförhållandena och genom att väga samman
buller, siktlinjer och struktur i området har placeringen av byggnaderna slutligen hamnat i
riktningen norr till söder.

21 Fastighetsägare 11

inkom 2018-03-19

Fastighet xxxx
21.1 Vi tycker att det fortfarande inverkar negativt miljömässigt och utseendemässigt på
intilliggande bebyggelse och övrig natur p.g.a. höjden på husen, framför allt i norra delen vid
Hjortronvägen. Samtliga flerfamiljshus bör begränsas till max 3 våningar, framförallt husen
närmast Hjortronvägen.
21.2 Samtliga flerfamiljshus borde vändas så att gavlarna står mot norr, för att få maximalt
ljusgenomsläpp i området. Detta medför att placering av husen får bättre samklang med övrig
bebyggelse/områden i ett större perspektiv.
Kommentar
21.1

Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.

21.2

Se tidigare kommentar 20.2.

22 Fastighetsägare 12 och 13

inkom 2018-03-20

Fastighet xxxx
22.1 Den planerade bebyggelsen kommer att förvanska och förändra landskapsbilden på ett negativt
sätt.
22.2 Sänk hushöjden till max åtta meter och skapa fler och bredare siktlinjer mellan
Järnåldersgravfältet och Gröna dalen för att harmonisera med befintlig bebyggelse och
synliggöra Järnåldersgravfältet från Gröna dalen.
22.3 På den upprättade detaljplanekartan bör maximalt antal våningar och total byggnadsarea vara
tydligt utskrivet.
Kommentar
22.1

Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.

22.2

Se tidigare kommentar 16.3.
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22.3

Eftersom det råder svårigheter att tolka våningsbegreppet i en bygglovsprövning väljs ofta det
sättet att begränsa byggnaders storlek bort. Regeringen har tagit fram en rapport för att
belysa svårigheterna med att tolka våningsbegreppet, Regeringsuppdrag- rapport 2014:4.
Vidare har kommunens planavdelning medvetet valt att inte begränsa en specifik area utan
har istället begränsat placeringen och ytan som går att bebygga för att på så vis säkerställa
att bland annat viktiga siktlinjer säkras.

23 Fastighetsägare 14

inkom 2018-03-20

Fastighet xxxx
23.1 Framhåller att han i första hand företräder det allmänna intresset i sin skrivelse. Med avstamp i
kommunens Grönplan inleds ett resonemang om de värden som spolieras om planerna på att
bebygga Tibbleängen realiseras. Platsen, som del i den större Gröna dalen, som är
karaktärsbestämmande för Kungsängen och Brunna kommer att förstöras med tillskapandet av
potentiellt otrygga, skuggiga områden, skymda siktlinjer samt intrång i värdefulla naturmiljöer.
Kommentar
23.1

Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. I naturvärdesinventeringen,
Ekologigruppen 2018-01-08, beskrivs platsen ha ett visst naturvärde, klass 4. Inga
naturvärden klass 1 har påträffats i inventeringen. Se även tidigare kommentar 6.3 och 15.1.

24 Fastighetsägare 15 och 16 samt Fastighetsägare 17 och 18

inkom 2018-03-29

Fastighet xxxx samt fastighet xxxx
24.1 Anser att planbeskrivningen behöver kompletteras avseende de solstudier som finns redovisade
i planbeskrivningen gällande en som visar på solförhållandena runt vintersolståndet för att ge en
korrekt och rättvis bild av situationen året om.
24.2 Menar att den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för området är mycket bristfällig
och baseras på ett felaktigt underlag. För att göra en korrekt bedömning gällande påverkan på
området till följd av exploateringen i Tibbleängen bör en ny miljökonsekvensbeskrivning tas
fram.
24.3 Framför att exploateringen av marken kommer förvanska landskapsbilden och förstöra de höga
kulturvärden som platsen har. De menar även att den föreslagna byggnationen strider mot 2 kap.
6 § och 12 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900).
24.4 Vill att förslaget anger en maximal högsta höjd om åtta meter, maximal byggnadsarea som får
bebyggas samt reglering av form och färg på byggnaderna för att det inte ska dominera
landskapsbilden.
Kommentar
24.1

De solstudier som tagit fram är vägledande och de tider och klockslag som finns
representerade bör ge en tillräcklig bild av hur solljuset påverkas under året.

24.2

Kommunens planavdelning drar slutsatsen att det som avses är behovsbedömningen.
Behovsbedömningen är ett tidigt utredningsmaterial som syftar till att utreda de
förutsättningar som platsen i dagsläget har. Utifrån de slutsatser som dras i denna tas
ytterligare utredningar fram för att undersöka lämpligheten i att exploatera ett område. I
detta fall har det efter behovsdömningen tagit fram en arkeologisk utredning samt en
naturvärdesinventering.

24.3

Kommunens planavdelning noterar åsikten men anser att förslaget uppfyller kraven i 2 kap.
6 § (Paragrafen avser lämpligheten till bebyggelse på en plats sett till anpassning i
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landskapet, hushållning av resurser och sett till säkerhet för människor m.fl.). 12 kap. 2 §
(Paragrafen säger att Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god
och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö) och ska alltså bevakas av kommunens
byggnadsnämnd i bygglovskedet och vid eventuella utlåtanden. Kommunens planavdelning
har inte fått några indikationer på att kraven i denna paragraf inte skulle varit uppfyllda.
24.4

Kommunens planavdelning noterar detta. För att skapa riktlinjer till hur området bör
utformas har ett gestaltningsprogram tagits fram för vägledning i utformning. Se även
tidigare kommentar 22.3.

Privatpersoner och övriga
25 Privatperson 1

inkom 2018-02-15

25.1 Anser att kommunen gjort ett mycket bra arbete med att omarbeta förslaget till detaljplan för
Tibbleängen efter samrådet.
25.2 Framför ett längre resonemang om politikens motiv att exploatera området och ifrågasätter
viljan att bygga fler bostäder i kommunen.
Kommentar
25.1

Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.

25.2

Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.

26 Stockholms-Näs hembygdsförening

inkom 2018-03-13

26.1 Föreningen anser att området som tas i anspråk utgör en viktig del av det skådespel som vittnar
om samhällets framväxt de senaste 1000 åren och förstör det samband som går att se mellan
gravkullen, kyrkan, klockstapeln och hembygdsgården.
26.2 Vidare menar föreningen att bebyggelsen av platsen bör utgå helt till förmån av utvecklingen av
Gröna dalen till en natur eller parkmiljö som förstärker Gröna dalen.
Kommentar
26.1

Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 25 meter bebyggelsefritt område har lagts in
från gravkullen och en passage har lagts ut intill kullen för att öka tillgängligheten till kullen.
Se tidigare kommentar 6.1 och 16.3.

26.2

Se tidigare kommentar 6.3.

27 Privatperson 2, Privatperson 3 och Privatperson 4

inkom 2018-02-15

27.1 Med tanke på det intilliggande ekologiskt odlade koloniområdet där ett hundratal kolonister
odlar grönsaker, bär, potatis och blommor och som gärna säljer av sitt överflöd skulle det vara
en bra idé att ha en mindre handelsplats på den rosa ytan som markerats på illustrationsplanen.
Det vore även en bra plats för att ha loppmarknad, något som saknas idag. Många skulle också
uppskatta en boulebana på lite närmare plats än den som finns vid Lillsjön.
Kommentar
27.1

Kommunens planavdelning tackar för förslagen och lämnar öppet vilka aktiviteter som
kommer finnas på ytan i framtiden. En bra plats för tillfällig marknad kan vara på
förskolegården där en marknad kan anordnas för flera lokala producenter vid angivna
tillfällen.
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28 Privatperson 5

inkom 2018-03-19

28.1 Vill markera vikten av att ett stopp för genomfartstrafik bibehålles på Hjortronvägen. Som
boende vid Byggdegårdsvägen upplevs redan buller och höga farter som ett problem utan
ytterliggare genomfartstrafik. Detta gäller även efter eons grävarbeten.
Kommentar
28.1

Kommunen noterar yttrandet. Hjortronvägen kommer delvis öppnas för att möjliggöra trafik
till och från det nya området. Se tidigare kommentar 16.4 och 18.4.

29 Privatperson 6 och Privatperson 7

inkom 2018-03-19

29.1 Anser att förslaget i sin nuvarande utformning innehåller för höga byggnader för att det ska
harmonisera med platsen. Om platsen ska bebyggas alls bör det ske med byggnader om
maximalt två våningar. Om platsen bebyggs med högre byggnader än två våningar bör dessa
placeras så långt söderöver i planområdet som möjligt och att husen orienteras i syd-nordlig
riktning och inte i den föreslagna öst-västliga.
29.2 Menar att en förskola inte bör läggas intill en bussgata. Att det inte planeras för en skola i
området är grundat i en bristfällig planering för framtida behov.
29.3 Istället för att bygga sönder Gröna dalen och förstöra de natur- och kulturvärden som idag finns
på platsen bör kommunen värna om denna plats och arbeta för att omvandla den till ett härligt
parkområde med en trädallé i anslutning till Hjortronvägen. Värna om de naturvärden som finns
kvar och bibehåll den natursköna karaktär som platsen har idag istället för att försöka skapa en
stadsmässighet i området.
Kommentar
29.1

Kommunen noterar ställningstagandet. Se tidigare kommentar 15.1 och 17.1.

29.2

Se tidigare kommentar 17.2.

29.3

Se tidigare kommentarer 6.3 och 6.4.

30 Privatperson 8

inkom 2018-03-20

30.1 Anser att det är högst olämpligt att bebygga denna plats med hänsyn till de kulturhistoriska
värden som platsen har. Med Ekhammars gård och kyrkan i anslutning är det viktigt att det som
återstår av dalen efter en viss exploatering under 1950-1960-talet bevaras.
30.2 Bebyggelsen som det planeras i området är i alltför stor skala, det skulle dominera
landskapsbilden totalt. Bostäderna bör begränsas till maximalt 3 våningar och förskolan till 1
våning.
30.3 Påpekar att tidigare planarbeten i området, i Ekhammars gård, har upphävts av Länsstyrelsen till
följd av brist på anpassning till kulturmiljön och ser att en liknande utveckling i detta projekt
kan utspelas.
30.4 Kommunen bör se allvaret i Kyrkans förfrågan om att utöka begravningsplatsen då detta är ett
växande behov.
30.5 Gröna dalen som plats bör planeras och utredas innan fler projekt realiseras i anslutning till
dalen.
Kommentar
30.1

Se tidigare kommentar 6.1.

30.2

Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. Se tidigare kommentar 15.1 samt 17.1.
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30.3

Kommunens planavdelning noterar synpunkten.

30.4

Kommunen är medveten om kyrkans önskemål om att kunna expandera för att ordna med fler
gravplatser. Att utöka kyrkogården norröver mot Tibbleängen är mindre lämpligt med hänsyn
till de dagvattenarbeten som behöver göras för att få bukt med den dagvattenproblematik som
idag finns i Gröna dalen.

30.5

Se tidigare kommentar 6.3.

31 Privatperson 9 och Privatperson 10

inkom 2018-03-20

31.1 Anser att planbeskrivningen tillhörande detaljplanen för Tibbleängen innehåller felaktiga
slutsatser. Att området skulle stärka allmänhetens möjlighet att röra sig genom området och att
befintliga gång- och cykelvägar stärks anses direkt felaktigt, bebyggelsen bidrar i själva verket
till att det öppna landskapsrummet som kännetecknar Gröna dalen byggs igen till en smal
passage som minskar områdets nuvarande värde i form av ett öppet landskapsrum som erbjuder
gröna och ostörda rekreationsytor.
31.2 Med den ökade trafiken till området, framförallt till förskolan, kommer ljudbilden i Gröna dalen
förändras till det sämre. Infart till området borde istället ordnas från Tibble torg eller direkt efter
kullen.
Kommentar
31.1

Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. Se tidigare kommentar 6.3.

31.2

Enligt den trafikbullerutredning som tagit fram för planarbetet, Trafikbuller 2018-03-26,
understiger bullrets ekvivalenta nivå cirka 10 meter in i Gröna dalen från Hjortronvägen 50
dB. Bullret i Gröna dalen kommer inte påverkas nämnvärt enligt denna rapport.

32 Privatperson 11

inkom 2018-03-20

32.1 Anser att förskolan ska placeras längst in i området, längst söderut, för att skapa en tryggare och
mer hälsosam miljö för barnen. Att placera förskolan bredvid bussgatan medför en ökad mängd
gifter i form av utsläpp från busstrafiken.
Kommentar
32.1

Se tidigare kommentar 17.2.

Resultat av utställningen
Ändringar i planförslaget
I maj 2018 var planen uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över
förskolan och byggnadshöjder.
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter utställningen:






Planområdet har utvidgats och omfattar nu även ett område alldeles norr om Hjortronvägen.
Bebyggelsen är nu lägre, med fler småhus än tidigare.
Gatusektionen på Hjortronvägen har förändrats och parkeringsfickorna har breddats.
För att förenkla bygglovshandläggningen har planbestämmelser om parkering på korsmark
lagts till där parkering ska kunna ordnas.
E-området har flyttats. Prickmark runt omkring för att undvika brandrisk runt stationen.
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En mindre yta naturmark har lagts till i anslutning till det nytillkomna gatuområdet.
Det är angett på plankartan inom vilket avgränsade område dagvattendammen ska ligga.
Förskolan är borttagen ur planförslaget.
Planbestämmelse om dagvattendike har lagts till på plankartan.
Gång- och cykelbanan som löpte invid kullen är borttagen.
Reviderad information om dagvatten och miljökvalitetsnormen har lagts till i
planbeskrivningen.
Bestämmelse B eller BC1 gäller för alla bostäder i området.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.
Förvaltningen bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter utställning är av en
sådan omfattning att en ny utställning av planförslaget behöver göras.
Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller
utställning framfört synpunkter som inte tillgodosetts:
Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt:
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE
(inför Utställning 2)
Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt:
Med anledning av att personuppgifter ej publiceras på kommunens webbplats har informationen om
vilka yttranden som ej tillgodosetts tagits bort.

Underlagsmaterial


Kopior av inkomna yttranden under utställningen.



Samrådsredogörelse, daterad 2018-01-16



Kopior av inkomna yttranden under samrådet

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.
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