
 

 

 

 

Handlingar till 

Tekniska nämndens sammanträde 

den 20 september 2021 

 

 

 



Dagordning
 

Beslutsärenden
67 Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar en Hälsans stig 4 

68 Svar på medborgarförslag om djurkyrkogård i kommunen 12 

69 Tertialrapport 2 2021 Tekniska nämnden 17 

70 Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2022 19 

71 Uppdatering av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag 23 

72 Ändring av parkeringsbestämmelser på Begoniaslingan 124 

73 Namnsättning av väg till Hebbo i Säbyholm, Bro 128 

74 Namnsättning i Nyborg, Håtuna 130 

75 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, KS 15/0583 132 

76 Avbrytande av upphandling 198 

77 Övriga frågor 200

 

Rapporter
 

Delegationsbeslut
 Delegationslista flytt av Fordon, Juni 2021 201 

 Delegationslista PRH 20210601-20210631 203 

 Delegationslista juli 2021- Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak 205 

 Delegationslista juli 2021 - parkeringstillstånd för rörelsehindrade 206 

 Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag april 2021 207 

 Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag maj 2021 208 

 Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag juni 2021 209 

 Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag juli 2021 211 

 Tillfällig lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Ådövägen 212 

 TN 21-0001 Beslut om adresser maj-aug 2021.docx 214

 

Anmälningar
 Kommunstyrelsens beslut § 22 - Yttrande vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 215 

 Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 3 juni 2021 222 

 Kommunalförbundet Norrvattens årsredovisning 2020 239 

 Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om utvidgning av naturreservatet Lillsjön-

Örnässjön 304 

 Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

341 

 Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Namnbyte - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 383 

 Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Riktlinjer för social investeringsfond 400



 Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024 423 

 Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Tertialrapport 1 - 2021 med delårsbokslut 456 

 Kommunstyrelsens beslut § 89 - Företagskonsekvensanalys vid fysisk planering 513 

 Socialnämndens beslut § 31 Svar på ledamotsinitiativ från Kerstin Ahlin (S) - Säker gångväg till Daglig

verksamhet Västra Rydsvägen 524 

 Förlängd remisstid för Remiss av Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021, och inbjudan till

remisseminarium 535 

 Statlig medfinansiering till miljö- och kollektivtrafikåtgärder 536 

 Underrättelse om granskning av detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, Upplands-Bro

kommun 537 

 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut § 32 - Remissvar på förslag till dagvattenplan och

dagvattenpolicy från Tekniska nämnden 546 

 Påminnelse:Inbjudan till tillsynsvägledningsträff om hållbar VA-planering, 23 september 2021 557



67 Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar en Hälsans stig - TN 21/0228-2 Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar en Hälsans stig : Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar en Hälsans stig

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Bergkvist 

   

Enheten Gata/Park/Trafik 

   

Sara.Bergkvist@upplands-bro.se 

2021-06-28 TN 21/0228  

Tekniska nämnden 

 
 

 

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 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Svar på medborgarförslag om att kommunen 
inrättar en Hälsans stig 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att överlämna frågan om att utreda och inrätta en Hälsans stig eller liknande 

promenadslinga i kommunen till projektet Omdaning Bro, enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Den 16 mars 2021 inkom ett medborgarförslag där medborgaren föreslår att 

Upplands-Bro kommun anlägger en Hälsans stig eller en promenadslinga som 

är trygg och inbjudande och som kan bidra till ökad rörlighet hos kommunens 

medborgare.  

Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på detta medborgarförslag då 

tillämpning av en Hälsans Stig, Hälsostig eller likande i utemiljön kan bidra till 

att stärka våra medborgares hälsa, livskvalitet och trygghetskänsla i 

kommunen. 

Hälsans Stig är ett koncept som i Sverige ägs av Riksförbundet HjärtLung 

vilket medför att Riksförbundets riktlinjer måste tillämpas för att kommunens 

promenadstig skall få gå under namnet Hälsans Stig. 

Samhällsbyggnadskontoret har som avsikt att sända vidare förslaget om 

utredning och tillämpning av en Hälsans stig eller liknande promenadstråk till 

Projektet Omdaning Bro som redan arbetar med frågan att tillämpa denna typ 

av hälsostig i Bro, Kombinerat med utmärkta målpunkter och 

trygghetsstärkande känsla.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslaget, daterat 16 mars 2021. 

 Samgällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat 28 juni 2021. 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat den 28 april 2021. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   TN 21/0228 

 
 

Ärendet 

Den 16 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen inrättar en 

Hälsans stig. I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet 

Hälsans stig vilket medföljer ett urval av regler och riktlinjer som kommunen 

måste följa vid byggnation.  

Exempel: 

 Konceptet ägs av Riksförbundet HjärtLung. Det innebär att 

Riksförbundet HjärtLungs logotype ska förekomma i samband med all 

marknadsföring av stigen samt att HjärtLungs lokalförening ska bjudas 

in till samverkan i samband med utformning, invigning och andra 

aktiviteter kopplade till Hälsans stig. 

 Kommunen ska utforma Hälsans stig enligt konceptets riktlinjer och 

grafiska profil samt står för kostnaderna i samband med anläggning och 

underhåll. 

Det är kommunerna som både bekostar, skapar och sköter om stigen.  

Syftet med stigarna är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-

kärlsjukdomar.  

Runt om i Sverige finns idag 130 Hälsans stig, lättillgängliga och välskyltade 

promenadstråk. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och 

går i en slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer.  Hälsans stig underlättar 

för medborgarna att nå folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter om dag. 

Medborgaren föreslår att Upplands-Bro kommun anlägger en Hälsans stig eller 

en promenadslinga som är trygg och inbjudande och som kan bidra till ökad 

rörlighet hos kommunens medborgare.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att detta är en mycket bra synpunkt som 

inkommit från medborgaren men vi har som avsikt att sända vidare frågan om 

Hälsans stig till projektet Omdaning Bro som redan idag ser över frågan och 

alternativt vägdragningar av en hälsans stig eller likande i och runt centrala 

Bro. Avdelningen ser att det bakomliggande arbetat med var stigens sträckning 

skall ligga kan utföras mer omfattande genom detta omdaningsprojekt då 

tanken är att i samband med den Hälsans Stig (eller liknande) utföra 

byggnation och/eller renovering av utemiljön för att skapa olika målpunkter 

som sträckningen skall gå igenom.  

Genom projektet så har vi även ett brett samarbete mellan olika kommunala 

avdelningar som har olika intressen i frågan Exempel ekologi, trygghet, idrott 

och rekreation som gemensamt arbetar för att skapa en stig som lockar ett brett 

urval av målgrupper i kommunen. Genom omdaningsprojektet så har och 

kommer projektmedlemmarna att arbeta nära våra medborgare vilket medför 

ett större intresse och ett mervärde i att medborgarnas önskade dragning av 

stigen lättare kan komma att tillämpas. 
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   TN 21/0228 

 
 

 

Barnperspektiv 

Det är viktigt att kommunen är med och bidrar till möjligheten för en god hälsa 

och livskvalitet för medborgare i alla åldrar i kommunen, Tillämpning av en 

Hälsans stig eller liknande promenadstråk kan hjälpa till att öka alla 

medborgares motionsvanor och vara med att bidra till att nå hälsomålet, att röra 

på sig minst 30 minuter om dagen.   

  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat den 28 april 2021. 

2. Medborgarförslaget, daterat 16 mars 2021. 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställare 

 Kommunfullmäktige  
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PROTOKOLLSUTDRAG 10 (41)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-04-28 

 

 

§ 65 Medborgarförslag om att kommunen 
inrättar en Hälsans stig 

 Dnr KS 21/0214 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 17 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen inrättar en 

Hälsans stig. I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet 

Hälsans stig men det är kommunerna som skapar och sköter om stigen. Syftet 

med stigarna är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-

kärlsjukdomar.  

Medborgaren föreslår att Upplands-Bro kommun anlägger en Hälsans stig eller 

en promenadslinga som är trygg och inbjudande och som kan bidra till ökad 

rörlighet hos kommunens medborgare. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommit den 17 mars 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Till 

Fullmäktige Upplands-Bro kommun 2021-03-16 

Medborgarförslag om att kommunen inrättar en Hälsans stig. 

Hälsans stig fungerar som motion för alla 

Runt om i Sverige finns 130 Hälsans stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. 
Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast 
är mellan 3 och 6 kilometer. Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra 
sig minst 30 minuter om dagen. 

Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí 
na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet är att främja motion i alla åldrar och att 
förebygga hjärt-kärlsjukdom. I dag finns Hälsans stig i drygt tio länder i Europa och 
Nordamerika. 

I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som 
skapar och sköter om Hälsans stig. 

Kriterier som utmärker Hälsans stig 

 Det är en slinga, utan given start eller slut

 Du ska kunna gå med rollator eller permobil

 Det ska vara en asfalterad väg eller underlag som är lätt att ta sig fram på

 Du kan gå stigen åt båda hållen

 Det finns skyltar varje kilometer

 Den är lätt att ta sig till och lätt att gå på

 De flesta stigar är mellan 3 och 6 kilometer

 En karta eller skylt som visar var man är på slingan

 Du ska kunna kliva på eller av var du önskar

 Bra med bänkar efter vägen för vila vid behov

 En slinga som känns trygg och gärna passerar centrum som i andra kommuner

Förslag är att Upplands-Bro kommun inrättar en Hälsans stig eller vår egen 
promenadslinga för en trygg och lockande promenadväg för hälsans skull. 

Namn

Kungängen 
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From: Karin Haglund 
Sent: den 17 mars 2021 10:10 
To: kommunstyrelsen 
Subject: VB: Medborgarförslag:  Hälsostig i Upplands-bro 
Attachments: Hälsostig.odt 
 
 
 

Från: j   
Skickat: den 16 mars 2021 22:07 
Till: Karin Haglund <Karin.Haglund@upplands-bro.se> 
Kopia:  tina.teljstedt84 <tina.teljstedt84@gmail.com> 
Ämne: Medborgarförslag: Hälsostig i Upplands-bro 
 
 
 
Skickades från E-post för Windows 10 
 

Till 

Fullmäktige Upplands-Bro kommun                                                 2021-03-16 

  

  

Medborgarförslag om att kommunen inrättar en Hälsans stig.  

Hälsans stig fungerar som motion för alla 

Runt om i Sverige finns 130 Hälsans stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. 
Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast 
är mellan 3 och 6 kilometer. Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra 
sig minst 30 minuter om dagen. 

Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí 
na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet är att främja motion i alla åldrar och att 
förebygga hjärt-kärlsjukdom. I dag finns Hälsans stig i drygt tio länder i Europa och 
Nordamerika. 

I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som 
skapar och sköter om Hälsans stig. 

Kriterier som utmärker Hälsans stig 

  
 Det är en slinga, utan given start eller slut 

 Du ska kunna gå med rollator eller permobil 

 Det ska vara en asfalterad väg eller underlag som är lätt att ta sig fram på 

 Du kan gå stigen åt båda hållen 

 Det finns skyltar varje kilometer 

 Den är lätt att ta sig till och lätt att gå på 
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 De flesta stigar är mellan 3 och 6 kilometer 

 En karta eller skylt som visar var man är på slingan 

 Du ska kunna kliva på eller av var du önskar 

 Bra med bänkar efter vägen för vila vid behov 

 En slinga som känns trygg och gärna passerar centrum som i andra kommuner 

  

  

Förslag är att Upplands-Bro kommun inrättar en Hälsans stig eller vår egen 
promenadslinga för en trygg och lockande promenadväg för hälsans skull. 

  

Namn  

 

Kungängen  

 
 

 

Virusfritt. www.avast.com  
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Till 

Fullmäktige Upplands-Bro kommun   2021-03-16 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen inrättar en Hälsans stig.  

Hälsans stig fungerar som motion för alla 

Runt om i Sverige finns 130 Hälsans stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk. 
Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast 
är mellan 3 och 6 kilometer. Hälsans stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra 
sig minst 30 minuter om dagen. 

Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí 
na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet är att främja motion i alla åldrar och att 
förebygga hjärt-kärlsjukdom. I dag finns Hälsans stig i drygt tio länder i Europa och 
Nordamerika. 

I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet, men det är kommunen som 
skapar och sköter om Hälsans stig. 

Kriterier som utmärker Hälsans stig 

 
 Det är en slinga, utan given start eller slut 

 Du ska kunna gå med rollator eller permobil 

 Det ska vara en asfalterad väg eller underlag som är lätt att ta sig fram på 

 Du kan gå stigen åt båda hållen 

 Det finns skyltar varje kilometer 

 Den är lätt att ta sig till och lätt att gå på 

 De flesta stigar är mellan 3 och 6 kilometer 

 En karta eller skylt som visar var man är på slingan 

 Du ska kunna kliva på eller av var du önskar 

 Bra med bänkar efter vägen för vila vid behov 

 En slinga som känns trygg och gärna passerar centrum som i andra kommuner 

 

 

Förslag är att Upplands-Bro kommun inrättar en Hälsans stig eller vår egen 
promenadslinga för en trygg och lockande promenadväg för hälsans skull. 

 

Namn  

Kungängen  
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Svar på medborgarförslag om djurkyrkogård i 
kommunen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget om att anlägga en djurkyrkogård i Upplands-Bro 

kommun med anledning av brist på framförallt resurser och budget. Men även 

på grund av bristande plats, erfarenhet, kunskap och utrustning för att anlägga 

samt drifta en sådan verksamhet. I dagsläget saknar dessutom kommunen 

någon form av kyrkogårdsförvaltning, vilket innebär att denna fråga - i 

Tekniska nämndens mening - inte är kommunens ansvarsområde. 

Tekniska nämnden vill dock understryka att den ställer sig positiv till att en 

fristående/privat aktör skulle bedriva sådan verksamhet, vilket görs på flera 

ställen i länet. 

Sammanfattning 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att etablera en djurkyrkogård 

mellan Bro och Kungsängen utmed gamla Enköpingsvägen. I förslaget 

specificeras att djurkyrkogården – inom angivna besökstider - skall vara 

tillgänglig för allmänheten med bussförbindelse, parkeringsplatser för 

personbilar. 

Gällande kyrkogårdens utformning menar förslaget att platsen skall vara 

försedd med sittplatser för besökare, begravningar skall helst ske med aska i 

urna. 

Samhällsbyggnadskontoret har valt att avslå förslaget på grund av bristande 

resurser - både ekonomiska resurser samt personal- och tjänstemannamässiga 

resurser. Tekniska nämnden ställer sig trots detta inte negativt till att en 

fristående/privat aktör skulle kliva in och bedriva verksamheten i kommunen. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig 

positivt till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer och är 

angelägna om att skapa tillgängliga, trevliga och vackra miljöer runtom i 

Upplands-Bro kommun. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-07-02 TN 21/0230 

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 23 juni 2021 

 Medborgarförslaget, inkom den 06 april 2021 

 Protokollsutdraget från Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 

2021 

Ärendet 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att etablera en djurkyrkogård 

mellan Bro och Kungsängen utmed gamla Enköpingsvägen. I förslaget 

specificeras att djurkyrkogården – inom angivna besökstider - skall vara 

tillgänglig för allmänheten med bussförbindelse, parkeringsplatser för 

personbilar. 

Gällande kyrkogårdens utformning menar förslaget att platsen skall vara 

försedd med sittplatser för besökare, begravningar skall helst ske med aska i 

urna. 

Samhällsbyggnadskontoret har valt att avslå förslaget på grund av bristande 

resurser - både ekonomiska resurser samt personal- och tjänstemannamässiga 

resurser. Tekniska nämnden ställer sig trots detta inte negativt till att en 

fristående/privat aktör skulle kliva in och bedriva verksamheten i kommunen. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig 

positivt till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer och är 

angelägna om att skapa tillgängliga, trevliga och vackra miljöer runtom i 

Upplands-Bro kommun. 

Barnperspektiv 

Eftersom förslaget avslagits är Tekniska nämndens slutsats att beslutet inte 

kommer att påverka barn märkvärt jämfört med dagsläget. 

En positiv aspekt - ur ett barnperspektiv - av detta är att skog och mark som 

djurkyrkogården annars hade legat på får förbli orörd. Skogen kan då fortsätta 

nyttjas av barn i rekreationellt syfte. En djurkyrkogård hade i Tekniska 

nämndens mening inte utgjort en plats som vore direkt lämplig eller attraktiv 

för barn att leka på. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-07-02 TN 21/0230 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslaget, inkom den 06 april 2021 

2. Protokollsutdraget från Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 

2021 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Förslagsställaren  
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PROTOKOLLSUTDRAG 9 (41)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-04-28 

 

 

§ 64 Medborgarförslag om djurkyrkogård i 
kommunen 

 Dnr KS 21/0250 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en djurkyrkogård 

i kommunen. Förslagsställaren menar att det är viktigt att husdjuren får avsluta 

sina dagar på ett värdigt sätt med en plats som husdjursägare kan komma till 

och minnas sina husdjur. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommit den 6 april 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden  
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emine Korkmaz 

   

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se 

2021-08-30 TN 21/0383  

Tekniska nämnden 
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Sammanträdestider för Tekniska nämnden 
2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning för år 2022 

fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

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

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredningsgrupp för år 

2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 

ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 

anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 

besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 

Kommunstyrelsens för att underlätta handläggningen för ärenden som ska 

vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-08-30 TN 21/0383 

 
 

Förslag till sammanträdesschema för Tekniska nämnden och dess 

beredning år 2022: 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021  

 

Ärendet 

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

nästkommande års beredningar och sammanträden. Kommunledningskontorets 

kansliavdelning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Tekniska 

nämnden och dess beredningsgrupp för år 2022. Varje nämnd tar beslut om 

sina egna sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta 

om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kansliavdelningen har uppmärksammat att det finns ett gemensamt behov i alla 

nämnder av att bättre anpassa sammanträdestiderna efter den nya 

budgetprocessen och de ekonomiärenden som måste tas upp för beslut vid 

bestämda tidpunkter under året. Bättre anpassning till ekonomiärendena ger 

respektive kontor mer tid till att ta fram högkvalitativa underlag. Det gör också 

att de förtroendevalda får ta del av handlingarna i tid innan beredning och 

efterföljande sammanträde. Förslaget till Sammanträdestider 2022 har därför 

arbetats fram i nära samarbete med ekonomiavdelningen och med 

kontorscheferna. 

Tekniska nämndens beredning 

kl.15:00 

Sammanträde kl. 15.00 

17 januari 24 januari 

21 februari  7 mars 

25 april  2 maj 

7 juni 14 juni 

29 augusti 5 september 

26 september 3 oktober 

7 november 14 november 

5 december 12 december 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-08-30 TN 21/0383 

 
 

Nämndernas sammanträdesdagar har också anpassats till Kommunstyrelsens 

möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare 

från nämnd för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige. För att likrikta 

nämndprocessen innebär Kansliavdelningens förslag också att alla 

nämndberedningar så långt det är möjligt sker under samma vecka och alla 

nämndsammanträden sker så långt det är möjligt under veckan som följer.  

Planeringen av sammanträdestider inför år 2022 innehåller många olika delar 

som är svåra att kombinera. Alla nämnder, Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige ska sammanträda och skollov och helgdagar ska hållas 

fria från möten. Det leder i vissa fall till undantag från huvudregeln om 

beredningsveckor och nämndveckor. 

Förslag till sammanträdesschema för Tekniska nämnden och dess 

beredning år 2022: 

Barnperspektiv 

Vid vilken tidpunkt som nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser 

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

av nämnden under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, och 

dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.   

Tekniska nämndens beredning 

kl.15:00 

Sammanträde kl. 15.00 

17 januari 24 januari 

21 februari  7 mars 

25 april  2 maj 

7 juni 14 juni 

29 augusti 5 september 

26 september 3 oktober 

7 november 14 november 

5 december 12 december 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-08-30 TN 21/0383 

 
 

Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadskontoret  

 

Sara Lauri Thomas Lenell 

Kanslichef Samhällsbyggnadschef 

  

 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden 

 Kommunfullmäktige i Upplands-Bro 
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Afsaneh Kasiri 
Enheten Gata/Park/Trafik 
afsaneh.kasiri@upplands-bro.se 

2021-06-14 TN 21/0100  

Tekniska nämnden 
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Uppdatering av gång- och cykelplan med 
åtgärdsförslag  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta uppdateringen av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag 
som underlag för beslut om kommande investeringar 

2. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att föreslå en uppdatering 
av gång- och cykelplanen var fjärde år genom att ta bort 
genomförda projekt och lägga till nya vartefter behov uppstår 

Sammanfattning 
Den 18 april 2012 beslutade Kommunstyrelsen att anta Gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag, som ett underlag för kommande gång- och 
cykelinvesteringar. Anledningen till att det då var uppe för beslut i 
Kommunstyrelsen var att Kommunstyrelsen också hade Tekniska nämndens 
ansvarsområde.  

Samtidigt fick Samhällsbyggnadskontoret uppdraget att vartannat år föreslå en 
uppdatering av gång- och cykelplanen genom att ta bort genomförda projekt 
och lägga till nya vartefter behov uppstår. 

Uppdatering av åtgärdsförslag gjordes 2015 och 2018. Som tidigare 
rapporterats till nämnden så har uppdatering inte skett efter två år på grund av 
resursbrist. Planen har ändå beaktats i Trafik- och tillgänglighetsprogrammets 
genomförande under samtliga år. 

I år är det dags för den tredje uppdatering av Gång- och cykelplan med 
åtgärdsförslag samt uppgradering av texten enligt kommunens nya grafiska 
profil.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att uppdateringen av Gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag antas som underlag för beslut om kommande investeringar 
sker var fjärde år. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 14 juni 2021 
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 Uppdatering av Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, den 14 juni 
2021 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, den 18 april 
2012. 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde, den 15 juni 
2015 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde, den 8 april 
2019. 

Ärendet 
Den 18 april 2012 beslutade Kommunstyrelsen att anta Gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag, som ett underlag för kommande gång- och 
cykelinvesteringar. Anledningen till att det då var uppe för beslut i 
Kommunstyrelsen var att Kommunstyrelsen också hade Tekniska nämndens 
ansvarsområde.  

Samtidigt fick Samhällsbyggnadskontoret uppdraget att vartannat år föreslå en 
uppdatering av Gång- och cykelplanen genom att ta bort genomförda projekt 
och lägga till nya vartefter behov uppstår. 

Uppdatering av åtgärdsförslag gjordes 2015 och 2018. Som tidigare 
rapporterats till nämnden så har uppdatering inte skett efter två år på grund av 
resursbrist. Planen har ändå beaktats i Trafik- och tillgänglighetsprogrammets 
genomförande under samtliga år. 

Gång- och cykelplanens genomförande har förtydligats, både gällande hur 
planen förhåller sig till kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram, och 
vilka möjligheter och svårigheter som finns att genomföra projekten beroende 
på exempelvis väghållarskap, markägoförhållanden och finansiering. 

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

I Upplands-Bro finns idag ett gång- och cykelvägnät som täcker stora delar av 
kommunens tätorter, men behov av kompletteringar finns. Gång- och 
cykelvägar längs med kommunala vägar finansieras av kommunen. Det finns 
emellertid möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för upp till 50 
procent av kostnaden. Statlig medfinansiering kan exempelvis sökas för projekt 
som ökar trafiksäkerheten, cykelstråk som bidrar till ett sammanhängande 
cykelvägnät, cykelparkeringar och för säkra skolvägar där finns många 
allmänna intressen. Avdelningen ansöker årligen om statlig medfinansiering till 



71 Uppdatering av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag  - TN 21/0100-1 Uppdatering av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag  : Uppdatering av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

2021- 06- 14 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (5)  
   TN 21/0100 

  

olika projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet. Vissa gång- och 
cykelprojekt försvåras av att kommunen inte är väghållare för den väg som 
gång- och cykelvägen är tänkt att gå längs med. Flera av de föreslagna gång- 
och cykelvägarna är tänkta att gå längs med statliga vägar. Ett exempel är den 
regionala gång- och cykelvägen från Bro till Håbo kommun. Gång- och 
cykelvägar som planeras att gå längs med statliga vägar, men som inte är 
utpekade i den regionala cykelplanen måste i ett första steg förankras hos 
Trafikverket. Möjligheten finns att Trafikverket då medfinansierar projektet. 
Gång- och cykelprojekt kan ytterligare försvåras av att kommunen inte är 
markägare för sträckan där gång- och cykelvägen planeras. Upplands-Bro 
kommun äger främst mark inom kommunens tätorter. I vissa fall handlar det 
om en enskild markägare på hela sträckan och i andra fall om ett stort antal 
markägare eller en samfällighetsförening. Det finns då olika sätt att lösa in 
marken, antingen genom avtalsservitut, vilket innebär ett frivilligt avtal mellan 
parterna eller att marken tas i anspråk genom en lantmäteriförrättning, ett så 
kallat officialservitut. Det senare är både mer komplicerat och kostsamt. I vissa 
fall när det rör sig om en samfällighet kan det saknas en styrelse, vilket innebär 
att kommunen vid ett avtalsservitut måste kontakta varje enskild markägare för 
ett godkännande. 

Gång- och cykelplanen är ett underordnat styrdokument till kommunens 
översiktsplanering och avser framtida planering av gång- och 
cykelinvesteringar. I takt med att projekten blir aktuella lyfts de in i Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet, vilket är tänkt att vara ett arbetsdokument där 
projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras mer i detalj, tidsätts 
och kostnadsberäknas. Vissa av projekten i Gång- och cykelplanen är inte 
aktuella i dagsläget, men kommer att bli det när planerade 
exploateringsområden byggs ut. Flera av projekten kommer att samordnas med 
olika exploateringsprojekt eller med utbyggnad av VA- eller 
kraftvärmeledningar.  
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Figur 1: Hierarkin visar hur Upplands-Bros styrdokument avseende gång- och cykelplanering 

hänger samman. 

 

I bilaga 3 redovisas samtliga gång- och cykelarbeten som genomfördes 2018 – 
2020 samt listan på åtgärdsförslag från 2018 med uppdaterad status.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att uppdateringen av gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag antas som underlag för beslut om kommande investeringar. 

 

Barnperspektiv 
Barns säkerhet i trafiken ökar om det finns bra gång- och cykelvägar. Det är 
viktigt för barns och ungdomars utveckling och självförtroende att de kan röra 
sig fritt i samhället. Ett transportsystem som lägger grunden för en bättre hälsa 
genom vardaglig fysisk aktivitet och som underlättar barns och ungas 
möjligheter att kunna ta sig till sina skolor eller verksamheter är positivt. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef 

 

Bilagor 

1. Bilaga 1 - Uppdatering av Gång- och cykelplan 2021 

2. Bilaga 2 - Uppdatering av åtgärdsförslag 2021 

3. Bilaga 3 - Gång- och cykelarbete, åtgärder genomförda 2018–2020 

4. Bilaga 4 - Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, beslutad den 18 
april 2012  

5. Bilaga 5 - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, den 
18 april 2012 

6. Bilaga 6 - Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde, den 
15 juni 2015 

7. Bilaga 7 - Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde, 
daterad den 8 april 2019 

 
 
 

Beslut sänds till 

 Gata/Park/Trafikavdelningen 
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Gång- och cykelplan
med åtgärdsförslag
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GÅNG- OCH CYKELPLAN MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG GÅNG- OCH CYKELPLAN MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG2 3

Utöver Upplands-Bro kommuns styrdokument 
avseende cykelplanering finns en regional 
cykelplan för Stockholms län, som 
Upplands-Bro kommun medverkar i att ta 
fram tillsammans med Region Stockholm, 
Trafikverket och andra kommuner i 
Stockholms län. Den regionala cykelplanen 
är ett strategiskt underlag som syftar till att 
vara vägledande och peka ut en inriktning för 
cykelutvecklingen i länet. 

Eftersom Upplands-Bro är en kommun 
som växer och utvecklas kommer bilagan 
Åtgärdsförslag uppdateras vartannat år så att 
genomförda åtgärder tas bort och nya läggs till 
vartefter nya behov av gång- och cykelstråk 
samt åtgärder i befintliga stråk uppstår.

I och med att åtgärderna blir aktuella lyfts de 
till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet. 
Trafik och tillgänglighetsprogrammet är 
ett arbetsdokument där projekt som ska 
genomföras inom de närmsta åren presenteras 
mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. 
Åtgärder som inte är aktuella finns därför 
inte med i detta program utan endast i gång- 
och cykelplanen.

Förord
Denna gång- och cykelplan med åtgärdsförslag 
visar riktningen som Upplands-Bro kommun 
vill arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter 
för att gå och cykla på kommunens vägar. 
Genom att aktivt arbeta med gång- och 
cykelfrågor kan ett sammanhängande, 
orienterbart och trafiksäkert gång- och 
cykelvägnät skapas både inom och mellan 
tätorterna samt via regionala stråk till 
omgivande kommuner. 

Kommunens gång- och cykelplan är ett 
överordnat styrdokument jämte Upplands-Bro 
kommuns cykelstrategi näst efter kommunens 
översiktsplaner för planering av framtida 
arbete med gång- och cykelfrågor.

Kommunens cykelstrategi ligger till grund 
för kommunens arbete med att främja 
cykeltrafiken och att öka andelen cykelresor 
jämfört med bilresor. Strategin syftar till 
att öka cyklandet, utveckla planeringen och 
byggandet samt driften av cykelvägnätet 
som en del i det hållbara transportsystemet. 
Strategin ska även bidra till att bryta det 
nuvarande trafikbeteendet i kommunen och 
skapa nya resmönster. Gång- och cykelplanen 
är inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid 
utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Dessutom har kommunen arbetat med 
att ta fram en turist- och fritidskarta1 där 
bland annat gång- och cykelstråk samt 
utflyktsmål lämpliga för fotgängare och 
cyklister presenteras.

1 Se aktuell turistkarta på kommunens webbplats. 

Kommunens 
översiktsplanering

Gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram

Regional cykelplan i 
Region Stockholm Cykelstrategi

Hierarkin visar hur Upplands-bros styrdokument avseende gång- och cykelplanering hänger samman.
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pendeltågsstationer, centrum, arbetsplatser 
och skolor, är ofta kortare än tre kilometer. 
Genom att knyta samman gång- och 
cykeltrafik med exempelvis kollektivtrafik 
kan kombinerade resor underlättas på 
längre sträckor.

Det finns idag ett omfattande gång- och 
cykelvägnät i kommunens tätorter, även om 
behov av kompletteringar finns. Dessutom 
är många områden glest bebyggda och det 
finns utrymme att anlägga nya gång- och 
cykelvägar samt cykelparkeringar i takt med 
att kommunen växer. Vackra landskap och 
variationsrik natur bidrar till att göra gång- 
och cykeltrafik attraktivt.

många fungerar som en inkörsport till att även 
välja att gå eller cykla till arbetet. Attraktiva 
stråk för fritidscykling och promenader leder 
med andra ord sannolikt till en ökad andel 
arbetsresor med gång- och cykeltrafik.2

Gång- och cykelplanen behandlar i första 
hand det övergripande vägnätet i och mellan 
kommunens tätorter, men även framtida 
utvecklingsområden, regionala pendlingsstråk 
och behovet av gång- och cykelvägar på 
landsbygden utreds.

Möjligheter för ökad gång- 
och cykeltrafik
I Upplands-Bro finns stora möjligheter 
att utveckla gång- och cykeltrafiken. 
Avstånden mellan start- och målpunkter, 
såsom bostadsområden respektive 

2 GCM-handbok

1   Inledning
I Upplands-Bro kommuns översiktsplanering 
sätts en tydlig inriktning mot hållbart 
resande, bland annat genom en utbyggnad 
av kommunens gång- och cykelvägnät. En 
högre andel gång- och cykeltrafik ger inte bara 
miljövinster, utan även ökade förutsättningar 
för fysisk aktivitet, vilket bidrar till en 
förbättrad folkhälsa. Dessutom ger en lägre 
andel biltrafik säkrare, tystare och mer 
attraktiva boendemiljöer.

I Upplands-Bro finns goda möjligheter att 
utveckla gång- och cykeltrafiken. Avstånden 
mellan kommunens tätorter är korta och 
längre resor över kommungränserna kan 
genomföras delvis till fots eller på cykel om 
färdsätten knyts samman med kollektivtrafik.

Bakgrund
I Upplands-Bro kommuns översiktsplanering 
sätts en tydlig inriktning mot hållbart 
resande och minskat bilberoende, bland 
annat genom mål för gång- och cykeltrafikens 
utveckling. Enligt översiktsplanen ska 
gång- och cykelvägnätet byggas ut, både 
för arbetspendling och friluftsliv, samt så 
ska de regionala gång- och cykelstråken till 
grannkommunerna förbättras. 

I översiktsplanen står det också att en 
gång- och cykelplan behövs för att planera 
nya länkar samt utreda behovet av gång- 
och cykelförbindelser på landsbygden. I 
översiktsplaneringen motiveras satsningar på 
gång- och cykeltrafik med miljövinster och 
ökad stadsmässighet. Förutom detta bidrar 
ökad gång- och cykeltrafik till en förbättrad 
folkhälsa eftersom det ger fysisk aktivitet, som 
är ett prioriterat område i kommunen.

Andra fördelar är att gång- och 
cykelinfrastruktur tar relativt lite plats, 
vilket ger en effektiv markanvändning. En 
hög andel gång- och cykeltrafik ger säkra, 
tysta och attraktiva boendemiljöer. Vidare 
är lönsamheten på investeringar i gång- och 
cykeltrafik betydligt högre än för investeringar 
i andra trafikslag. Slutligen kan gång- och 
cykeltrafik anses vara ett mer socialt rättvist 
transportmedel än exempelvis bilen eftersom 
fler kan cykla och gå än resa med bil. För 
barn och ungdomar under 18 år är ofta att 
gå och cykla de enda sätten att ta sig fram på 
egen hand. I de nationella transportpolitiska 
målen är just barns möjligheter att själva 
på ett trafiksäkert sätt kunna använda 
transportsystemet ett prioriterat område.

Syfte och mål
Syftet med gång- och cykelplan är att ge en 
helhetssyn över gång- och cykelfrågorna, både 
inom Upplands-Bro och de regionala gång- 
och cykelstråken över kommungränserna. 
Gång- och cykelplanen ska fungera vägledande 
vid planering och prioritering av gång- och 
cykelåtgärder.

Övergripande mål är att skapa ett 
sammanhängande, lättframkomligt, 
orienterbart, funktionellt och framför allt 
trafiksäkert gång- och cykelvägnät i Upplands-
Bro kommun.

Avgränsning
Tyngdpunkten i gång- och cykelplan 
ligger på arbets- och skolresor, men även 
gång- och cykeltrafik för motions och 
rekreationsändamål tas upp eftersom detta för 

Gång- och cykelväg samt stöldsäkra cykelställ vid busshållplatsen underlättar kombinerade resor 
med kollektivtrafik.
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2   Utgångsläge
Idag fi nns ett omfattande gång- och 
cykelvägnät inom och mellan tättbebyggda 
områden i Kungsängen, Tibble, Bro och 
Brunna. I nya utvecklingsområden, som 
Sylta, Urfj äll och Rättarboda fi nns behov 
av kompletterande stråk. Det fi nns också 
rekreationsstråk. Mälardalsleden är en 
cykelturistled som passerar genom kommunen 
och det fi nns även en vandringsled Upplands-
Broleden. Vid de fl esta större målpunkter 
inom kommunen fi nns cykelparkering, även 
om behov av kompletteringar fi nns.

Kommunen arbetar kontinuerligt med 
åtgärder för ökad tillgänglighet och 
trafi ksäkerhet i de program som tas fram 
årligen. Dessutom har Upplands-Bro under 
fl era år deltagit i projektet Säkra skolvägar, 
vars syft e är att uppmuntra skolbarn att 
gå eller cykla till skolan istället för att bli 
skjutsade med bil.

Gång- och cykelvägnät
Huvudvägnät- och lokalvägnät

Cykelvägar delas vanligen in i ett huvudvägnät 
och ett lokalvägnät, där huvudvägnätet utgör 
stommen och binder ihop större målpunkter 
såsom tätorter, pendeltågsstationer och 
arbetsplatser. På huvudvägnätet färdas 
man i regel längre sträckor och med högre 
hastigheter. Därför bör huvudvägnätet i 
hög grad bestå av friliggande cykelvägar 
vars underhåll prioriteras. Lokalvägnätet 
utgörs i regel av vägar som ansluter till 
huvudvägnätet.3

Även när det gäller gångtrafi k talar man 
om ett huvudvägnät och ett lokalvägnät. 
Lokalvägnätet utgörs av de ”nödvändiga” vägar 
som behövs för att ta sig till aff ärer, skolor, 
arbetsplatser och fritidsaktiviteter, medan 
huvudvägnätet består av vägar som används 
vid promenader, vandringar och joggingturer. 
Gångtrafi kanter är mycket känsliga för avstånd 
på lokalvägnätet och rör sig inte gärna längre 
sträckor. Det lokala vägnätet utgör stommen 
i gångvägnätet och bör på ett gent sätt 
sammanbinda viktiga start- och målpunkter.4

Gång- och cykelstråk för motion 
och rekreation

Gång- och cykelnätet i Upplands-Bro används 
även till motion och rekreation. I kommunen 
fi nns idag cykelturistleden Mälardalsleden och 
Upplands-Broleden som är en vandringsled. 
Gång- och cykelförbindelser saknas däremot 
till rekreationsområdena Frölunda, Lillsjön, 
Rösaring och Broängarna. Cyklister tvingas 
därför ta sig fram i blandtrafi k, oft a på smala 
vägar med höga hastigheter och dålig sikt.

Fotgängare kan ta sig till naturreservaten i 
kommunen på vandringsleden Upplands-
Broleden och till Lillsjön på motionsspår 
genom Lillsjöskogen. Dessa stigar är 
emellertid inte tillgänglighetsanpassade och är 
svåra att ta sig fram på för rullstolsburna och 
med cykel eller barnvagn. 

Start- och målpunkter

Startpunkter är, som namnet antyder, platser 
där resor vanligen börjar, som tätorterna 
och andra bostadsområden. Målpunkter är 
platser där resor eller delar av resor slutar, som 
pendeltågsstationer, arbetsplatser och skolor.

3 GCM-handbok
4 GCM-handbok

Målpunkter
• Tätorter och centrumområden

• Förskolor och skolor

• Arbetsplatser och industriområden

• Pendeltågsstationer och 
busshållplatser

• Sevärdheter

• Idrottsplatser och friluftsområden

• Externa handelsområden

• Kyrkor

• Bibliotek

• Regionala mål utanför kommunen

• Badplatser

• Serviceinrättningar & butiker, 
utställningslokaler m.fl.

Upplands-Bro växer och vid planering av 
gång- och cykelvägar är det viktigt att ta 
hänsyn till vilka områden som kommer 
att byggas ut i framtiden. I kommunens 
översiktsplanering pekas områden väster 
och söder om Bro tätort ut som framtida 
utvecklingsområden. Aspvik-Ålsta-Ensta, 
Rättarboda och Smidö är områden som redan 
nu omvandlas från fritidshusområden till 
permanentbostadsområden.

Cykelparkering

Cykelparkering är en viktig del av 
cykelinfrastrukturen och är betydelsefulla 
för att hela cykelresan ska bli en smidig och 
positiv upplevelse. Närhet till målpunkter, 
möjlighet att låsa fast cykeln med cykelramen, 
tillgänglighet till cykelpump, tak, hög 
kapacitet och trygghet är de aspekterna som 
bör tillgodoses i skapandet av välfungerande 
cykelparkeringar.

Vid de fl esta lokala målpunkterna i Upplands-
Bro fi nns idag cykelparkeringar, men 
antalet platser är inte alltid tillräckliga och 
standarden på befi ntliga parkeringar varierar. 
Den allvarligaste bristen är att det inte fi nns 
möjligheter att låsa fast cykeln i cykelramen 
vid de fl esta befi ntliga cykelställ. Avsaknaden 
av väderskydd och det allmänna skicket 
på cykelställen är andra vanliga problem. 
Utökning av antal cykelparkeringar behövs, då 
kommunen växter och cyklister kommer att 
bli fl er. 

I anslutning till busshållplatser fi nns endast 
ett fåtal cykelställen. För att underlätta 
kombinerade resor med cykel och buss 
föreslås cykelställ vid busshållplatser i 
områden som Aspvik, Sylta, Granhammar 
och Råby, där många har långa avstånd till 
närmaste busshållplats. Cykelparkeringar 
i anslutning till kollektivtrafi kknutpunkter 
(pendeltågstation och bussterminal) bör vara 
försedda med väderskydd och ska ha möjlighet 
att låsa fast cykeln i ramen. I denna cykelplan 
föreslås 10 - 15 cykelparkeringsplatser per 
100 resenärer.

Vid nya exploateringar ska det fi nnas cykelställ 
med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen 
och som placeras synligt i nära anslutning 
till målpunkten.

Cykelställ med möjlighet att låsa fast ramen samt 
väderskydd vid Kungsängens station.
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Vid Kungsängens station har 
beläggningsgraden på cykelparkeringen 
ibland varit över 100%, alltså fler cyklar 
än parkeringsplatser. Därför har 
cykelparkeringen kompletterats med 
ytterligare cykelparkeringar med ramlås 
och väderskydd vid Kungsängens station 
och i centrum. Vid Bro station finns 
det också cykelparkeringsplatser, men 
beläggningsgraden överstiger sällan 80%. 

Cykelpumpar

Cykelpumpar ska finnas i anslutning till större 
målpunkter, exempelvis pendeltågsstationer, 
handelsplatser och centrum.

5 GCM-handbok 6 Cykelansvarig Malmö stad [20101103]

Grundvärden för cykeltrafikanter. Till bredden tillkommer en vingelmån på ca 0,5 m. Grundvärden för fotgängare.

Detaljutformning

Gång- och cykelstråkens utformning är av stor 
betydelse för tillgänglighet, framkomlighet 
och trafiksäkerhet. Vad gäller materialval ställs 
höga krav på att ytbeläggningen är jämn, men 
att den samtidigt ger tillräckligt hög friktion. 
Asfalt fungerar utmärkt på både gång- 
och cykelbanor. Av estetiska skäl används 
ofta smågatsten eller betongplattor som 
ytbeläggning på gångbanor, vilket medför att 
fotgängare väljer att gå på cykelbanan istället.5 
Beläggningsmaterialet på cykelvägarna i 
Upplands-Bro är övervägande asfalt.

0,75 m

1,9 m

2 m
0,7 m

0,8 m

Gång- och cykelvägarna i Upplands-Bro är 
dubbelriktade. Jämförelser i olycksstatistik 
mellan Köpenhamn, med enkelriktade 
cykelbanor, och Malmö, med dubbelriktade 
cykelbanor, visar emellertid att skillnaderna 
i antalet olyckor mellan enkel- och 
dubbelriktade cykelbanor är mycket små6.

Gång- och cykelbanorna ska utformas så att 
de är säkra och framkomliga. I Upplands-
Bro tillämpas standarden i den tekniska 
handboken för huvudcykelstråk samt lokala 
cykelstråk. På de regionala stråken används 
utformningsstandarden enligt Regional 
cykelplan för Stockholms län. 
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Två sektioner har tagits fram för att beskriva 
god framkomlighet, trafiksäkerhet och 
trygghet för gång- och cykeltrafikanter på 
ett huvudcykelstråk i Upplands-Bro. Det är 
mycket viktigt att nödvändiga avstånd till 
sidohinder i form av vägräcken, vägmärken, 

belysning, träd och annan möblering 
säkerställs. I de fall stöd saknas i den tekniska 
handboken ska vägledning sökas i den 
regionala cykelplanen, GCM-handbok samt 
vägar och gators utformning (VGU).

1 m

Sidoområde

Oseparerad
gång- och cykelbana

Körbana

1 m3-4 m

Sidoområde

Körbana

1 m

Sidoområde

1 m

Sidoområde
Möbleringszon

2 m

Gångbana

3,5 m

Dubbelriktad
cykelbana

Parkering

Oseparerad gång- och cykelbana. Separerad gång- och cykelbana.
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Övergångsställe med hastighetsdämpande åtgärd i form av ramp. Vid tunnelmynningen är sikten god och det finns belysning både i och utanför tunneln för att 
omgivningen ska upplevas som ljus och trygg .
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Trafiksäkerhet, trygghet 
och tillgänglighet 
Upplands-Bro kommuns arbete med 
trafiksäkerhetsfrågor utgår från Nollvisionen, 
vilket är ett etiskt ställningstagande att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Nollvisionen, som är beslutad av riksdagen, 
lägger grunden för allt trafiksäkerhetsarbete 
i Sverige. 

Kommunen arbetar därför kontinuerligt 
med trafiksäkerhetsfrågor i samarbete med 
bland annat Polisen och Trafikverket. Varje 
år tas ett trafik- och tillgänglighetsprogram 
för trafiksäkerhetsarbetet fram, med 
åtgärder som baseras på inventeringar av 
trafikmiljöer, olycksstatistik och synpunkter 
från kommunens invånare. En stor del av 
åtgärderna rör oskyddade trafikanter, det vill 
säga gång- och cykeltrafikanter.

Kommunen arbetar på ett liknande sätt med 
tillgänglighetsfrågor, genom inventeringar 
av sittplatser, övergångsställen, belysning, 
busshållplatser och hinder som orsakar 
framkomlighetsproblem för gång- och 
cykeltrafikanter. Bristerna som kommer fram 
vid inventeringarna åtgärdas kontinuerligt.

Korsningspunkter och 
separeringsgrad

Vid kollisioner mellan motorfordon och 
oskyddade trafikanter är motorfordonets 
hastighet i hög grad avgörande för olyckans 
utgång. Eftersom sannolikheten att överleva 
en påkörning vid en hastighet på 30 km/h 
fortfarande är hög, bör motortrafikens 
hastighet aldrig vara högre än så på platser 
där motordriven trafik och oskyddade 
trafikanter möts.7 Med andra ord kan cykling 
ske i blandtrafik längs 30-vägar, medan 
cykelfält eller cykelbanor rekommenderas på 
40-och 50-vägar, beroende på trafikflödet. 
På sträckor med högre hastigheter krävs en 
separat cykelbana. Om biltrafikens hastigheter 
överstiger 70 km/h bör cykelbanan vara 
friliggande, alternativt avskild från biltrafiken 
med räcke eller bred skiljeremsa8.

I Upplands-Bro varierar separeringsgraden 
från biltrafik med allt från friliggande gång- 
och cykelvägar med planskilda korsningar 
till gång- och cykelbanor som följer 
huvudvägnätet och korsar dessa i plan på 
cykelpassage eller cykelöverfart.

I Upplands-Bro delar cyklister och gående 
på samma vägnät. I tätorterna finns det 
gemensamma gång- och cykelbanor samt 
gång- och cykelbanor där fotgängare är 
separerade från cykel, men inte enbart 
cykelbana. En separering mellan fotgängare 
och cyklister medför en ökad trygghet för 
fotgängare och förbättrad framkomlighet 
för cyklister. Vid separation av gående från 
cyklister kan olika beläggningsmaterial, 
kantstenar eller linjemålningar samt 
målade symboler användas för att skilja 
trafikantgrupperna åt.9

Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro 
består till stor del av friliggande stråk 
med planskilda korsningar, som på senare 
år kompletterats med stråk som följer 
huvudvägnätet för bil. Fördelen med 
friliggande gång- och cykelvägar är att dessa 
ger en hög trafiksäkerhet, men flertalet äldre 
tunnlar i Upplands-Bro upplevs som trånga 

och mörka, vilket försämrar framkomligheten 
och trygghetskänslan. Enklare åtgärder så 
som en separering mellan trafikslagen, god 
belysning och regelbunden siktröjning av 
vegetationen minskar dessa problem.

En välplanerad gång- och cykeltunnel 
innebär god framkomlighet för gång- och 
cykeltrafikanter medan stråken som följer 
bilarnas vägnät upplevs ofta som tryggare, 
särskilt efter mörkrets inbrott, men kräver 
korsningspunkter i samma plan som den 
motordrivna trafiken. För att säkerställa 
en god trafiksäkerhet bör samtliga gång- 
och cykelpassager vara hastighetssäkrade 
till 30 km/h. Cykelöverfarter ska vara 
hastighetssäkrade till 30 km/h.
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Vid körbanan finns reflexförsedda grindar för att hindra biltrafik på gång- och cykelbanan. Orange ledmarkering för Upplands-broleden vid Bros pendeltågsstation.
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Belysning

En väl genomtänkt belysning längs 
cykelvägar fyller många funktioner. Ur 
ett säkerhetsperspektiv gör god belysning 
det möjligt för gående och cyklister att 
upptäcka hinder och ojämnheter på 
underlaget. Belysningen gör fotgängarna och 
cyklisterna synliga för andra trafikanter och 
förbättrar orienterbarheten. God belysning 
är särskilt viktigt i trafiksäkerhetsmässigt 
kritiska punkter, som vid passager, samt vid 
platser som upplevs otrygga, som i gång- 
och cykeltunnlar.

Upplands-Bro kommun arbetar med åtgärder 
avseende belysning på gång- och cykelvägar 
inom kommunens trygghetsprogram.

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

Hinder

På gång- och cykelvägarna kan trafikanterna 
stöta på hinder som bommar, betongsuggor, 
gång- och cykelfållor, höga kantstenar och 
skymmande vegetation. Många hinder är 
avsiktligt utplacerade för att hindra biltrafiken, 
men försämrar samtidigt gångtrafikanternas 
och cyklisternas framkomlighet och utgör 
en säkerhetsrisk. Eftersom cyklister inte 
gärna vill sakta ner eller stanna är det viktigt 
att alla avsiktligt utplacerade hinder på och 
i omedelbar närhet till cykelbanor förses 
med reflexer.

Orienterbarhet
God orienterbarhet är grundläggande för 
ett väl fungerande gång- och cykelvägnät. 
Orienterbarhet handlar inte bara om 
vägvisning, utan också om vägnätets 
uppbyggnad och utformning. Ett enkelt och 
logiskt uppbyggt vägnät, med gena länkar 
mellan start- och målområden, gör det enklare 
för gående och cyklister att hitta.

I Upplands-Bro är gång- och cykelvägnätet 
mestadels logiskt uppbyggt, med gena stråk 
mellan start- och målområden. Bristerna i 
utformningen finns framför allt i punkter 
där de äldre stråken knyter an till de nyare 
gång- och cykellänkarna längs bilvägarna. 
Nivåskillnader och omvägar förvirrar och 
ibland är det otydligt var man som cyklist ska 
ta vägen då gång- och cykelvägen övergår till 
en gångbana.

Vid nyetableringar är det viktigt att prioritera 
gena gång- och cykelvägar, så att förvirrande 
omvägar undviks.

Vägvisning

En välplanerad vägvisning förbättrar 
inte bara orienterbarheten, utan ökar 
också trafiksäkerheten och är en utmärkt 
marknadsföring för gång- och cykeltrafik. 
Grundprinciperna för gång- och 
cykelvägvisning är detsamma som för 
vägvisning för motortrafik; den ska vara 
kontinuerlig och enhetlig, med nya skyltar på 
platser där det kan uppstå tvivel om vägval.10 I 
många kommuner kompletteras vägvisningen 
med orienteringstavlor vid större målpunkter.

I Upplands-Bro finns idag vägvisning 
längs med det regionala cykelstråket, 
Mälardalsleden och Upplands-Broleden.

Som grund för vägvisningen föreslås 
Trafikverkets modell med vägvisare och 
avståndstavlor. Vägvisningen föreslås 
kompletteras med orienteringstavlor med 
kartor vid större cykelparkeringar. I ett 
första steg kan orienteringstavlor sättas upp 
vid cykelparkeringarna vid kommunens 
pendeltågsstationer.
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11  GCM-handbok
12  Cykelansvarig, Malmö stad [201001103]
13  Trafikplaneringschef Gävle kommun [2010011103]
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Beteendepåverkande 
åtgärder 
God utformning av trafiksystem och 
regelbundet underhåll räcker inte för att 
göra gång- och cykeltrafik attraktivt och 
trafiksäkert. För att övertyga fler att börja gå 
och cykla samt att uppträda korrekt i trafiken 
krävs också beteendepåverkande åtgärder.11

Upplands-Bro kommun arbetar med 
beteendepåverkande åtgärder inom 
kommunens cykelstrategi.

Evenemang och information

Marknadsföring i form av aktiviteter som 
”Gå och cykla”-dagar samt information i 
broschyrer och på kommunens hemsida 
används för att få fler att börja gå och 
cykla. Cykelkartor, med information om 
hjälmanvändning och råd om hur man bör 
uppträda i trafiken, fungerar också som 
marknadsföring. För att höja gång- och 
cykeltrafikens status är det viktigt att ta alla 
tillfällen i akt att uppmärksamma dessa två 
trafikslag, exempelvis genom att lyfta fram 
nya gång- och cykelstråk och cykelparkeringar 
med invigningar och informera på 
kommunens hemsida.12

Erfarenheter från andra kommuner visar att 
cykeltrafiken ökar kraftigt under perioder då 
man satsar mycket på beteendepåverkande 
åtgärder, marknadsföring, men efter 
satsningarna är risken stor att cykeltrafiken 
sjunker till samma nivå som tidigare. 
Med andra ord behövs kontinuerliga 
beteendepåverkande satsningar och 
regelbundna kampanjer för att behålla en hög 
andel gång- och cykeltrafik.13

I Upplands-Bro har man gjort flera satsningar 
i projektet Säkra skolvägar för att få barn 
att cykla och gå till skolan istället för att bli 
skjutsade med bil. Att utreda säkra skolvägar är 
också ett krav i alla nya detaljplaner för skolor.
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telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är 
en växande kommun, både när det gäller invånare och 
före tags etableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, 
unge fär två mil nordväst om Stockholm och pendel-
tåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här 
finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande 
landsbygd.

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur 
kommunens ska utvecklas. Visionen lyder Ett hållbart 
Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Hållbarhet 
och trygghet är ledord i arbetet.

Version: 2021-05
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro kommun täcker idag stora delar av de 
tättbebyggda områdena, men behov av kompletteringar finns. I denna gång- och 
cykelplan föreslås bland annat regionala gång- och cykelstråk till 
grannkommunerna Järfälla, Håbo och Sigtuna och till nya områden söder om Bro 
samhälle. 

Åtgärdsförslagen inom Upplands-Bros gång- och cykelplan är avgränsade till 
fysiska åtgärder i trafikmiljön. Vissa fysiska åtgärder, exempelvis belysning, 
hanteras inom kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram.   

Övriga åtgärder återfinns inom cykelstrategin. Exempel på sådana åtgärder är 
beteendepåverkande åtgärder, som marknadsföring av gång- och cykeltrafik vid 
olika evenemang, information på kommunens webb och satsningar på projekt som 
Säkra skolvägar samt mobilitetslösningar, exempelvis lånecykelsystem.  

Komplettering av gång- och cykelvägnätet 

Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro täcker stora delar av kommunens 
tättbebyggda områden. Det finns emellertid behov av kompletteringar, bland annat 
regionala gång- och cykelstråk till grannkommunerna samt förbättrade gång- och 
cykelförbindelser till naturreservat och friluftsområden. Se beskrivning och 
översiktskarta med åtgärdsförslag på efterföljande sidor.  

Numrering Åtgärd 

1 Regional gång- och cykelförbindelse till Sigtuna 
kommun 

2 Regional gång- och cykelförbindelse till Håbo 
kommun 

3 Regional gång- och cykelförbindelse till Järfälla 
kommun 

4 Regional gång- och cykelförbindelse mellan Brunna 
verksamhetsområde och Kockbacka 

5 Gång- och cykelväg til l nya områden söder om Bro 
samhälle 

6 Gång- och cykelstråk för motion och rekreation  

7 Gång- och cykelväg mellan Beckasinvägen och 
Brushanevägen  

8 Gång- och cykelbana mellan Sandgrind och 
Tibblehöjden  
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9 Binda ihop befintliga GC- vägar där sammanbindning 
saknas 

1. Regional gång- och cykelförbindelse till Sigtuna kommun  

Längs med väg 840 och väg 269 finns och planeras flera nya verksamhetsområden. 
Hästsportanläggningen Önsta gård öppnades 2016. Norr om hästsportanläggningen pågår 
arbetet med ett detaljplanen för verksamhets- och logistikområdet Klövberga. På andra sidan 
E18 har EON byggt en kraftvärme- och biogasanläggning. De nya verksamheterna ökar 
behovet av säkra gång- och cykelförbindelser. En ny gång- och cykelväg föreslås därför mellan 
Bro och Sigtuna kommun längs med vägarna 840, 269 och 263. Det finns möjligheter till 
samordning med andra projekt, dels med de exploateringar som tidigare nämnts, dels med 
utbyggnad av kraftvärmeledningar samt anläggandet av kommunens framtida VA-ledningar 
till Håbo-Tibble och Sigtuna kommun. 

Projektet kompliceras av att kommunen varken äger marken eller är väghållare för 
vägarna 840, 269 eller 263 som är statliga vägar och förvaltas av Trafikverket.  

2. Regional gång- och cykelförbindelse till Håbo kommun  

Inom en snar framtid kommer det regionala gång- och cykelstråket att färdigställas 
genom Bro. Gående och cyklister som ska vidare mot Håbo kommun hänvisas till 
blandtrafik på Enköpingsvägen. Den föreskrivna hastigheten på Enköpingsvägen är 
50 km/h genom Bro samhälle och därefter 70 km/h, vilket innebär att detta inte är 
trafiksäkert för oskyddade trafikanter. En ny gång- och cykelväg föreslås därför 
längs med Enköpingsvägen genom Bro och vidare mot Håbo kommun. Ett 
samarbete med Håbo kommun har inletts.  

Projektet kompliceras av att kommunen varken är väghållare för Enköpingsvägen 
på sträckan mellan Bro samhälle och Håbo kommun eller äger marken. Dock har 
Trafikverket inlett diskussion om övertagande av hela sträckan (Håtunavägen och 
Enköpingsvägen) mellan trafikplats Bro och kommungränsen mot Håbo.  

3. Regional gång- och cykelförbindelse till Järfälla kommun  

Kungsängen/Hässelbystråket är en del av det regionala cykelvägnätet som pekas ut 
i den regionala cykelplanen. Cykelstråket omfattar cirka 30 kilometer och sträcker 
sig mellan Kungsängen i norr och Stockholms stadshus i söder. Cykelstråket går 
genom kommunerna Upplands-Bro, Järfälla och Stockholm.  

I Upplands-Bro har cykelstråket sin början vid Kungsängen station. Därefter löper 
cykelstråket utmed Enköpingsvägen fram till Stäketbron innan det passerar 
kommungränsen till Järfälla. Sträckan är cirka 3,5 kilometer. Sträckan uppfyller 
inte standarden för regionala cykelstråk, enligt den regionala cykelplanen. Järfälla 
har påbörjat arbetet med regional cykelförbindelse fram till kommungränsen till 
Upplands-Bro kommun. Merparten (Trafikverket) ska finansiera till 100% av 
statliga bidrag för den här sträckan där huvudsakligen är statlig väg.  
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4. Regional gång- och cykelförbindelse mellan Brunna 
verksamhetsområde och Kockbacka 

Idag finns gång- och cykelbanor längs med de större vägarna i de nya delarna av 
verksamhetsområdet. I och med utökningen av verksamhetsområdet och för att 
knyta samman de område förslås en regional gång- och cykelväg mellan Brunna 
och Bro (Trafikplats-Kockbacka). Denna bör samordnas med byggnade av bilväg på 
samma sträckning.  

 

5. Gång- och cykelväg till nya områden söder om Bro samhälle  

Söder om Bro samhälle planeras flera nya områden med bostäder, skolor, förskolor 
och annan service. Närmast Bro pendeltågsstation planeras Trädgårdsstaden, som 
ska inrymma cirka 1000 bostäder. Väster om Trädgårdsstaden, vid Jursta, pågår 
utbyggnad av omkring 130 bostäder. Söder om Trädgårdsstaden planeras området 
Tegelhagen, med cirka 2000 nya bostäder. Dessutom pågår detaljplanearbete för 
att möjliggöra ytterligare bostäder på Ådöhalvön.  

De nya bostadsområdena kommer att öka behovet av en gång- och cykelväg vidare 
från Rättarboda mot Ådö skog samt Smidö. Dessutom föreslås en gång- och 
cykelbana längs Rösaringvägen mellan Tegelhagen och Jursta område. 
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar planeras att samordnas med de tidigare 
nämnda exploateringsprojekten.  

Upplands-Bro äger idag en del mark vid Kvista och Ådö skog, men är inte 
väghållare för Rösaringvägen från Rättarboda.  

6. Gång- och cykelstråk för motion och rekreation  

I Upplands-Bro finns flera naturreservat och friluftsområden som kan vara 
intressanta mål för rekreations- och motionscykling samt vandringar och 
promenader.  

Möjligheterna att anlägga en gång- och cykelbana till Lejondals naturreservat på de 
sträckor där detta saknas föreslås utredas. Kommunen är väghållare för 
Lejondalsvägen och Hällkanavägen samt äger omgivande mark på delar av sträckan. 
Vidare föreslås en utredning av möjligheterna att anlägga en gång- och cykelbana 
till Naturreservatet Frölunda. Här är Upplands-Bro väghållare för 
Lennartsnäsvägen och Frölundavägen, men vägområdet är smalt och kommunen 
äger inte den omgivande marken, vilket gör markfrågan komplicerad. En annan 
svårighet är att skapa en trafiksäker gång- och cykelbana genom tunneln under 
järnvägen som endast är 6,5 meter bred.  

I naturreservat råder vanligtvis förbud mot att gräva i marken. Detta innebär att 
det på sträckan som går genom naturreservatet kan krävas dispens från 
reservatsföreskrifterna. En gång- och cykelväg inom ett naturreservat ska gärna 
anpassas till naturen, istället för tvärtom. Ett gott exempel är den nya gångvägen 
till Lejondals naturreservat via Kungsängens golfbana. Den gångvägen är 
grusbelagd och slingrar sig fram mellan träden för att åstadkomma minsta möjliga 
påverkan på naturen.  
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7. Gång- och cykelväg mellan Beckasinvägen och Brushanevägen  

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

8. Gång- och cykelbana mellan Sandgrind och Tibblehöjden  

Många barn som bor i bostadsområdet Sandgrind går i Lillsjöskolan men saknar i dagsläget 
en gång- och cykelväg, vilket medför att gångtrafikanter genar mellan bostadshusen i södra 
delen av Tibblehöjden för att ta sig till skolan.  

Kommunen har i samråd med de boende utrett möjliga lösningar, men har inte hittat ett 
ekonomiskt rimligt alternativ som uppfyller de krav på tillgänglighet som kommunala 
gång- och cykelvägar har. Vidare utredning föreslås. 

9. Binda ihop befintliga gång- och cykelvägar där sammanbindning 
saknas 

Gång- och cykelvägnätet ska binda samman kommunens viktigaste målpunkter såsom 
tätorternas centrum, skolor, större arbetsplatser, butiker, kollektivtrafik, mm.  
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KARTOR 

För aktuell information avseende gång- och cykelinfrastrukturen i Upplands-Bro 
kommun hänvisas till webbplatsen för Nationella vägdatabas (NVDB).  

Föreliggande bilaga innehåller följande kartor:  

• Översikt över befintliga gång- och cykelvägar i Upplands-Bro kommun 

• Befintliga gång- och cykelvägar i tätorten Bro respektive Kungsängen 

• Målpunkter i tätorten Bro respektive Kungsängen 

• Cykelparkering i tätorten Bro respektive Kungsängen 
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Bakgrund 
Den 18 april 2012 beslutade Kommunstyrelsen att anta Gång- och 
cykelplan med åtgärdsförslag, som ett underlag för kommande gång- och 
cykelinvesteringar. Anledningen till att det då var uppe i 
Kommunstyrelsen var att Kommunstyrelsen också hade Tekniska 
nämndens ansvarsområde.  

Samtidigt fick Samhällsbyggnadskontoret uppdraget att vartannat år 
föreslå en uppdatering av gång- och cykelplanen genom att ta bort 
genomförda projekt och lägga till nya vartefter behov uppstår. 

Uppdatering av åtgärdsförslag gjordes 2014 och 2018. Som tidigare 
rapporterats till nämnden så har uppdatering inte skett efter två år på 
grund av resursbrist, planen har ändå beaktats i Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammets genomförande under samtliga år. 

Skrivelsen tydliggör även gång- och cykelplanens förhållningssätt till 
trafik- och tillgänglighetsprogrammet och svårigheter med 
markägoförhållanden och väghållarskap. 

 

Gång- och cykelplanens genomförande 
I Upplands-Bro finns idag ett gång- och cykelvägnät som täcker stora delar 
av de tättbebyggda områdena men behov av kompletteringar finns.  

Tanken är att gång- och cykelplanen ska vara ett överordnat 
styrdokument, näst efter Översiktsplanen, för kommunens planering av 
framtida gång- och cykelinvesteringar. I takt med att projekten blir 
aktuella lyfts de ner till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som är 
tänkt att vara ett arbetsdokument där projekt som ska genomföras de 
närmaste åren presenteras mer i detalj och kostnadsberäknas. Vissa av 



71 Uppdatering av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag  - TN 21/0100-1 Uppdatering av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag  : Bilaga 3 Gång- och cykelarbetet, genomförda åtgärder 2018 - 2021

Gång- och cykelarbetet 2018 - 2020 

 
 

Sid 4 av 15 
 

projekten är inte aktuella i dagsläget men kommer att bli det när 
planerade exploateringsområden byggs ut. Flera av projekten planeras att 
samordnas med olika exploateringsprojekt eller med utbyggnad av VA- 
eller kraftvärmeledningar. 

Vissa gång- och cykelprojekt försvåras av att kommunen inte är väghållare 
för den väg som gång- och cykelvägen är tänkt att gå längs med. Flera av 
de föreslagna gång- och cykelvägarna är tänkta att gå längs med statliga 
vägar. Ett exempel är den regionala gång- och cykelvägen från Bro till 
Håbo kommun.  

När det gäller gång- och cykelvägar som planeras att gå längs med statliga 
vägar men som inte är utpekade i den regionala cykelplanen måste 
projektet i ett första steg förankras hos Trafikverket. Möjligheten finns att 
Trafikverket går in och medfinansierar. 

Gång- och cykelvägar längs med kommunala vägar finansieras av 
kommunen. Det finns emellertid möjlighet att ansöka om statlig 
medfinansiering för upp till 50 procent av kostnaden. Statlig 
medfinansiering kan exempelvis sökas för projekt som ökar 
trafiksäkerheten, cykelstråk som bidrar till ett sammanhängande 
cykelvägnät, cykelparkeringar och för säkra skolvägar. 

Gång- och cykelprojekt kan ytterligare försvåras av att kommunen inte är 
markägare för sträckan där gång- och cykelvägen planeras. Upplands-Bro 
kommun äger främst mark inom kommunens tätorter. I vissa fall handlar 
det om en enskild markägare på hela sträckan och i andra fall om ett stort 
antal markägare eller en samfällighetsförening. Gång- och cykelvägen 
mellan Håbo-Tibble Kyrkby och Tjustaskolväg är ett exempel på ett 
projekt där flera markägare kommer att beröras. Det finns då olika sätt att 
lösa in marken, antingen genom avtalsservitut, vilket innebär ett frivilligt 
avtal mellan parterna eller att marken tas i anspråk genom en 
lantmäteriförrättning, ett så kallat officialservitut. Detta är både mer 
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komplicerat och kostsamt. I vissa fall då det rör sig om en samfällighet 
saknas helt en styrelse vilket innebär att kommunen vid ett avtalsservitut 
måste kontakta varje enskild markägare för ett godkännande. 
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Gång- och cykelarbetet 2018 - 2020 
 

Projekt som genomförts 2018: 
Artistvägen samt korsningen Granhammarsvägen/Artistvägen 

Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen. Etapp 1 
inkluderar vändplanen, övergångställen, gång- och cykelväg samt en 
hämtning-/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen 
och vändplanen på Artistvägen. Etapp 2 innefattar gång- och cykelväg, 
parkering, samt korsningen Granhammarsvägen/Artistvägen. Båda 
projekten är färdigprojekterade under 2018 och klara att byggas 2019–
2020. 

 

Gång- och cykelväg genom korsningen Assurs väg och Brogårdsvägen 

Projektet är genomfört 2017. En förlängning av gång- och cykelbanan 
längs med Assurs väg förbi korsningen med Brogårdsvägen är projekterad 
och byggd. För att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har ett 
räcke med belysning satts upp i korsningen. För att ytterligare förbättra 
trafiksäkerheten för gående och cyklister på Assurs väg mellan 
Brogårdsvägen och Rösaringsvägen byggdes 2018 ett spårviddshinder så 
att endast busstrafik kan passera genom. Detta för att det befintliga 
genomfartsförbudet inte respekteras av fordonsförarna.  

 

Gångbana på Fågelvägen mot Råbyskolan 

Gångbanan är byggd som en trottoar och samtidigt byggdes parkeringen 
om för att få plats med det antalet parkeringsplatser som försvann i 
samband med att gångbanan byggdes. 
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Projekt som genomförts 2019: 
Artistvägen gång- och cykelväg - etapp 1 

Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen. Etapp 1 
byggdes 2019. 

Etapp 1 inkluderar vändplanen, 3st tillgänglighetsanpassande 
övergångställen, gång- och cykelväg samt en hämtning/lämningszon 
mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på 
Artistvägen samt en ny dagvattenlösning.  

Etapp 2 innefattar gång- och cykelväg, parkering, samt korsningen 
Granhammarsvägen/Artistvägen. Båda projekten är färdigprojekterade 
under 2018 och klara att byggas. 

 

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen  

Två nya busshållplatser, två övergångsställen samt gång- och 
cykelanslutningar planeras vid Enköpingsvägen, strax söder om 
Österhagen och Kockbackavägen. Detta färdigprojekterades under 2018. 
Kommunen har sökt en ny statlig medfinansiering för att bygga etapp 1 
och 2 år 2020–2022 i två etapper. 

Etapp-1 omfattar:(2020–2021) 

Anläggning en ny gång- och cykelbana (3m bredd) på hela sträckan längs 
med Kockbackavägen från Kockbackarondellen till befintlig gång-och 
cykelbana samt anläggning ett upphöjt övergångsställe vid 
Kockbackarondellen.  

Etapp-2 omfattar: (2021–2022) 

Anläggning två nya busshållplatser på Enköpingsvägen samt 
hastighetsdämpande åtgärder innan rondellen.  Det ska även byggas 
anslutande gång- och cykelbana till de befintliga. 
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Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och längs med 
Bygdegårdsvägen 

Det håller på att byggas en ny gång- och cykelbana längs med 
Bygdegårdsvägen mellan Skyttens väg och busshållplats Tvärvägen. Det 
ingår även ombyggnation av hållplats Tvärvägen, nytt övergångställe med 
belysning. Det kommer att bli färdigt innan sommar 2020.  

 

Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 

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

 

Gångbana längs med Geologivägen 

Projektet utreddes och projekterades 2019. Det är ett omfattande arbete att 
bygga ny gångbana och övergångstället på Geologivägen. 

 

Blomman förskola 

Projektet genomfördes 2019. Det omfattar en ny kommunal väg till 
Blomma förskolan, gång och cykelväg, övergångställe och avlämningsplats. 
Projektet kommer bli kart innan våren 2020. 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna 

Projektet utreddes och projekterades i egen regi 2019. Det är ett 
omfattande arbete att bygga om Hagnäsvägen vid skolan föreslås en 
etappindelning enligt följande: 

Etapp 1: Ombyggnation av korsning Musikvägen/Hagnäsvägen  

Etapp 2: Byggnation av gång- och cykelväg längs med Hagnäsvägen och 
tillgänglighetsanpassning av 6 övergångställen 

 

Projekt som genomförts 2020 
Regional gång- och cykelväg genom Bro 

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50% 
av kostnaderna som är aktuella 2020–2021 för gång- och cykelvägen med 
regional standard längs med Enköpingsvägen, mellan Brorondellen och 
Råbyvägen (etapp-2). Byggnationen har påbörjat december-2020 och 
kommer att bli färdig sommar 2021. 

 

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen  

Två nya busshållplatser, två övergångsställen samt gång- och 
cykelanslutningar planeras vid Enköpingsvägen, strax söder om 
Österhagen och Kockbackavägen. Detta färdigprojekterades under 2018.  

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 44 % 
av kostnaderna som är aktuella 2020–2022 för gång- och cykelvägen längs 
med Kockbackavägen och två nya hållplatser på Enköpingsvägen. 
Byggnationen på etapp 1 har påbörjat under december 2020 och kommer 
att vara färdig sommar 2021. 

Etapp-1 omfattar:(2020–2021) 
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Anläggning en ny gång- och cykelbana (3m bredd) på hela sträckan längs 
med Kockbackavägen från Kockbackarondellen till befintlig gång- och 
cykelbana samt anläggning ett upphöjt övergångsställe vid 
Kockbackarondellen.  

 Etapp-2 omfattar: (2021–2022) 

Anläggning två nya busshållplatser på Enköpingsvägen samt 
hastighetsdämpande åtgärder innan rondellen.  Det ska även byggas 
anslutande gång- och cykelbana till de befintliga. 

 

Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och längs med 
Bygdegårdsvägen 

Det håller på att byggas en ny gång- och cykelbana längs med 
Bygdegårdsvägen mellan Skyttens väg och busshållplats Tvärvägen. Där 
ingår även ombyggnation av hållplats Tvärvägen och nytt övergångställe 
med belysning. Tidplan på detta projekt förlängds pga pandemi. Första 
besiktning gjordes november 2020 och slutbesiktning kommer att ske 
under juni 2021.  

 

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

Etapp 1 och 2 projekterades och byggdes under 2019–2020.  

Projektet delades in i olika etapper på grund av omfattningen: 

Etapp 1: Sträcka mellan Håtunavägen och Ullevivägen - färdigställdes 2019 

Etapp 2: Övergångstället på Ullevivägen och koppling till befintliga Gång- 
och cykelvägar - färdigställdes 2020 
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Etapp 3: Gång- och cykelväg längs med Skällstavägen – det behövs mer 
utredning för att analysera behovet och inventera möjligheter i Skällsta 
industriområde.  

 

Gång-och cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan 

En projektgrupp är startad tillsammans med representanter från VA-
avdelningen. Uppdraget för Projektering och systemhandlingar har 
beställt av konsultföretag. Upphandling för byggnationen kommer 
påbörjas höst 2021.  

Gång- och cykelvägen kommer att gå på den norra sidan av Tjustavägen 
med trafiksäkra övergångar samt nya busshållplatser och belysningar vid 
övergångar.   

 

Gångbana och övergångställe på Målarvägen 

Projektet utreddes 2020. Det är ett omfattande arbete att bygga en ny 
gångbana på Målarvägen mellan Lantmätarvägen och Stationsvägen samt 
övergångställen på Målarvägen och Lantmätarvägen.  
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Lista och status på åtgärdsförslag från 
2018 
 

1. Mellankommunal gång- och cykelförbindelse till Sigtuna kommun  

Projektet lyfts i nytt åtgärdsförlag för 2021. 

2. Regional gång- och cykelförbindelse till Håbo kommun 

Projektet lyfts i nytt åtgärdsförlag för 2021. 

3. Regional gång- och cykelförbindelse till Järfälla kommun 

Projektet lyfts i nytt åtgärdsförlag för 2021. 

4. Gång- och cykelväg till nya områden söder om Bro samhälle 

Projektet lyfts i nytt åtgärdsförlag för 2021. 

5. Norrboda – Brunna verksamhetsområde 

Det håller på att byggas denna gång- och cykelväg i samband med 
exploateringsprojekt Brunna – Norrboda. 

6. Granhammarsvägen och Brunna trafikplats 

Det håller på att byggas denna gång- och cykelväg i samband med 
exploateringsprojekt Brunna – Norrboda. 

7. Gång- och cykelstråk för motion och rekreation 

Projektet lyfts in i nytt åtgärdsförlag för 2021. 

8. Gång- och cykelbana längs med Mineralvägen 

Projektet lyfts in i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som prio 2. 

9. Gång- och cykelväg mellan Beckasinvägen och Brushanevägen 

Projektet lyfts in i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som prio 2. 
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10. Gång- och cykelbana mellan Sandgrind och Tibblehöjden 

Projektet lyfts in i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som prio 2. 

 

Cykelparkering 
I dagsläget finns cykelparkering vid de flesta större målpunkterna i 
Upplands-Bro. Vid nya exploateringar ska det finnas cykelställ med 
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen och som placeras synligt i nära 
anslutning till målpunkten. 

I anslutning till busshållplatser finns endast ett fåtal cykelställen. För att 
underlätta kombinerade resor med cykel och buss föreslås cykelställ vid 
busshållplatser i områden som Aspvik, Sylta, Granhammar och Råby, där 
många har långa avstånd till närmaste busshållplats. Cykelparkeringar i 
anslutning till kollektivtrafikknutpunkter (pendeltågstation och 
bussterminal) bör vara försedda med väderskydd och ska ha möjlighet att 
låsa fast cykeln i ramen. I cykelplan föreslås 10 - 15 cykelparkeringsplatser 
per 100 resenärer. 

 

Trafiksäkerhet och Trygghet 
Trygghetsvandring Kungsängen, Bro och Brunna ca 3 gånger per år 

Trygghetsåtgärder inom tätorter 

Projekt Omdaning Bro – utredning, inventering och åtgärder 

 

Cykelpumpar 
Alla befintliga cykelpumpar föreslås ersätta med kompressorpump som är 
lättare och bättre att använda. 
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Framkomlighet samt drift- och underhållsåtgärder 
Gång- och cykelvägar har fått en högre prioritet vid snöröjning. Primära 
gång- och cykelvägar har nu prioritet 1, vilket innebär att de snöröjs först, 
tillsammans med bussgator och infartsparkeringar. 

För att hålla efter kvarlämnade cyklar som tar upp platser på 
cykelparkeringarna vid pendeltågsstationerna genomförs bortrensning av 
dessa en till en gång per år. 

 

Orientbarhet 
God orienterbarhet är grundläggande för ett väl fungerande gång- och 
cykelvägnät. Orienterbarhet handlar inte bara om vägvisning, utan också 
om vägnätets uppbyggnad och utformning. Ett enkelt och logiskt 
uppbyggt vägnät, med gena länkar mellan start- och målområden, gör det 
enklare för gående och cyklister att hitta. 

I Upplands-Bro finns idag vägvisning längs med det regionala cykelstråket, 
Mälardalsleden och Upplands-Broleden. Som grund för vägvisningen 
föreslås Trafikverkets modell med vägvisare och avståndstavlor. 
Vägvisningen föreslås kompletteras med orienteringstavlor med kartor vid 
större cykelparkeringar. I ett första steg kan orienteringstavlor sättas upp 
vid cykelparkeringarna vid kommunens pendeltågsstationer. 

 

Beteendepåverkande åtgärder 
Arbetet med beteendepåverkande åtgärder för gång- och cykeltrafik 
såsom säkra skolvägar fortsätter i Kommunens cykelstrategi för att bland 
annat uppfylla det övergripande politiska målet.  

Kommunens cykelstrategi ligger till grund för kommunens arbete med att 
främja cykeltrafiken och att öka andelen cykelresor jämfört med bilresor. 
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Strategin syftar till att öka cyklandet, utveckla planeringen och byggandet 
samt driften av cykelvägnätet som en del i det hållbara transportsystemet. 

Strategin ska även bidra till att bryta det nuvarande trafikbeteendet i 
kommunen och skapa nya resmönster. 

Projektet säkra skolvägar innebär enkätundersökning där barn och 
föräldrar får svara på frågor gällande färdmedelsval och vägval till och 
från skolan. Genom det får kommunen in värdefulla synpunkter som 
beaktas i samband med trafiksäkerhet och trygghetsfrågor.  
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Förord
Denna gång- och cykelplan med åtgärdsförslag visar riktningen som Upplands-Bro kommun vill 
arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter att gå och cykla på kommunens vägar. Genom att aktivt 
arbeta med gång- och cykelfrågor kan ett sammanhängande, orienterbart och trafiksäkert gång- 
och cykelvägnät skapas både inom och mellan tätorterna samt regionala stråk till omgivande 
kommuner.

Gång- och cykelplanen har tagits fram av Tekniska avdelningen på uppdrag av Kommunstyrelsen 
och i samarbete med Plan- och exploateringsavdelningen och Bygg- och miljöavdelningen. 
Planen bygger på Upplands-Bro kommuns Översiktsplan 2010, GCM-handboken, som tagits 
fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting, med råd om utformning, drift 
och underhåll av gång- och cykelvägar, Program 2012 Trafiksäkerhetsåtgärder och Program 
2012 Tillgänglighetsåtgärder, resultat från trygghetsprojektet som Tekniska avdelningen 
genomförde i samarbete med Upplands-Brohus år 2007, Upplands-Bro kommuns Grönplan, 
Utvecklingsprogram för Brunna, tätortsanalyser, inventeringar av trafikmiljöer, trafikmätningar, 
gällande detaljplaner och sist men inte minst synpunkter från kommunens invånare.

Parallellt med framtagandet av gång- och cykelplanen har Upplands-Bro kommun medverkat i 
projektet SATSA II, ett cykelprojekt vars syfte är att ta fram en regional cykelplan för Stockholms 
län. Dessutom arbetade kommunen med att ta fram en turist- och fritidskarta där bland annat 
gång- och cykelstråk samt utflyktsmål lämpliga för fotgängare och cyklister presenteras.

Eftersom Upplands-Bro är en kommun som växer och utvecklas föreslår Tekniska avdelningen 
att gång- och cykelplanen ses över varje år och att åtgärdslistorna uppdateras så att genomförda 
åtgärder tas bort och nya läggs till vartefter nya områden byggs ut och nya behov av gång- och 
cykelstråk uppstår.
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1 Inledning

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag 5

Sammanfattning

I Översiktsplan 2010 sätts en tydlig inriktning mot hållbart resande, bland 
annat genom en utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägnät. En 
högre andel gång- och cykeltrafik ger inte bara miljövinster, utan även ökade 
förutsättningar för fysisk aktivitet, vilket bidrar till en förbättrad folkhälsa. 
Dessutom ger en lägre andel biltrafik säkrare, tystare och mer attraktiva 
boendemiljöer.

I Upplands-Bro finns goda möjligheter att utveckla gång- och cykeltrafiken. 
Avstånden mellan kommunens tätorter är korta och längre resor över 
kommungränserna kan genomföras delvis till fots eller på cykel om gång- och 
cykeltrafik knyts samman med kollektivtrafik.
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1.1 Bakgrund
I Översiktsplan 2010 sätts en tydlig inriktning mot 
hållbart	resande	och	minskat	bilberoende,	bland	
annat	genom	mål	för	gång-	och	cykeltrafikens	
utveckling. Enligt översiktsplanen ska gång- och 
cykelvägnätet	byggas	ut,	både	för	arbetspendling	
och	friluftsliv,	och	de	regionala	gång-	och	
cykelstråken till grannkommunerna ska förbättras. 
I översiktsplanen står det också att en gång- och 
cykelplan behövs för att planera nya länkar samt 
utreda behovet av gång- och cykelförbindelser på 
landsbygden.

I Översiktsplan 2010 motiveras satsningar på 
gång-	och	cykeltrafik	med	miljövinster	och	ökad	

stadsmässighet. Förutom detta bidrar ökad gång- 
och	cykeltrafik	till	en	förbättrad	folkhälsa	eftersom	
det	ger	fysisk	aktivitet,	som	är	ett	prioriterat	område	i	
kommunens folkhälsoplan. Ett mål i folkhälsoplanen  

är att samhället ska utformas på ett sätt som 
ger förutsättningar för fysisk aktivitet för hela 
befolkningen.

Andra fördelar är att gång- och cykelinfrastruktur 
tar	relativt	lite	plats,	vilket	ger	en	effektiv	
markanvändning.	En	hög	andel	gång-	och	cykeltrafik	
ger	säkra,	tysta	och	attraktiva	boendemiljöer.	
Vidare är lönsamheten på investeringar i gång- och 
cykeltrafik	betydligt	högre	än	för	investeringar	i	
andra	trafikslag.	Slutligen	kan	gång-	och	cykeltrafik	
anses vara ett mer socialt rättvist transportmedel 
än		exempelvis	bilen	eftersom	fler	kan	cykla	och	gå	
än	resa	med	bil.	För	barn	och	ungdomar	under	18	
år är ofta att gå och cykla de enda sätten att ta sig 
fram på egen hand. I de nationella transportpolitiska 

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

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

7

Gång- och cykelväg i vacker natur vid Brogård

1. 2 Syfte och mål
Syftet med denna gång- och cykelplan är att ge 
en	helhetssyn	över	gång-	och	cykelfrågorna,	både	
inom Upplands-Bro och de regionala gång- och 
cykelstråken över kommungränserna. Gång- och 
cykelplanen ska fungera vägledande vid planering 
och prioritering av gång- och cykelåtgärder.

Övergripande mål är att skapa ett 
sammanhängande,	lättframkomligt,	orienterbart,	
funktionellt	och	framför	allt	trafiksäkert	gång-	och	
cykelvägnät i Upplands-Bro kommun.

1.3 Avgränsningar
Tyngdpunkten i denna gång- och cykelplan ligger 
på	arbets-	och	skolresor,	men	även	gång-	och	
cykeltrafik	för	motions-	och	rekreationsändamål	
tas upp eftersom detta för många fungerar som 
en inkörsport till att även välja att gå eller cykla 
till arbetet. Attraktiva stråk för fritidscykling och 
promenader leder med andra ord sannolikt till en 
ökad	andel	arbetsresor	med	gång-	och	cykeltrafik.1

Gång- och cykelplanen behandlar i första hand det 
övergripande vägnätet i och mellan kommunens 
tätorter,	men	även	framtida	utvecklingsområden,	
regionala pendlingsstråk och behovet av gång- och 
cykelvägar på landsbygden utreds.

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

Det	finns	idag	ett	omfattande	gång-	och	
cykelvägnät	i	kommunens	tätorter,	även	om	

1	 GCM-handbok,	sid	16

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag
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2 Utgångsläge

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

Sammanfattning

Idag finns ett omfattande gång- och cykelvägnät inom och mellan 
tättbebyggda områden i Kungsängen, Tibble, Bro och Brunna. Vid de flesta 
större målpunkter finns cykelparkering, även om behov av kompletteringar 
finns.

Kommunen arbetar kontinuerligt med åtgärder för ökad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet i de program som tas fram årligen. Dessutom har Upplands-Bro 
under flera år deltagit i projektet Säkra skolvägar, vars syfte är att uppmuntra 
skolbarn att gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade med bil.
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2.1 Gång- och cykelvägnät
I	Upplands-Bro	finns	idag	ett	omfattande	
gång- och cykelvägnät både inom och mellan 
tättbebyggda	områden	i	Kungsängen,	Tibble,	Bro	
och	Brunna.	Dessutom	passerar	Mälardalsleden,	
som	är	ett	cykelturiststråk.	Det	finns	även	några	
vandringsleder,	som	Upplands-Broleden.	I	nya	
utvecklingsområden,	som	Sylta,	Urfjäll	och	
Rättarboda	finns	behov	av	kompletterande	stråk.

Cykelvägar delas vanligen in i ett huvudvägnät 
och	ett	lokalvägnät,	där	huvudvägnätet	utgör	
stommen och binder ihop större målpunkter såsom 

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

utgörs i regel av vägar som ansluter till 
huvudvägnätet.1

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

Start- och målpunkter
Startpunkter	är,	som	namnet	antyder,	platser	där	

1	 GCM-handbok,	sid	20
2	 GCM-handbok,	sid	19

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

1 Översiktsplan 2010

11

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

Cykelparkering
Stöldsäkra parkeringsmöjligheter i nära anslutning 
till målpunkter är viktigt. Stöldrisken påverkar 
hur dyra cyklar invånarna vågar köpa och för 
många är risken att cykeln blir stulen en tillräcklig 
anledning att inte cykla alls. Säkra cykelparkeringar 
ger	med	andra	ord	både	fler	och	bättre	cyklar	på	
kommunens	vägar.	Dessutom	är	snyggt	utformade	
cykelparkeringar en utmärkt marknadsföring för 
cykeltrafik.3

Placeringen är en annan faktor som i hög grad 
avgör om en cykelparkering överhuvudtaget 
används. En tumregel är att avståndet mellan 
parkeringsplats och målpunkt inte får överstiga 25 
meter,	annars	är	risken	för	felparkeringar	stor.4

I	Upplands-Bro	kommun	finns	idag	
parkeringsmöjligheter	i	anslutning	till	de	flesta	
större	målpunkter.	Däremot	är	cykelparkeringarna	
i vissa fall olämpligt placerade och består av enkla 
cykelställ	för	fastlåsning	i	framhjulet,	vilket	medför	
stöldrisk. Cykelparkeringar saknas helt vid några av 
kommunens	naturreservat	och	friluftsområden,	samt	
vid busshållplatser.

Vid Kungsängens station har beläggningsgraden 
på	cykelparkeringen	ibland	varit	över	100%,	
alltså	fler	cyklar	än	parkeringsplatser.	Därför	har	
cykelparkeringen kompletterats med ytterligare 
en cykelparkering framför kommunhuset. Vid Bro 
station	finns	det	fler	cykelparkeringsplatser	och	
beläggningsgraden överstiger sällan 60 %.

Ett vanligt problem är kvarlämnade cyklar som 
tar upp plats på cykelparkeringarna. I exempelvis 
cykelstaden	Amsterdam	finns	tydliga	rutiner	

3	 GCM-handbok,	sid	123
4	 GCM-handbok,	sid	123

Cykelparkering vid Kungsängens vårdcentral.

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

•	 Tätorter och centrumområden
•	 Förskolor och skolor
•	 Arbetsplatser och industri- 

områden
•	 Pendeltågsstationer och 

busshållplatser
•	 Sevärdheter
•	 Idrottsplatser och frilufts- 

områden
•	 Externa handelsområden
•	 Kyrkor
•	 Bibliotek
•	 Regionala mål utanför 

kommunen
•	 Badplatser

MÅLPUNKTER

Bro pendeltågsstation är en målpunkt



71 Uppdatering av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag  - TN 21/0100-1 Uppdatering av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag  : Bilaga 4 Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag 20120418

12

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

Detaljutformning
Gång- och cykelstråkens utformning är av stor 
betydelse	för	tillgänglighet,	framkomlighet	och	
trafiksäkerhet.	Vad	gäller	materialval	ställs	höga	
krav	på	att	ytbeläggningen	är	jämn,	men	att	
den samtidigt ger tillräckligt hög friktion. Asfalt 
fungerar utmärkt på både gång- och cykelbanor. 
Av estetiska skäl används ofta smågatsten eller 
stenplattor	som	ytbeläggning	på	gångbanor,	vilket	
medför att fotgängare väljer att gå på cykelfält 
istället.5 Beläggningsmaterialet på cykelvägarna i 
Upplands-Bro är övervägande asfalt.

Gång- och cykelvägarna i Upplands-Bro är 
dubbelriktade. Jämförelser i olycksstatistik mellan 
Köpenhamn,	med	enkelriktade	cykelbanor,	och	
Malmö,	med	dubbelriktade	cykelbanor,	visar	
emellertid att skillnaderna i antalet olyckor mellan 
enkel- och dubbelriktade cykelbanor är mycket 
små.6

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

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

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

Upplands-Bro arbetar också med trygghetsfrågor. 
År 2009 genomfördes ett stort projekt i samarbete 
med	Upplands-Brohus,	Hyresgästföreningen,	

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

UTFORMNING

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

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

Grundvärden för fotgängare.
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Polisen och Brandkåren Attunda då kommunens 
invånare	bland	annat	fick	tycka	till	om	trygghet	i	en	
enkätundersökning.

Olycksstatistik
En metod att få en uppfattning om var insatser 
behövs	för	att	förbättra	trafiksäkerheten	är	att	
studera	olycksstatistik.	I	databasen	STRADA	
registreras	trafikolyckor	som	lett	till	en	polis-	eller	
sjukvårdsinsats.

Statistiken visar att antalet gång- och cykelolyckor 
har legat på en ganska jämn nivå de senaste åren. 
På de kommunala vägarna har 44 olyckor med 
cyklister och fotgängare rapporterats mellan januari 
2007 och december 2011. Olyckorna har framför 
allt skett i kommunens tätorter och längs med 
Enköpingsvägen samt Granhammarsvägen.

Det	är	viktigt	att	understryka	att	mörkertalet	för	
gång- och cykelolyckor är stort och att alla sjukhus 
tidigare inte varit anslutna till systemet.

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

7	 GCM-handbok,	sid	15

beroende	på	trafikflödet.	På	sträckor	med	högre	
hastigheter krävs en separat cykelbana. Om 
biltrafikens	hastigheter	överstiger	70	km/h	bör	
cykelbanan	vara	friliggande,	alternativt	avskild	från	
biltrafiken	med	räcke	eller	bred	skiljeremsa.8

Eftersom	gruppen	fotgängare	har	fler	äldre	och	barn	
krävs ibland högre separeringsgrad än för cyklister. 
För	att	ge	god	trafiksäkerhetsstandard	krävs	
gångbana	där	biltrafikens	hastigheter	är	30	km/h	
eller	högre.	Där	hastigheten	är	70	km/h	eller	mer	
krävs	att	gångbanan	är	avskild	från	biltrafiken	med	
ett räcke eller en bred skiljeremsa.9

I Upplands-Bro varierar separeringsgraden 
från	biltrafik	allt	från	friliggande	gång-	och	
cykelvägar med planskilda korsningar till gång- 
och cykelbanor som följer huvudvägnätet. På 
vissa platser följer separeringsgraden inte 
rekommendationerna,	som	vid	Brunna	trafikplats	
för gång- och cykelbanan övergår till ett cykelfält 
längs	med	Granhammarsvägen,	där	den	föreskrivna	
hastigheten är 70 km/h.

I Upplands-Bro delar cyklister och gående på 
samma	vägnät.	I	tätorterna	finns	det	separata	
gångbanor	på	vissa	platser,	men	inga	cykelvägar	
som	är	avsedda	enbart	för	cykeltrafik.	En	separering	
av fotgängare och cyklister medför en ökad trygghet 
för fotgängare och förbättrad framkomlighet för 
cyklister.	Däremot	påverkar	en	sådan	separering	
inte	trafiksäkerheten	nämnvärt	eftersom	endast	en	
procent	av	de	gåendes	trafikskador	är	orsakade	
av kollisioner med cyklister. Vid separation av 
gående	från	cyklister	kan	olika	beläggningsmaterial,	
kantstenar eller linjemålningar samt målade 
symboler	användas	för	att	skilja	trafikantgrupperna	
åt.10

Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro består 
till stor del av friliggande stråk med planskilda 
korsningar,	som	på	senare	år	kompletterats	
med stråk som följer huvudvägnätet för bil. 
Fördelen med friliggande gång- och cykelvägar 
är	att	dessa	ger	en	hög	trafiksäkerhet,	men	
separeringen	i	flera	plan	skapar	mörka	tunnlar	som	
försämrar framkomligheten och trygghetskänslan. 
Välplanerade gång- och cykeltunnlar med 
god belysning och regelbunden siktröjning av 
vegetationen minskar dessa problem.11 Stråken 

8	 GCM-handbok,	sid	55
9	 GCM-handbok,	sid	53
10	 GCM-handbok,	sid	55
11	 GCM-handbok,	sid	15
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som följer bilarnas vägnät upplevs ofta som 
trygga,	särskilt	efter	mörkrets	inbrott,	men	
kräver korsningspunkter i samma plan som den 
motordrivna	trafiken.

Belysning
En väl genomtänkt belysning längs cykelvägar fyller 
många funktioner. Ur ett säkerhetsperspektiv gör 
god belysning det möjligt för gående och cyklister 
att upptäcka hinder och ojämnheter på underlaget. 
Belysningen gör fotgängarna och cyklisterna 
synliga	för	andra	trafikanter	och	förbättrar	
orienterbarheten. God belysning är särskilt viktigt 
i	trafiksäkerhetsmässigt	kritiska	punkter,	som	vid	
överfarter,	samt	vid	platser	som	upplevs	otrygga,	
som i gång- och cykeltunnlar.

I trygghetsprojektet som genomfördes år 2007 
var bristfällig belysning en vanlig synpunkt. Flera 
förbättringar har genomförts sedan dess och 
Upplands-Bro kommun planerar att under 2012 
genomföra en inventering av belysningen på 
kommunens övergångsställen.

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

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

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

Drift och underhåll
Drift-	och	underhållsarbete	på	gång-	och	cykelvägar	
är viktigt både ur framkomlighetssynpunkt och ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv.	Singelolyckor,	som	är	den	
vanligaste	olyckstypen	för	fotgängare	och	cyklister,	
beror ofta på brister i utformning och underhåll.13 
En stor andel av de rapporterade cykelolyckorna 
i Upplands-Bro mellan 2007 och 2011 berodde 
på löst grus på cykelbanan eller ojämnheter i 
underlaget.14

I Upplands-Bro sker sandsopning en gång per 
år,	med	start	i	mitten	av	april.	Ett	vanligt	problem	
i början av april är varma dagar med många som 
vill cykla och samtidigt kalla frostnätter som ger 
periodvis halka och medför att man inte kan sopa 
bort sanden.

Drift-	och	underhåll	av	gång-	och	cykelvägarna	
sköts	i	Upplands-Bro	av	entreprenörer,	som	har	
ansvar för allt från vägrensslåtter till snöröjning och 
sandsopning. Vintertid prioriteras huvudgator för 
buss samt infartsparkeringar vid snöröjning och 
halkbekämpning. Gång- och cykelstråk har prioritet 
två och snödjupet får maximalt bli sju centimeter 
vid torr snö innan snöröjning påbörjas. En vanlig 
rekommendation är att snödjupet på cykelvägar 
inte får överstiga fem centimeter och att gång- och 
12 Cykelansvarig Malmö Stad [20101103]
13	 GCM-handbok,	sid	14
14	 STRADA

PRIORITETSORDNING
Gatumarken prioriteras vid 
vinterunderhåll enligt följande:

1)	Huvudgator,	bussgator,	
busshållplatser,	
pendeltågsstationer och 
infartsparkeringar

2) Gång- och cykelvägar

3) Övriga gator samt parkeringar 
och gångbanor

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag
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cykelvägar	snöröjs	före	bilvägarna,	eftersom	risken	
annars är stor att cyklister och fotgängare väljer att 
gå och cykla på bilvägarna.15

Större asfalteringsarbeten genomförs under 
sommarhalvåret,	medan	akuta	åtgärder	utförs	
löpande under året. Vägrensslåtter sker löpande 
i korsningar och en gång varje sommar i övriga 
områden.

2.4 Orienterbarhet
God orienterbarhet är grundläggande för ett väl 
fungerande gång- och cykelvägnät. Orienterbarhet 
handlar	inte	bara	om	vägvisning,	utan	också	om	
vägnätets uppbyggnad och utformning. Ett enkelt 
och	logiskt	uppbyggt	vägnät,	med	gena	länkar	
mellan	start-	och	målområden,	gör	det	enklare	för	
gående och cyklister att hitta.

I Upplands-Bro är gång- och cykelvägnätet 
mestadels	logiskt	uppbyggt,	med	gena	stråk	mellan	
start- och målområden. Bristerna i utformningen 
finns	framför	allt	i	punkter	där	de	äldre	stråken	
knyter an till de nyare gång- och cykellänkarna längs 
bilvägarna. Nivåskillnader och omvägar förvirrar 
och ibland är det otydligt var man som cyklist ska 
ta vägen då gång- och cykelvägen övergår till en 
gångbana.

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

15	 GCM-handbok,	sid	56

motortrafik;	den	ska	vara	kontinuerlig	och	enhetlig,	
med nya skyltar på platser där det kan uppstå tvivel 
om vägval.16 I många kommuner kompletteras 
vägvisningen med orienteringstavlor vid större 
målpunkter.

I	Upplands-Bro	finns	idag	vägvisning	längs	med	
det regionala cykelstråket Mälardalsleden samt i 
centrumområdena.

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

Evenemang och information
I många kommuner används marknadsföring 
i form av aktiviteter som ”Gå och cykla”-dagar 
samt information i broschyrer och på kommunens 
hemsida	för	att	få	fler	att	börja	gå	och	cykla.	
Cykelkartor,	med	information	om	hjälmanvändning	
och	råd	om	hur	man	bör	uppträda	i	trafiken,	fungerar	
också som marknadsföring. För att höja gång- och 
cykeltrafikens	status	är	det	viktigt	att	ta	alla	tillfällen	
att	uppmärksamma	dessa	två	trafikslag,	exempelvis	
genom	att	fira	nya	gång-	och	cykelstråk	och	
cykelparkeringar med invigningar och informera på 
kommunens hemsida.18

16	 GCM-handbok,	sid	138
17	 GCM-handbok,	sid	15
18	 Cykelansvarig,	Malmö	stad	[20101103]
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Erfarenheter från andra kommuner visar att 
cykeltrafiken	ökar	kraftigt	under	perioder	då	
man satsar mycket på beteendepåverkande 
åtgärder,	bland	annat	marknadsföring,	men	efter	
satsningarna	är	risken	stor	att	cykeltrafiken	sjunker	
till samma nivå som tidigare. Med andra ord behövs 
kontinuerliga beteendepåverkande satsningar och 
regelbundna kampanjer för att behålla en hög andel 
gång-	och	cykeltrafik.19

I	Upplands-Bro	har	man	gjort	flera	satsningar	i	
projektet Säkra skolvägar för att få barn att cykla 
och gå till skolan istället för att bli skjutsade med 
bil.	Dessutom	pågår	ett	arbete	med	att	ta	fram	en	
turist-	och	fritidskarta,	där	gång-	och	cykelstråk	samt	
lämpliga	utflyktsmål	för	gång-	och	cykeltrafik	ingår.

19	 Trafikplaneringschef	Gävle	kommun	[20101103]

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag16
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Sammanfattning

Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro täcker idag stora delar av de 
tättbebyggda områdena, men behov av kompletteringar finns. I denna 
gång- och cykelplan föreslås bland annat regionala gång- och cykelstråk 
till grannkommunerna Håbo och Sigtuna samt förbättrade gång- och 
cykelförbindelser till friluftsområden och naturreservat.

Förutom fysiska åtgärder i trafikmiljön föreslås beteendepåverkande 
åtgärder, som marknadsföring av gång- och cykeltrafik vid olika evenemang, 
information på kommunens webb och satsningar på projekt som Säkra 
skolvägar. För att få en uppfattning om hur Upplands-Broborna reser och få 
bättre underlag för prioritering och planering av åtgärder föreslås också att en 
resvaneundersökning genomförs.

3 Åtgärdsförslag
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3.1 Kompletteringar av gång- 
och cykelvägnätet
Gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro täcker 
stora delar av kommunens tättbebyggda områden. 
Det	finns	emellertid	behov	av	kompletteringar,	
bland annat regionala gång- och cykelstråk 
till grannkommunerna samt förbättrade gång- 
och cykelförbindelser till naturreservat och 
friluftsområden.

För att bättre kunna planera och prioritera 
åtgärder samt följa upp resultaten av genomförda 
investeringar föreslås att en resvaneundersökning 
ska genomföras i hela Upplands-Bro kommun.

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

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

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

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

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

På sikt föreslås att gång- och cykelvägen längs med 
Granhammarsvägen förlängs mot Granhammar 
och	Västra	Ryd,	samt	kompletteras	med	gång-	och	
cykelstråk mot Brunna industriområde och Lejondals 
naturreservat.

Kompletteringar och förbättringar av 
befintliga stråk
Bygdegårdsvägen fungerar som en tillfart till Kasmo 
industriområde samt Kungsängens idrottsplats och 
utgör dessutom en del av det regionala cykelstråket 
Mälardalsleden. Första halvan av Bygdegårdsvägen 
är	försedd	med	gångbana,	men	cyklister	hänvisas	
till	blandtrafik.	I	den	nya	hastighetsplanen	föreslås	

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag
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40	km/h	vilket	är	för	hög	hastighet	för	att	gående,	
cyklister och motorfordon ska kunna samspela på 
ett	trafiksäkert	sätt.	För	att	öka	trafiksäkerheten	
föreslås en gång- och cykelbana längs med hela 
Bygdegårdsvägen och vidare norrut längs med 
Västra Rydsvägen.

En ombyggnation av korsningen mellan 
Bygdegårdsvägen	och	Kyrkvägen	finns	med	
som en prioriterad åtgärd i Program 2012 
trafiksäkerhetsåtgärder.	En	upphöjning	av	
korsningen och tillgänglighetsanpassning av 
övergångsställena planeras att genomföras under 
våren år 2012.

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

Stråk för motion och rekreation
Den	vackra	naturen	och	närheten	till	Mälaren	
ger goda förutsättningar för att utveckla 
cykelturism	i	Upplands-Bro.	I	kommunen	finns	
idag cykelturistleden Mälardalsleden och 
Upplands-Broleden som är en vandringsled. 
Dessutom	tas	en	turist-	och	fritidskarta	fram	under	
2012,	som	bland	annat	innehåller	gång-	och	
cykelstråk	och	lämpliga	utflyktsmål	för	gång-	och	
cykeltrafikanter.	Kommunen	medverkar	även	i	det	
regionala	cykelprojektet	SATSA	II,	som	bland	annat	
går ut på att ta fram cykelturiststråk av regionalt 
intresse.

Tätortsnära naturområden som kan vara intressanta 
mål	för	cykelutflykter	och	vandringar	är	Lejondal,	
Frölunda,	Lillsjön,	Stäketskogen	och	Broängarna.	

Gång- och cykelförbindelser saknas både till 
Frölunda,	Lillsjön,	Stäketskogen	och	Broängarna.	
Cyklister	tvingas	därför	ta	sig	fram	i	blandtrafik,	ofta	
på smala vägar med höga hastigheter och dålig 
sikt.	Undantaget	är	Stäketskogen,	dit	man	kan	gå	
och cykla på gång- och cykelbanan längs med 
Enköpingsvägen.

Fotgängare kan ta sig till naturreservaten på 
vandringsleden Upplands-Broleden och till Lillsjön 
på	motionsspår	genom	Lillsjöskogen.	Dessa	stigar	
är emellertid inte tillgänglighetsanpassade och 
är svåra att ta sig fram på för rullstolsburna och 
med	cykel	eller	barnvagn.	Därför	är	ett	förslag	att	
möjligheterna att anlägga gång- och cykelstråk till 
naturområdena utreds. På vissa platser kan detta 
lösas genom att en del av bilarnas körbana upplåts. 
På andra platser kan gång- och cykelbanan dras 
längs med bilvägen och till några naturområden 
finns	friliggande	skogsvägar	som	kan	rustas	upp.

Cykelparkering och cykelpumpar
I	dagsläget	finns	cykelparkering	vid	de	flesta	större	
målpunkterna i kommunen. Undantaget är några av 
naturreservaten,	som	Broängarna,	Stäketskogen	
och	Frölunda,	där	parkeringsmöjligheter	saknas.	På	
dessa platser föreslås enklare cykelställ med 15 - 20 
platser,	med	möjlighet	att	låsa	fast	cykeln	i	ramen.

Det	finns	endast	ett	fåtal	cykelparkeringar	i	
anslutning till busshållplatser. För att underlätta 
kombinerade resor med cykel och buss föreslås 
cykelparkeringar	vid	större	busshållplatser,	särskilt	
i	områden	som	Aspvik,	Sylta,	Granhammar	och	
Råby,	där	många	har	långa	avstånd	till	närmaste	
busshållplats. Cykelparkeringar i anslutning till 
kollektivtrafik	bör	vara	försedda	med	tak	och	ha	
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. I denna 
cykelplan föreslås 10- 15 busshållplatser per 100 
resenärer.

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag

Korsningen Bygdegårdsvägen/Kyrkvägen.

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

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

3.2 Trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och trygghet
I den studerade olycksstatistiken framgår att en stor 
andel av de rapporterade olyckorna för gång- och 
cykeltrafik	inträffar	i	korsningspunkter	i	kommunens	
tätorter och på större vägar där cykelbanor saknas. 
Med andra ord är korsningspunkterna viktiga i 
trafiksäkerhetsarbetet.

I trygghetsprojektet som genomfördes i samarbete 
med Upplands-Brohus år 2007 kom många 
synpunkter upp gällande belysning och i Program 
2012	Trafiksäkerhetsåtgärder	finns	en	inventering	
av gatubelysningen med för att få en bild av vilka 
förbättringar som behövs.

Separeringsgrad och korsningspunkter
Som tidigare nämnts är separeringsgraden 
mellan	motordriven	trafik	och	gång-	och	
cykeltrafik	i	vissa	områden	för	låg	för	att	ge	god	
trafiksäkerhetsstandard.

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

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

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

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

Vägarbeten och hinder
Vid vägarbeten som påverkar fotgängare och 
cyklister krävs tydliga avspärrningar och skyltar. 
Vid större vägarbeten bör skyltningen på plats 
kompletteras med information på kommunens 
hemsida och eventuellt i lokaltidningen. Om gång- 
och	cykeltrafik	måste	ledas	om	vid	vägarbeten	
ska	målet	vara	att	uppnå	god	trafiksäkerhet	även	
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Exempel på plats där man separerat gående och 
cyklister i Årsta.
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på	den	tillfälliga	vägen,	så	att	gående	exempelvis	
inte	hänvisas	till	blandtrafik	på	en	väg	med	
hastighetsbegränsningen 30 km/h.

Drift och underhåll
Sand på gång- och cykelvägar är ett problem på 
våren då väderleken ofta är växlande med kalla 
nätter och soliga dagar. Sanden gör det svårt att 
ta sig fram på dagarna då många vill ut och gå 
och	cykla,	men	behövs	på	kvällarna	då	det	blir	
minusgrader	och	halka.	Därför	kan	den	inte	sopas	
bort	för	tidigt.	Däremot	kan	informationen	om	när	
och	hur	sandsopningen	sker	förbättras,	med	en	
tydlig prioritetsordning som talar om i vilken ordning 
gång- och cykelvägarna sopas.

För att förbättra möjligheterna att gå och cykla på 
vintern föreslås att gång- och cykelvägarna får 
högre	prioritet	vid	snöröjning.	Då	minskar	man	
även risken att gående och cyklister väljer bilarnas 
körbana,	där	det	är	bättre	och	snabbare	snöröjt,	än	
gång- och cykelbanan.

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

Vägvisning
Som grund för vägvisningen föreslås 
Trafikverkets	modell	med	vägvisare	och	
avståndstavlor. Vägvisningen föreslås 
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kompletteras med orienteringstavlor med kartor 
vid större cykelparkeringar. I ett första steg kan 
orienteringstavlor sättas upp vid cykelparkeringarna 
vid kommunens pendeltågsstationer.

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

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

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

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

Marknadsföring och evenemang
Marknadsföring kan användas för att uppmuntra 
fler	att	börja	gå	och	cykla.	Ett	sätt	att	marknadsföra	

Hinder på gång- och cykelväg i Bro.
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gång-	och	cykeltrafik	är	att	fira	nya	gång-	och	
cykelvägar samt cykelparkeringar med invigningar. 
Kommunen kan även dela ut information om gång- 
och	cykeltrafik	vid	evenemang	som	kommunen	
deltar	i,	såsom	Fest	i	byn	och	Kungskalaset.	
Avslutningsvis bör kommunen fortsätta att arbeta 
med Säkra skolvägar- projektet och sträva efter att 
fler	skolelever	ska	gå	och	cykla	till	skolan.

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

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

Kompletteringar av gång- och cykelvägnätet
1. Gång- och cykelväg till Naturreservatet Frölunda (2)
2. Gång- och cykelväg längs med Strandvägen (1)
3. Gång- och cykelväg till Lillsjöns friluftsområde (2)
4. Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen och Västra Rydsvägen (1)
5.	 Brunna	trafikplats,	trafiksäkerhetsåtgärder	och	gång-	och	cykelväg	(1) I	samarbete	med	Trafikverket!
6. Gång- och cykelförbindelser till Brunna industriområde från Norrboda och Brunna (1)
7. Gång- och cykelväg till Svea Livgarde (1)
8.	 Gång-	och	cykelväg	till	Håbo-Tibble	(1) I	samarbete	med	Trafikverket!
9. Gång- och cykelväg till Broängarnas naturreservat (2)
10.	 Gång-	och	cykelvägar	till	Hällkana	friluftsområde	från	Bro	centrum	och	Österhagen	(2)
11. Gång- och cykelväg till Rättarboda (1) I	samarbete	med	Trafikverket!
12. Gång- och cykelväg till Ådö och Smidö (1) I	samarbete	med	Trafikverket!
13.	 Regional	gång-	och	cykelväg	till	Håbo	kommun	(1) I	samarbete	med	Trafikverket!
14.	 Gång-	och	cykelväg	till	Håbo-Tibble	(1) I	samarbete	med	Trafikverket!
15.	 Regional	gång-	och	cykelväg	till	Håtuna	och	Sigtuna	samt	Tjusta	(1) I	samarbete	med	Trafikverket!
16. Gång- och cykelväg till Skällsta/Fliesbergshuset (1)
17. Gång- och cykelväg mellan Norrbodarondellen och infarten till Kungsängens IP (1)
18.	 Trafiksäkerhetsåtgärder	i	korsning	Bygdegårdsvägen/Kyrkvägen	(1)
19. Ny gång- och cykelväg mellan Lejondalsvägen och Björklyckestigen (1)

Resvaneundersökning
20. Genomföra en resvaneundersökning (1)

Cykelparkering
21.	 Broängarnas	naturreservat:	cykelställ	med	fastlåsning	i	ramen,	10-	20	platser	(1)
22.	 Stäketskogen:	cykelställ	med	fastlåsning	i	ramen,	10-	20	platser	(1)
23.	 Naturreservatet	Frölunda:	cykelställ	med	fastlåsning	i	ramen,	10-	20	platser	(1)
24.	 Hällkana	friluftsområde:	cykelställ	med	fastlåsning	i	ramen,	20-	30	platser	(1)
25.	 Lillsjötoppen:	cykelställ	med	fastlåsning	i	ramen,	10-	20	platser	(1)
26. Cykelparkeringar vid större busshållplatser (1)
27.	 Kungsängens	infartsparkering:	cykelparkering	med	tak	och	fastlåsning	i	ramen,	minst	20	platser	(1)
28.	 Cykelpumpar	i	anslutning	till	cykelparkeringar	vid	pendeltågsstationerna (1)

Trafiksäkerhet och trygghet
29. Inventering av belysning vid övergångsställen och cykelparkeringar (1)

Framkomlighet samt drift- och underhållsåtgärder
30. Förbättra rutiner för bortforsling av skrotcyklar (1)
31.	 Högsta	prioritet	för	snöröjning	på	huvudvägar	för	gång-	och	cykeltrafik	(1)
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Orienterbarhet
32. Ny vägvisningsplan och förslagsvis börja arbeta med vägvisning på huvudstråken först (1)
33.	 Orienteringstavlor	för	gång-	och	cykeltrafikanter	vid	större	cykelparkeringar	(1)

Beteendepåverkande åtgärder
34. Vidareutveckla Gå och cykla-webb (1)
35. Fortsätta arbetet med Säkra skolvägar (1)
36. Vidareutveckla cykelpoolen (1)
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 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-08 

 

 

§ 30 Uppdatering av åtgärdsförslag i Gång- 
och cykelplan 2012 

 Dnr TN 18/0376 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utan eget ställningstagande remittera förslaget 

om åtgärdsförslag i Gång- och cykelplanen 2012 till Cykelfrämjandet för 

inhämtande av synpunkter.  

Sammanfattning 

Gång- och cykelplanen med åtgärdsförslag antogs av Kommunstyrelsen den 18 

april 2012. Planen skulle utgöra underlag till kommande gång- och 

cykelinvesteringar och vartannat år uppdateras genom att ta bort genomförda 

projekt och lägga till nya vartefter behov uppstår. Gång- och cykelarbetena 

som redovisas är genomförda mellan 2014 - 2018. Som tidigare rapporterats till 

nämnden så har uppdatering inte skett efter två år på grund av resursbrist, 

planen har ändå beaktats i Trafik- och tillgänglighetsprogrammets 

genomförande under samtliga år. Gång- och cykelplanen uppdaterades senast 

2014. Denna tjänsteskrivelse är en uppdatering av åtgärdsförslagen i Gång- och 

cykelplanen, övriga åtgärdsförslag i den tidigare beslutade gång- och 

cykelplanen gäller fortfarande. 

 

Uppdateringen av gång- och cykelplanen sänds på remiss till Cykelfrämjandet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2019 

 Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, beslutad 18 april 2012 

 Cykelfrämjandets stadgar, fastställda 25 mars 2007 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar uppdateringen 

av åtgärdsförslag i Gång- och cykelplanen 2012 och att denna sänds ut på 

remiss till Cykelfrämjandet. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-08 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut:  

Tekniska nämnden beslutar att utan eget ställningstagande remittera förslaget 

om åtgärdsförslag i Gång- och cykelplanen 2012 till Cykelfrämjandet för 

inhämtande av synpunkter.  

Yrkande  

Markus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 

 Cykelfrämjandet  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Jansson 

Trafiktekniker 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.jansson@upplands-bro.se 

2021-08-25 TN 21/0363  

Tekniska nämnden 
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Ändring av parkeringsbestämmelser på 
Begoniaslingan 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att den lokala trafikföreskriften om tillåten parkering upphävs 

2. att den lokala trafikföreskriften om område med förbud att parkera 

inom Kockbacka antas 

3. att föreskrifterna träder i kraft den 5 oktober 2021 

Sammanfattning 

Enligt detaljplan 1 för Kockbacka är lokalgatorna dimensionerade för låga 

hastigheter. Körbanebredden är 5,0 meter (gångbana saknas). Parkeringen ska 

ske på respektive tomt i garage eller carport. En parkeringsplats för besökare 

finns i hörnet Begoniaslinga/Lejondalsvägen. Någon gång under byggtiden 

infördes parkering på bl.a. Begoniaslingan som enligt uppgift skulle vara 

tillfällig. Dock framgår det inte någonstans hur länge parkeringen ska gälla. 

P.g.a. klagomål från de boende begränsades uppställningen 2017 till att gälla 

högst 6 timmar. Den tillåtna parkeringen har idag inneburit att även tunga 

fordon parkeras på gatan. Det finns inga andra lokalgator i området med 

tillåten parkering.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att parkeringen ska upphävas samt område 

med förbud att parkera ska införas även på Begoniaslingan med anledning av 

detta. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 25 augusti 

2021 

Ärendet 

Enligt detaljplan 1 för Kockbacka är lokalgatorna dimensionerade för låga 

hastigheter. Körbanebredden är 5,0 meter (gångbana saknas). Parkeringen ska 

ske på respektive tomt i garage eller carport. En parkeringsplats för besökare 

finns i hörnet Begoniaslinga/Lejondalsvägen.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   TN 21/0363 

 
 

Någon gång under byggtiden infördes parkering på bl.a. Begoniaslingan som 

enligt uppgift skulle vara tillfällig. Dock framgår det inte någonstans hur länge 

parkeringen ska gälla. P.g.a. klagomål från de boende begränsades 

uppställningen 2017 till att gälla högst 6 timmar. Den tillåtna parkeringen har 

idag inneburit att även tunga fordon parkeras på gatan. Det finns inga andra 

lokalgator i området med tillåten parkering.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att parkeringen ska upphävas samt område 

med förbud att parkera ska införas även på Begoniaslingan med anledning av 

detta. 

Barnperspektiv 

Parkerade fordon begränsar framkomligheten och äventyrar säkerheten för barn 

och unga då gatan är endast 5 meter bred.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef 

    

 

Bilagor 

1. Lokal trafikföreskrift om upphävande av parkering  

2. Lokal trafikföreskrift om område med förbud att parkera inom Kockbacka 

Beslut sänds till 

 Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  



72 Ändring av parkeringsbestämmelser på Begoniaslingan - TN 21/0363-2 Ändring av parkeringsbestämmelser på Begoniaslingan : Lokal trafikföreskrift om område med förbud att parkera inom Kockbacka

BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om område 
med förbud att parkera inom Kockbacka.

Beslutade den 20 september 2021.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 §   Inom Kockbacka på de sträckorna som markerats på kartbild får 
fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Denna författning träder i kraft den 5 oktober 2021 då Upplands-Bro 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2017:2) om förbud att parkera på 
vägarna (Gallringsvägen, Plantvägen, Drivhusslingan, Spaljévägen, 
Pelargonvägen, Cyklamenvägen och Kaktusvägen) i Kockbackaområdet 
och Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2017:4) om 
parkering på Växthusvägen ska upphöra att gälla.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om 
upphävande av Upplands-Bro kommuns lokala 
trafikföreskrifter (0139 2017:5) om parkering på 
Begoniaslingan.

Beslutade den 20 september 2021.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att Upplands-
Bro kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2017:5) om parkering på 
Begoniaslingan ska upphöra att gälla den 5 oktober 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Annika Askeljung Jonsson 
Kartingenjör 
Mät- och GIS-enheten 
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se 

2021-09-02 TN 21/0314  

Tekniska nämnden 
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Namnsättning av väg till Hebbo i Säbyholm, Bro 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att vägen som leder från Rösaringvägen till torpet Hebbo i Säbyholm, Bro ska 
få namnet Hebbovägen.  

Sammanfattning 
Den nya fastighetsägaren till Säbyholm 5:25 väster om Bro, där torpet Hebbo 
ligger, önskar en belägenhetsadress eftersom det idag inte finns någon adress 
till platsen och ett nytt bostadshus planeras att byggas här. Den befintliga 
grusvägen som leder från Rösaringvägen nordväst om Säbyholm och endast 
fram till tomtplatsen Hebbo behöver först namnsättas för att platsen ska kunna 
få en adress. Namnförslaget Hebbovägen faller sig naturligt och namnet finns 
inte någon annanstans i Sverige så risk för förväxling föreligger därför inte. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2021 

Ärendet 
Den nya fastighetsägaren till torpet Hebbo på fastigheten Säbyholm 5:25 
planerar att bygga en ny byggnad på tomtplatsen och behöver därför en 
belägenhetsadress för att underlätta för leveranser och besök att hitta dit. Den 
befintliga grusvägen som behöver namnsättas för att platsen ska kunna få en 
adress, leder från Rösaringvägen nordväst om Säbyholm och Låssa kyrka fram 
till tomtplatsen Hebbo. Hebbo står omnämnt redan 1825 som ett 
oskattelagd torp under Säbyholm. Under 1900-talets senare del användes 
platsen som fritidsanläggning av Länkarna och har sedan stått tomt fram till nu. 

Namnförslaget Hebbovägen faller sig naturligt och namnet finns inte någon 
annanstans i Sverige så risk för förväxling föreligger därför inte.  

Ärendet har remitterats till hembygdsföreningarna UKF, Bro-Lossa 
hembygdsförening och Kulturbojen. Ett skriftligt svar har inkommit vilket var 
positivt till namnförslaget, samt två muntliga positiva svar utanför remisstiden. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
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Rödmarkerad väg i kartan visar namnförslaget Hebbovägen  

Barnperspektiv 

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

 

 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen Annika Askeljung Jonsson 

 Namnberedningsgruppen 

 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägare till Säbyholm 5:25 
 Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Annika Askeljung Jonsson 
Kartingenjör 
Mät- och GIS-enheten 
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se 

2021-09-02 TN 21/0378  

Tekniska nämnden 
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Namnsättning i Nyborg, Håtuna 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att verkstadsbyggnaden inom byadressområdet Nyborg, i norra Upplands-Bro 
ska få gårdsadressen Verkstaden. 

Sammanfattning 
Fastighetsägaren till Nyborg 1:1 i norra Upplands-Bro har problem med 
leveranser till gården och lastbilar som felaktigt kör ända fram till 
huvudbyggnaden. Verkstaden, som fastighetsägaren ser som gårdens centrum, 
har ingen adress alls idag. En ny adress till verkstadsbyggnaden skulle 
underlätta för leveranser. Eftersom Nyborg är ett så kallat byadressområde där 
olika byggnader har gårdsnamn istället för gatuadresser krävs en officiell 
namnsättning av verkstadsbyggnaden för att den ska kunna få en adress. 
Namnberedningens och fastighetsägarens gemensamma förslag är gårdsnamnet 
Verkstaden.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2021 

Ärendet 

Fastighetsägaren till Nyborg 1:1 i norra Upplands-Bro har problem med 
leveranser till gården och lastbilar som felaktigt kör ända fram till 
huvudbyggnaden. Verkstaden som fastighetsägaren ser som gårdens centrum 
har ingen adress alls idag, men en ny adress till verkstadsbyggnaden skulle 
underlätta för leveranser. Eftersom Nyborg är ett så kallat byadressområde där 
olika byggnader har gårdsnamn istället för gatuadresser krävs en officiell 
namnsättning av verkstadsbyggnaden för att den ska kunna få en adress. 
Namnberedningens och fastighetsägarens gemensamma förslag är gårdsnamnet 
Verkstaden. 
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Kartan visar byadressområdet Nyborg där byggnad nummer 15 är Verkstaden  

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. 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen Annika Askeljung Jonsson 

 Namnberedningsgruppen 

 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägare till Nyborg 1:1 
 Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Jansson 

Trafiktekniker 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.jansson@upplands-bro.se 

2021-09-02 TN 20/0422  

Tekniska nämnden 
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Yttrande avseende förslag till detaljplan för Viby 
(Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, KS 15/0583  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

remissyttrande, daterat den 2 september 2021 

2. att beslutet ska omedelbart justeras 

Sammanfattning 

Samhällsbyggandsutskottet beslutade den 16 juni 2021 att förslag till detaljplan 

för Viby (Viby) 19:3 nr 2001, sänds ut på granskning enligt reglerna för utökat 

förfarande i plan- och bygglagen (PBL) SFS 2020:900. 

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i 

Kungsängen. Området är en tidigare handelsplats med tillhörande 

ytparkeringar som omvandlas genom att i föreslagen detaljplan medge 

utveckling av bostäder. Planförslaget var ute på samråd under september – 

oktober 2020 och nu är förslaget uppe för granskning. Syftet med detaljplanen 

är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med 

cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna kombineras 

med en grundskola och förskola, samt med centrumfunktioner i form av en 

livsmedelsbutik bland annat. Planförslaget avviker från inriktningen i 

kommunens översiktsplan. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplanen och skrivit 

förslag till yttrande, daterat den 2 september 2021 och föreslår nu Tekniska 

nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering. 

Beslutsunderlag 

 Planbeskrivning, daterad den 7 juni 2021 

 Rev. Plankarta, daterad den 7 juni 2021 

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottets § 33, daterad den 16 juni 

2021 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   TN 20/0422 

 
 

Barnperspektiv 

Tillvarata och skapa förutsättningar för barn och unga att vistas inom det 

aktuella området samt att skapa mötesplatser är mycket bra. Det är viktigt att 

det finns säkra och trygga gång- och cykelvägar inom och till och från området 

för att barn och unga ska kunna röra sig på egen hand. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef 

    

Bilagor 

1. Förslag till yttrande, daterat den 2 september 2021 

2. Planbeskrivning, daterad den 7 juni 2021 

3. Rev. Plankarta, daterad den 7 juni 2021 

4. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet § 33, daterat den 16 juni 2021 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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YTTRANDE 1 (2)

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

A ndrea Jans s on
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jans s on@u pplands-bro.s e

2021-09-02 TN 20/0422

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Yttran d e avseen d e försl ag til l d etal j p l an för Vib y
(Vib y 19:3), n r 2001, Ku n g sän g en , KS 15/0583

Tekniska nämnden har tagit del av remissen för Viby (Viby 19:3) och ställer
sig i stort positiv till förslaget till detaljplan.

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i
Kungsänge n. Området är en tidigare handelsp lat s med tillhöra nd e
ytparkeringar som omvandlas genom att i föreslage n detaljplan medge
utveckling av bostäder.

Planförs la get var ute på samråd under september – oktober 2020 och nu är
förslaget uppe för granskning. Syftet med detaljplane n är att i centrala Brunna
möjliggöra utvecklinge n av en blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i
varierade former och storlekar. Bostäderna kombineras med en grundskola och
förskola, samt med centrumfunkt io ner i form av en livs mede lsb ut ik bland
annat. Planförsla get avviker från inrikt ninge n i kommune ns översiktspla n.

Tekniska nämnden kan konstatera att de flesta synpunkter som nämnden
lämnade i sitt yttrande den 11 november 2020 har beaktats och lämnar följande
synpunkter som yttrande till den nu föreslagna detaljplanen.

Tekniska nämnden saknar förtydliga nde av att cirkulat io nsp latse n i
korsninge n Effektvä ge n/ Ener givä ge n ska anpassas för långa, tunga och
breda fordon.

Ansvaret för drift om snöröjning av parkeringsp la tserna som ska ligga
på kommuna lä gd kvartersmark ska ej åligga kommune n då reglering
samt övervakning av parkeringsp la tse r na skahyresgäster na ansvara för.
Driften är avhängig parkeringsbes tä mme lserna och konflik t kan uppstå
mella n de olika intressenter na.

De två planerade ytorna för lek och gemensam utomhus vist e lse behöver
förtydligas med krav på lekutrus nin g samt att ytornas storlek ses över
för att täcka behov av lekplats i området. Utöver detta ska det tydligt
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framgå vem som ska bekosta byggnationen av lekplats samt vem som 
har ansvar för drift och underhåll.  

 Inom planområdet ansvarar kommunen endast för framdragande av 
allmänna VA-ledningar. Exploatören bekostar eventuell flytt av 
befintliga allmänna VA-ledningar. 

 

Marcus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001, daterad 2021-06-07 
Denna planbeskrivning 
Illustrationsplan, daterad 2021-06-04  
Viby kvalitetsbok, daterad 2021-06-07 
Fastighetsförteckning, 2021-06-01 
Samrådsredogörelse, 2021-06-07 
 
Övriga handlingar (bilagor) 
Behovsbedömning 2018-12-18 
Utredning granskning - Risk, Tyréns, 2021-03-12 
Utredning granskningsskede – buller, Akustikkonsulten, 2021-05-10 
Miljöteknisk mark-, grundvatten och porluftundersökning (…), Tyréns, 2021-02-08 
PM Geoteknik, Tyréns, 2021-05-06 
Utredning Dagvatten Viby 19:3, nr 2001, Tyréns, 2021-05-17 
PM Skyfallsanalys Viby, Tyréns, 2021-05-14 
Trafikanalys Viby 19:3, Afry, 2021-05-27 
Trafikutredning Viby 19:3, Afry, 2021-05-27 
Utredning samråd - trafik, Tyréns, 2020-05-27 
Utredning samråd - Barnkonsekvensanalys, Ramböll, 2020-07-10 
Utredning granskning -Brunna verksamhetsområde […] Konsekvenser av samlokalisering med 
bostadsbebyggelse, Tyréns, 2021-06-04 
Bedömning omgivningspåverkan luft, Tyréns, 2021-06-04 
Mobilitetskoncept Viby, Civit, 2021-05-27 
Flyghinderanalys (…) Viby 19:3, 2020-11-17 
Medborgardialog 2018, Genova, 2019-01-20 
 
 
Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Fastigheten Viby 19:3 förvärvades av Genova Property Group år 2014. Kommunstyrelsen gav 2015-
11-11 Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för fastigheten, enligt reglerna för 
utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Gällande detaljplan för Viby 19:3 möjliggör byggrätter för handel fördelade över hela fastigheten, men 
har bara nyttjats i planområdets norra del. Befintlig byggnad nyttjades fram tills 2017 av Coop Forum, 
Byggmax och ett antal mindre aktörer. I och med att detaljplanen för närliggande Norrboda-Brunna 
handelsområde vann laga kraft beslutade sig Coop, efter 25 år på fastigheten, för att flytta sin 
verksamhet dit. Byggnaderna på fastighet Viby 19:3 huserar i dagsläget en hall för padeltennis med 
gym samt en bilhandel.  
 
Behovet av storskalig detaljhandel i kommunen har på senare tid minskat på grund av konkurrerande 
handelsområden i kringliggande kommuner samt förändrad efterfrågan. Samtidigt har behovet av 
bostäder ökat i hela Stockholms län, inte minst i Upplands-Bro kommun. I Brunna växer 
verksamhetsområdet och antalet arbetstillfällen, medan utbudet av bostäder och boendetyper länge 
varit oförändrat.   
 
Kommunen genomförde en medborgardialog under 2018. Delar av de förslag som inkom har beaktats 
i detaljplaneförslaget.  
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Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med 
cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna kombineras med en grundskola och 
förskola, samt med centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik. På så sätt kan den 
lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas för Brunnaborna. 
 
Planområdet återfinns centralt vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik. Här omvandlas den före detta handelsplatsen med tillhörande ytparkeringar genom att i 
föreslagen detaljplan medge utvecklingen av bostäder i en för platsen lämplig blandning av radhus, 
kedjehus, friliggande enbostadshus och flerbostadshus. En central och samlande funktion i området 
utgörs av föreslagen grundskola för 600 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör 
även besöksanläggning för kultur och idrott för att skapa en levande stadsdel i händelsen av att 
behovet för skola minskar. Förslaget medger även en förskola för som mest åtta avdelningar. En större 
lokal för livsmedelsbutik lokaliseras till ett för området strategiskt läge, nära både skola, gång- och 
cykelstråk som kopplar samman planområdet med övriga Brunna, samt nära utfart till befintligt 
vägnät. I övriga centrala bostadskvarter möjliggörs lokaler för mindre centrumverksamheter och 
kontor i bottenvåningarna.  
 
Området delas in i relativt jämnstora bostadskvarter, sammankopplade av gator i en struktur som 
ansluter till det omgivande gatunätet i strategiskt valda lägen. Genom områdets mitt löper ett öst-
västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till övriga Brunna och vidare mot Gröna dalen. Här 
förläggs ett torg som den naturliga handels- och mötesplatsen. Direkt öster om torget ligger 
skolområdet som lätt nås från cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan 
i stadsdelen. Runt denna centrala nod fördelas bebyggelsen i en något högre skala med flerbostadshus 
främst i söder och i mötet med omgivningen, medan områdets inre och norra del ger huvudsakligen 
plats åt radhus i olika former. Radhusen är 2–3 våningar och flerbostadshusen generellt 3-5 våningar. 
Högre byggnadshöjder i planområdets utkanter bildar ett skydd mot trafik- och industribuller. 
Placering av byggnadsvolymer tillsammans med planbestämmelser i plankartan syftar till att 
säkerställa bostäder med god boendemiljö utifrån platsens förutsättningar gällande buller och risk. 
Strukturen möjliggör att delar av den befintliga naturen kan bevaras som värdefulla inslag i 
gårdsmiljöerna.  
 
 
Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015-11-11 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande.  
 

 
 
Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del 
av förslaget och komma med synpunkter. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där 
yttranden som framförts under granskningen redovisas. Endast mindre justeringar av planförslaget får 
göras innan en antagandehandling upprättas.  
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Preliminär tidplan  
Samrådsbeslut (KS)   augusti 2020  
Samrådstid     19 september- 14 oktober 2020 
Beslut om granskning (KS)  16 juni 2021 
Granskningstid    kvartal 3 2021  
Antagande (KF)    kvartal 4 2021 
 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140, Tillväxtchefen (numera 
Samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för Viby 19:3 enligt reglerna 
för utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
 
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.  
 
Hushållning med mark- och vattenområden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet, enligt 
miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas. 
 
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
 
Planförslaget innebär att en stor före detta handelsfastighet omvandlas till en blandad och småskalig 
stadsdel. Det innebär att stora delar av det som idag utgörs av asfalterade parkeringsytor omvandlas till 
trädgårdar och bostadsgårdar. Med en rationell kvartersstruktur och småskalig bebyggelse görs 
området tillgänglig för fler människor än idag. Ytan utnyttjas därmed mer effektivt och innebär en mer 
lämplig mark-och vattenanvändning jämfört med gällande detaljplan. I planområdets södra del finns 
befintlig vegetation. Delar av denna blir del av bostadsgårdar och parkmark. Utvecklingen innebär 
också en mer effektiv användning av befintlig infrastruktur och kollektivtrafik.  
 
Påverkan på riksintressen 
Detaljplaneområdet ligger ca 600 meter norr om E18 som är riksintresse för kommunikation. En 
analys av trafikalstring (Afry 2021) har tagits fram som visar att de planerade exploateringarna medför 
en ökning av trafiken på E18, även om den generella trafikhöjningen hålls nere. Utan 
kapacitetshöjande åtgärder på E18 är det naturligt att kapacitetsproblem kan uppstå. Om den generella 
ökningen av trafik på E18 fortsätter uppstår kapacitetsproblem oavsett om detaljplanen genomförs.  
 
En dryg kilometer norr om planområdet ligger riksintresse för totalförsvaret Kungsängens övnings- 
och skjutfält. Planförslaget bedöms inte hindra eller försvåra utnyttjandet av anläggningen eller 
motverka totalförsvarets intressen.  
 
Planområdet omfattas av hindersbegränsade ytor vad gäller höjdrestriktioner för Arlanda flygplats, 
som utgör riksintresse för kommunikation. En flyghindersanalys (2020) har utförts hos Luftfartsverket 
som konstaterar att planförslaget inte föranleder några hinder. 
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Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 
och ekologiskt känsliga områden.  
 
Utomhusluft  
Planområdet klarar idag miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. En bedömning av omgivningspåverkan 
för luftkvalitet har gjorts (Tyréns, 2021). Utredningen visar att planförslaget inte bedöms innebära en 
sådan ökning av trafik och innehåller inte heller sådana funktioner att miljökvalitetsnormerna för luft 
riskerar att påverkas negativt för sin omgivning (för mer info, se rubrik Miljökonsekvenser - 
Luftkvalitet på s. 49 i planbeskrivningen). 
 
Vatten 
Planens nordvästra del avvattnas via ledningsnät mot Mälaren-Skarven och den sydöstra mot Gröna 
Dalen och vidare till recipienten Mälaren-Görväln. Båda har idag måttlig ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status. Gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten för Skarven måste vattenkvaliteten 
förbättras till god ekologisk status år 2027 och bibehållas avseende kemisk status. Undantag och 
mindre stränga krav ges dock för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar. 
Gällande Görväln måste vattenkvaliteten förbättras avseende kemisk status och bibehållas avseende 
ekologisk status. Även här ges undantag och mindre stränga krav ges dock för bromerad difenyleter 
samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar fram till 2027, samt undantag för kadmium 
kadmiumföreningar, bly/blyföreningar, Antracen och Tributyltenn föreningar. 
 
Enligt Upplands-Bro kommuns dagvattenriktlinjer ska 20 mm av ett regn renas i ett system med mer 
långtgående rening än sedimentation. Beräkningarna i dagvattenutredningen (Tyréns 2021) visar att 
exploatering inom planområdet innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar 
möjligheterna för Skarven att uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad 
markanvändning. Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i södra delen av planområdet 
påverkas inte Görvälns nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade föroreningsmängder 
efter exploatering och rening är i samma storleksordning som dagens belastning från planområdet. 
 
Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.  
 
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, Effektvägen och 
Energivägen, samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde. En utredning av trafik- 
och verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation i området har utförts av Akustikkonsulten (2021), 
denna redovisas under rubrik Störningar och risker.   
 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning genomfördes 2018 av kommunen utifrån tillgängliga kunskapsunderlag. 
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan väntas medföra betydande miljöpåverkan vilket medför 
att ingen miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas. Följande aspekter kommer enligt 
kommunen att följas upp i planarbetet och påverkan och anpassning av planförslaget redovisas i 
planhandlingarna: 
 
- risk med hänsyn till sekundära transportleder för farligt gods samt närhet till bensinstation 
- påverkan från trafikbuller 
- dagvatten och påverkan på MKN vatten 
 
Samråd genomfördes 2018-12-21 med Länsstyrelsen i Stockholm som delar kommunens bedömning. 
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Aspekterna ovan har utretts under planarbetet och redovisas under motsvarande rubrik i kommande 
kapitel Förutsättningar och planförslag.  
 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 14 hektar stort och är beläget centralt i Brunna, cirka 2,5 kilometer från centrala 
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Enligt översiktsplanen (2010) ingår Brunna i Kungsängens 
tätortsområde. Planområdet avgränsas av Granhammarsvägen i öster, Effektvägen i söder, 
Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i norr. Planområdet ligger nära trafikplats Brunna och 
väg E18. Området är flackt men med ett mindre kuperat och delvis växtbeklätt område i söder.  
 
Söder om planområdet gränsar planområdet mot ett logistikområde. I väster och norr mot ett område 
med blandade verksamheter, från bilhandel och församlingshem, till finmekanik, kretsloppscentral och 
uthyrning av trädgårdsmaskiner och möbler. Bortom det ligger Kungsängens golfbana och Lejondals 
naturreservat. Öster om Granhammarsvägen återfinns Brunnas befintliga bostadsområden och bortom 
det finns naturområden.  
 

 
Flygfoto med planområdet markerat. 
 
Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheten Viby 19:3 som ägs av Genova Viby Fastighet AB samt en del av 
Viby 19:18 och Brunna 5:1 som båda ägs av Upplands-Bro kommun.   
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
 
Vattenskyddsområde 
Sydväst om planområdet ligger östra Mälarens vattenskyddsområde, se figur nedan. Syftet med 
vattenskyddsområdet är att säkerställa en god råvattenkvalitet för ytvattentäkterna 
vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm.  
  

 
Planområdets placering i förhållande till vattenskyddsområdet (t v) och till gröna dalen och Tibbledammen (t h) 
 
En del av planområdet har avrinning mot den sekundära skyddszonen till vattenskyddsområdet- mot 
Gröna Dalen via Tibbledammen och Tibbleviken, som är ett avrinningsområde till Östra Mälaren. För 
vattenskyddsområdet och för dess skyddszoner finns skyddsföreskrifter vad gäller bland annat 
hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem för att förhindra risk för vattenförorening.  
 
Regionala planer och program 
RUFS 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 2050 – pekas Brunna och 
planområdet ut som ett ”sekundärt bebyggelseläge”. De sekundära bebyggelselägena har en potential 
att kompletteras och utvecklas, men ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras till lägen med högre 
regional tillgänglighet. Ett sekundärt bebyggelseläge har en god regional tillgänglighet med 
kollektivtrafik under rusningstrafik, i första hand med buss inom 700 meter. 
 
Kommunala planer och program 
Vision 2035 
Enligt Upplands-Bro Vision 2035 är det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att bland 
annat skapa effektiva kommunikationer inom kommunen, utforma attraktiva mötesplatser som ökar 
den sociala sammanhållningen och öppenheten, samt att utveckla hållbara boende- och livsmiljöer 
med närhet till natur och vatten. 
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Översiktsplan 
Aktuellt planområde ligger i kommunens översiktsplan (2011) inom tätortsavgränsningen för 
Kungsängen. Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018. Kommunfullmäktige bedömde då att 
översiktsplanen är aktuell och att inga förutsättningar har förändrats i så hög grad att 
planeringsinriktningar eller markanvändningskarta behöver omarbetas. I aktualitetsprövningen angavs 
att tätorterna kan utvecklas och att detta föreslås hanteras i kommande arbete med fördjupade 
översiktsplaner för Kungsängen och Bro. 
 
Tätortsavgränsningen uppdaterades i sin tur i och med framtagandet av Fördjupad översiktsplan för 
landsbygden (2016). Uppdateringen berör inte det aktuella planområdet.  
 
Planförslaget stämmer delvis överens med den för översiktsplanen centrala strategin Förtätning av 
befintliga tätorter som beskrivs:  
 
Både Kungsängens tätort och Bro tätort har goda förutsättningar att inrymma betydligt fler bostäder. 
Förtätning i Bro och Kungsängen värnar det kulturlandskap som omger befintliga tätorter och som 
både innehåller naturvärden och viktiga areella näringar. En tätare och mer sammanhållen 
bebyggelsestruktur ger också goda förutsättningar för att effektivt samordna den tekniska 
försörjningen samtidigt som underlag skapas för god närservice och ett rikt stadsliv. Förtätning och 
kompletteringsbebyggelse kan ske både på befintlig kvartersmark och på andra obebyggda ytor inom 
de nuvarande tätorterna.  
 
Översiktsplanen framhåller att bostadsbyggande och förtätning ska prioriteras i stationsnära/väl 
kollektivtrafikförsörjda lägen. Det aktuella planområdet saknar direkt närhet till pendeltågstationen 
men ligger i direkt anslutning till busslinjer som trafikerar sträckan från Kungsängens station till 
Livgardet, Brunna bostadsområde och Brunna verksamhetsområde. Planens genomförande ger ett ökat 
befolkningsunderlag och därmed förutsättningar att utveckla denna trafik med ökad turtäthet. I 
översiktsplanen beskrivs därtill hur kommunen ska driva krav om en ny ”kommunlinje” för först buss 
och i framtiden kanske spår, en lösning som enligt förslaget skulle koppla samman planområdet med 
pendeltågsstationen och övriga kommundelar ytterligare.  
 
Vidare går syftet med planförslaget i linje med planeringsinriktningen för tätorten Kungsängen som 
Brunna är en del av, där två av punkterna uttrycks som följer:  
 

- Gör Kungsängen till en bättre integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering 
och fler kopplingar mellan olika områden. 

- Planberedskap ska finnas för kommunal service som t.ex. skolor, barnomsorg, 
äldreboende. 

 
I översiktsplanens markanvändningskarta är planområdet markerat som befintligt verksamhetsområde 
och handel. Någon ändring, utveckling eller komplettering av platsens ändamål föreslås inte. 
Planförslagets bostäder och skolverksamhet är på ett sätt en avvikelse från översiktsplanen.  
 
Planområdet utgör Brunnas mittpunkt och är på så sätt en viktig länk mellan verksamhetsområdet i 
väster och tätortens bostadsområden i öster. I översiktsplanen beskrivs planområdets handelsetablering 
som ett komplement till centrala Kungsängen gällande service och arbetsplatser. I och med att Coop 
lämnade platsen har denna funktion försvunnit sedan översiktsplanen antogs 2011. Flytten innebar 
också att Brunnas centrala mötesplats och lokala service gick förlorad. En målsättning med den 
förslagna utvecklingen är således att med ett ökat utbud av bostäder ge ett starkare underlag och 
återskapa denna viktiga mötesplats och lokala service. På så sätt kan denna avvikelse från 
översiktsplanen motiveras.  
 
Översiktsplanen framför samtidigt vikten av att det befintliga verksamhetsområdet ska kunna fortsätta 
utvecklas med fler aktörer och arbetstillfällen. Planarbetet har därför bevakat hur den planerade 
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stadsdelen kan samordnas och skapa synergier med angränsande verksamheter, snarare än att begränsa 
dem.  
 
Fördjupad översiktsplan för Kungsängen 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängens 
tätort. Förslaget var ute på samråd 9 juni – 25 oktober 2020. I planen studeras bland annat hur väg-, 
gång- och cykelnätet ska utvecklas, var tätorten kan förtätas med bostäder, och hur kommunen kan 
rustas för ett förändrat klimat. Som huvudsakliga strategier för Kungsängen lyfts bland annat vikten av 
att utveckla gemensamma mötesplatser och ytor för lek och rekreation för barn. Det aktuella 
planområdet pekas ut som mötesplats och förslag till lokal service, liksom som del av strategisk 
koppling för gång och cykel.  
 
Vidare lyfter förslaget som planeringsinriktning att använda förtätningsprojekten för att stärka 
kopplingen mellan Kungsängens olika delar, göra Kungsängen till en bättre integrerad tätort med lägre 
grad av funktionsseparering, samt att värna om Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer 
och arkitektoniska uttryck från olika tider.  
 
Den fördjupade översiktsplanen beräknas ställas ut för granskning till sommaren 2021. 
 
Grönplan 
I kommunens grönplan (2008) framförs att entréerna in till Brunna behöver tydliggöras genom att 
glesa ut den befintliga trädvegetationen för att förstärka sambandet mellan Brunna och Kungsängen. 
Vidare uppges det att både inne i tätorten och i det befintliga bostadsområdet i Brunna råder brist på 
anlagda grönytor med hög rekreativ kvalitet. I planen pekas inga naturvärden ut, varken inom eller i 
nära anslutning till planområdet. Det finns inte heller några naturskyddsområden i närheten. Planen 
identifierar planområdet och den före detta handelsplatsen som Stor mötesplats/målpunkt. 
Planförslaget går i linje med Grönplanen genom att både återskapa mötesplatsen och målpunkter med 
ny service, samt med nya kvalitativa grönytor.  
 
Utvecklingsprogram för Gröna dalen 
I utvecklingsprogrammet för Gröna dalen (2018) framförs målsättningen att binda samman Brunna 
och Kungsängen och att skapa bättre kontakt från Brunna till Gröna dalen med stärkta gröna stråk. 
Genom planförslaget stärks kopplingarna inom och mellan Brunnas olika delar med nya gång- och 
cykelstråk, liksom med stärkta gröna värden i parker, på gårdar, trädgårdar och med träd utmed gator 
inom stadsdelen.  
 
Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (2019) är kommunens åtgärdsprogram för arbetet med 
trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Fortlöpande inventeringar av kommunens primära gång- och 
cykelstråk ligger till grund för årliga uppdateringar med utvärderingar av genomförda åtgärder och 
förslag till kommande. I närheten av planområdet pekar man i 2019 års program ut förslag till 
upprustning av Artistvägen liksom ett antal trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till 
Granhammarsvägen.  
 
Bostadsförsörjningsprogram 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året. 
Av dessa ska cirka hälften finnas i Kungsängen där Brunna och planområdet ingår. Planförslagets 
föreslagna 850 bostäder i blandade former och storlekar kommer att etappvis under cirka 10 års tid. I 
relation till andra pågående planer i Kungsängen och Brunna bedöms takt och tillskott stå i paritet med 
kommunen behov och ambition.    
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Framtidens förskola och skola 
Kommunen lät år 2016 ta fram ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler. 
Programmet ska vara ett stöd inför arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro 
kommun. Programmet omfattar bland annat checklistor och vägledning för behovsanalyser liksom de 
nyckeltal och ytkrav som ska gälla vid all nybyggnation av skolor och förskolor i kommunen. 
Programmets värdeord är flexibilitet, trygghet och barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt 
har programmet som målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola. I ramprogrammet 
redovisas nyckeltal och ytbehov för skolbyggnader och gårdar.  
 

 
Ur kommunens program Framtidens förskola och skola 
 
VA-plan 
I kommunens VA-plan, antagen 2018-06-13, framgår att planområdet ligger inom verksamhetsområde 
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vid ny exploatering ska ekologiskt och lokalt 
omhändertagande av dagvatten vara utgångspunkten, exempelvis genom infiltration och växtupptag. 
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet 
innan det når Mälaren, bland annat Tibbledammen som ligger nedströms planområdet. Inom 
avrinningsområdet Gröna dalen, dit en del av planområdet avvattnas finns en känd 
översvämningsproblematik. 
 
Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet omfattas idag av fem olika detaljplaner. För större delen av planområdet gäller detaljplan 
13 för Brunna industriområde (Coop forum) som reglerar markanvändningen till Handel och tillåter en 
exploateringsgrad på 0,25 (bruttoarea per fastighetsarea) vilket motsvarar cirka 27 000 kvadratmeter. 
Planen vann laga kraft 2004-07-20 och genomförandetiden på 15 år löpte ut 2019-07-20.  
 
Energivägen omfattas huvudsakligen av stadsplan 3 för del av Brunna industriområde från 1977 och 
utgör där allmän plats för Gata och park. Samma plan omfattar delar av grönremsan utmed 
Granhammarsvägen, också den planlagd som allmän plats för Gata och park. Energivägens sydligaste 
del omfattas av stadsplan 7 för del av Brunna industriområde från 1984 och är planlagd för samma 
ändamål. En del av nämnd grönremsa ingår också i denna plan. Genomförandetiden har gått ut för 
både dessa planer. Den del av Effektvägen som också är del av planen omfattas av detaljplan för Viby 
19:1 m.fl. från 2013 som i huvudsak medger utveckling av lager- och logistikverksamheter. Den 
aktuella delen är planlagd som allmän plats Lokalgata och planens genomförandetid går ut 2023. En 
kvarvarande del av grönremsan är planlagd som allmän plats Natur i Detaljplan 13 för del av Brunna 
skog från 1989. Genomförandetiden för denna plan har gått ut.  
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Förutsättningar och planförslag  
I följande avsnitt beskrivs planområdets befintliga förutsättningar, följt av hur det är tänkt att 
utvecklas. Planförslaget omfattas av och utgår ifrån ett kvalitetsprogram (Kvalitetsbok för Viby) 
framtaget av Arkitema (2021). Programmets syfte är att vägleda utvecklingen, beskriva projektets 
karaktär och gestaltningsprinciper, samt förtydliga och säkerställa kvaliteter i utformningen av 
områdets byggnader och yttre miljö.  
 
 

 
Illustrationsplan över planområdet samt Granhammarsvägen. Bild ej skalenlig. Bild: Arkitema  
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Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 
Utmed planområdets gräns mot Granhammarsvägen sträcker sig en grönremsa beklädd med gräs och 
ett antal träd. I den cirka 30 meter breda remsan går idag den gång- och cykelväg som kopplar 
samman Brunna med centrala Kungsängen. Längst i söder, där cykelbanan leds in i tunneln under 
Effektvägen, kantas stråket av en bergskärning mot Granhammarsvägen och sluttande naturmark åt 
motsatt sida.  
 
En översiktlig naturvärdesinventering har gjorts av kommunens ekolog samt av Ekologigruppen på 
uppdrag av kommunen. Utpekade naturvärdena bedöms enligt svensk standard i en fyrgradig skala. 
Klass 1 är högsta naturvärde (motsvarar Naturreservat), medan klass 4 omfattar visst naturvärde. I 
planområdets södra del finns hällmarkstallskog och blandskog samt öppen gräsmark. Området 
beskrivs som igenväxande, trädklädd och buskrik ruderatmark med ett artrikt trädskikt med diverse 
ädellövträd. Sannolikt en artrik insektsmiljö och buskrikedom som är av värde för småfåglar. 
Vegetationen i söder bedöms utgöras av klass 3, påtagligt naturvärde, medan grönremsan utgör klass 
4, visst naturvärde. För områdets karaktär kan med fördel mindre dungar av träd sparas som gröna 
värden i bebyggelsestrukturen.  
 

  
Ortofoto som visar utbredning av befintlig vegetation. Gul markering visar inventerat område med naturvärdesklass 3 
 
I övrigt är fastigheten i huvudsak hårdgjord med asfalterade parkeringsytor och ytor för upplag till 
tidigare handelsverksamhet.  
 
 
Förslag 
Grönremsan utmed Granhammarsvägen kommer fortsatt utgöra en grön kvalitet och skyddszon mot 
trafikleden i öster. Den klär därtill in den nord-sydliga cykelleden på ett trivsamt sätt och blir en 
naturlig del som den viktiga entrén till området för de som kommer till området via gång- och 
cykeltunneln från östra Brunna eller busshållplatserna. Se grönremsans utbredning markerad med grön 
pil i bilden nedan. 
 
Ett nytt grönt gång- och cykelstråk anordnas centralt genom området, via de mest publika 
funktionerna, se ljusgrön pil i bilden nedan. Utöver detta anläggs även två grannskapsparker, en i norr 
och en i söder, för att inbjuda till lek och gemensam utomhusvistelse i grannskapet och i anslutning till 
bostadskvarteren. Parkerna liksom grönytor och grönremsa planläggs som allmän plats PARK och 
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ansluter till allmän plats GATA i enlighet med kommunens önskemål om tillgänglighet för att säkra 
kommunens drift.  
 
Delar av det befintliga grönområdet i söder bevaras för att bidra med kvaliteter till den planerade skol- 
och förskolegården, se mörkgröna figurer i bilden nedan. Detta regleras med planbestämmelsen n2 
som innebär att befintlig vegetation och markens naturliga karaktär ska bevaras på minst 20% av ytan.  

I övrigt är det en genomgående ambition att låta vegetation och topografi utgöra karaktärsdanande 
inslag på bostadsgårdar och mindre grönytor mellan kvarteren.  
 
 

  
Övergripande disposition av grönområden.                                                          Illustration över de två grannskapsparkerna. 
Bild: Arkitema, bearbetning Tyréns                                                                      Bild: Arkitema  
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Landskaps- och stadsbild 
 

 
Planområdet sett från väster med verksamhetsområde i förgrunden och Brunnas bostadsområden i bakgrunden. Bortom det, 
Gröna dalen och Mälaren. 
 
Nuläge  
Brunna är idag distinkt uppdelat i olika funktioner och skala. Brunna öster om Granhammarsvägen 
utgörs av småskaliga bostadsområden med i huvudsak radhus och friliggande småhus, som växt fram 
under 1900-talets andra hälft. De olika delarna bildar enklaver från olika tider som omsluts av 
vegetation och knyts samman av mindre lokalgator eller gångvägar. Områdena norr och direkt väster 
om planområdet utgörs av verksamheter i gles och relativ låg skala, medan den framväxande 
logistikparken i sydväst tillför större bebyggelsevolymer utmed E18.  
 
Planområdet utgör ett hålrum i Brunnas bebyggelse i form av en vidsträckt och idag närmast 
outnyttjad parkeringsyta. Den före detta handelsbyggnaden är planområdets enda byggnad. Mellan 
Brunnas separerade funktioner sträcker sig storskaliga trafikområden, som med breda vägar och 
korsningar ger framkomlighet för motorburen trafik men ökar de visuella avstånden och utgör svåra 
barriärer för de som rör sig till fots eller med cykel.  
 
Förslag 
Centralt i planförslaget står ambitionen att hitta en struktur som på lämpligt sätt möter sin omgivning. 
Den ska anpassas i skala och funktion till både de brokiga verksamheterna i söder och väster, till 
angränsande trafikområden, men också vända sig mot och knyta an till småhusbebyggelsen öster om 
Granhammarsvägen. Bebyggelsestrukturen görs samtidigt genomsläpplig och välkomnande, för att 
bidra till att Brunna knyts samman och där den nya stadsdelens interna kvaliteter tillgängliggörs för 
fler än de boende.  
 
Förslaget delar in bebyggelsen i tre övergripande zoner. Med respekt för den framväxande 
logistikverksamheten liksom tyngre trafik på Effektvägen möter planförslaget upp med högre och 
tätare bebyggelse i söder. I strukturens inre delar blandas flerbostadshus med radhuskvarter. I 
planområdets mellersta del präglas stadsbilden av de publika funktionerna. Här dominerar skolområdet 
med stora gårdsytor, det centrala torget och livsmedelsbutiken med angränsande verksamheter samt 
det gröna cykelstråket som förbinder planområdet med angränsande villaområde. I norr blir skalan 
genomgående jämn och lägre, med radhus och kedjehus, men med inslag av mindre flerbostadshus för 
att åstadkomma visionen om en trivsam blandstad med trädgårdsstadsidentitet. Bebyggelsens höjd blir 
ungefär lika hög i norr som i söder. Stadsbilden kommer att förändras i den mån som området 
förändras från en flack och vidsträckt parkeringsyta och handelsbyggnad, till en miljö där bebyggelse i 
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varierande skala varvas med gator och gröna gårdar/trädgårdar. För de boende i Brunnas befintliga 
bostadsområden innebär detta en ny entré till Brunna, liksom nya målpunkter, service och allmänna 
platser. För de som bor närmast kommer den nya bebyggelsen synas på håll, men sett till den tilltagna 
bredden på Granhammarsvägen med angränsande grönytor, och därtill den nyanlagda bullervallen, 
finns ingen risk för direkt påverkan i form av insyn eller skuggning av befintliga bostäder. Det nya 
området ska förhoppningsvis tillföra värden för hela Brunna, medan karaktären på de enskilda delarna 
kan bestå.  
 

 
Illustration volymskiss över området sett från sydost. Bild Arkitema  
 
 

 
Sektionsskiss tvärs planområdets mitt som illustrerar relationen mellan by bebyggelse och Granhammarsvägen liksom 
närmast angränsade bostäder i öster. Skuggning vid solens läge kl 18 i juni. Bild. Arkitema 
 
Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
Knappt två kilometer väster om planområdet ligger Kungsängens golfklubb. På promenadavstånd från 
planområdet, öster om angränsande bostadsområden, ligger Gröna dalen med motionsslingor och 
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skidspår. Strax norr om Brunna nås vidsträckta natur- och rekreationsområden, bland annat Lejondals 
naturreservat.  
 
Enligt kommunens grönplan är Brunna den del av Kungsängens tätort som sammantaget saknar 
grönområden/grönytor med hög rekreativ kvalitet. Avståndet till badplats och friluftsområden är stort. 
I Brunnas befintliga bostadsområden saknas större ytor av anlagd parkmark. 
 
Förslag 
Kopplingen till rekreativa värden i omgivningen förbättras genom att tydliggöra stråk och underlätta 
för gång- och cykeltrafik. Inom planområdet kommer satsningar på gångstråk och lekplats i anslutning 
till det centrala torget, liksom idrottshall och grönytor för utomhusaktiviteter på och intill skolgården 
tillföra stora rekreativa värden till en idag outnyttjad plats. På två strategiska platser utgör 
kvartersparker lokala värden för rekreation och lek.  
 
Fornlämningar 
Nuläge 
Inga kända fornlämningar finns inom området. 
 
Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Ett PM för Geoteknik har tagits fram av Tyréns (2021). Jorddjupet till berg varierar över 
undersökningsområdet mellan 0 – 3 meter enligt SGU:s jorddjupskarta. Stora delar av 
undersökningsområdet består av urberg med ett tunt lager morän eller fyllning på. I norra delen finns 
sandig morän och kärrtorv. På stor del av fastigheten finns jordlager som inte är sättningsbenägna. Vid 
den miljötekniska undersökningen påträffades dock lera i ett mindre område inom fastighetens 
nordvästra del och enligt den geologiska kartan kan det förekomma lera i fastighetens allra mest 
sydöstra del. I senare projekteringsskeden ska lerans sättningsegenskaper utredas. 
 
Befintlig topografi och befintliga jordlager innebär även att det inte finns några ras- och skredrisker 
inom fastigheten med dagens förhållanden. 
 
Grundvattennivåer varierar enligt nivåavläsningar kring 2–2,5 meter under markytan i planområdets 
mittre och norra del. I den södra delen av planområdet där terrängen är högre finns troligtvis inte 
någon stående grundvattenyta i de tunna jordlagren. 
 
Förslag 
Marken bedöms som lämplig för planerad byggnation med avseende på geotekniska säkerhetsfrågor. I 
senare projekteringsskeden ska lerans sättningsegenskaper samt grundvattensituationen utredas 
ytterligare. Grundvattennivån får inte avsänkas permanent vilket innebär att byggnadsdel under 
grundvattennivån i så fall ska utföras vattentät. De geotekniska förhållandena inom planområdet anses 
inte innebära någon risk och därmed inte kräva någon särskild planbestämmelse till detaljplanen.  
 
Förorenad mark 
Nuläge 
En miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning har genomförts (Tyréns, 2021) i syfte att få en 
uppfattning om markens miljötekniska kvalité, det vill säga om det förekommer föroreningar i halter 
som kan begränsa den masshantering som sker till följd av markarbeten och eller framtida 
markanvändning. Efter samråd genomfördes en kompletterande porlufts- och 
grundvattenundersökning för att med större säkerhet bedöma eventuell spridning från den f.d. 
kemtvätten och till det kopplade risker vid planerad markanvändning.  
 
I undersökningen har något förhöjda halter av vissa metaller (arsenik, kobolt, krom och vanadin) 
påvisats i fyllningen kring befintlig byggnad, som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden 
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för KM, halterna är tydligt lägre än MKM. De något förhöjda halterna är vanligt förekommande i 
fyllningsjord. Med stor sannolikhet kan halterna härledas till fyllningsjorden.  
 
Klorerade alifatiska kolväten påvisades inte i något av grundvattenrören eller vid 
porluftsundersökningen. Sammantaget bedöms det inte föreligga någon risk att den före detta 
kemtvätten medfört en större än ringa spridning till mark och grundvatten som kan medföra 
begränsningar på den planerade markanvändningen. 
 
Förslag 
I samband med rivning, nybyggnation och iordningställande av nya ytor kommer sannolikt del av 
befintlig fyllningsjord schaktas bort. För att säkerställa lämplig markanvändning regleras att 
startbesked inte får ges förrän marken sanerats så att den uppnår riktvärden för känslig 
markanvändning. 
 
Verksamhetsutövare har ett ansvar att massor som genereras till följd av byggnation hanteras på ett 
miljöriktigt sätt. För att säkerställa hantering av massor rekommenderas att ett tvåstegs laktest, enligt 
NFS 2004:10, utförs snarast inför planens genomförande på massor från de punkter förhöjda halter 
metaller påvisats. Detta för att kontrollera om uppgrävda massor kan hanteras som inert avfall.  
 
Trots utförd markundersökning kan misstänkt förorenad fyllningsjord påträffas i samband med 
schaktarbeten. För att minimera risk för stopp i produktionen rekommenderas därför att riktlinjer för 
hantering av oförutsedda händelser tas fram i god tid innan masshantering blir aktuell i samband med 
planerad byggnation. Med oförutsedda händelser avses misstänkt förorenad jord, okulär bedömning 
eller lukt. I riktlinjerna ska bland annat framgå vilka kontroller som bör utföras och hur uppgrävda 
massor ska hanteras. 
 
 
Bebyggelseområden 
 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Planområdet omfattar en större handelsbyggnad där Coop Forum tidigare huserat. 2017 lämnade Coop 
platsen för nya lokaler söder om E18. Delar av byggnaden används idag för banor för padeltennis och 
bilhandel. I övrigt är planområdet idag obebyggt.  
 

 
Flygbild som visar handelsbyggnaderna i planområdets norra del.  
 
Förslag 
De befintliga byggnaderna kommer att rivas.  
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Kulturmiljö 
Området bedöms sakna byggnadsverk eller annan miljö av intresse för kulturmiljövården.   
 
Övergripande disposition 
Stadsdelens disposition framgår av illustrationsplanen på sida 13. Här redovisas en struktur som 
utvecklats kring byggstenarna: gemensamma rum, stråk och bebyggelse. Området har delats in i 
relativt jämstora bostadskvarter, sammankopplade med några större gator som säkrar anslutning till 
målpunkter av allmänt intresse, exempelvis skolan. Dessa kompletteras med ett antal mindre gator 
som i huvudsak kommer trafikeras av boende i området. Strukturen ansluter till det omgivande 
gatunätet i strategiskt valda lägen.  
 
Planförslagets byggrätt möjliggör cirka 110 000 kvm ljus BTA.  
 
Genom områdets mitt löper ett öst-västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till Brunna och 
vidare mot Gröna dalen. Intill stråket förläggs områdets centrala torg i syfte att utgöra den naturliga 
handels- och mötesplatsen i området. Direkt öster om torget intill ligger skolområdet som lätt nås från 
cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan i stadsdelen. Runt dessa 
viktiga platser utgörs kvarteren av en blandad bebyggelse med rad- och kedjehus blandat med 
flerfamiljshus.  
 
I söder behövs en något högre skala i mötet med omgivande trafikled och logistikpark. Här förläggs 
därför flerbostadshus i upp till fem våningar för att skärma av trafik. En kvarterstruktur med större 
gårdar ger möjlighet att spara stora delar av den befintliga naturen i söder.  
 
Innanför dessa kvarter återfinns huvudsakligen radhus. I planens centrala del dominerar skola, 
idrottshall och kvarter med lokal service. Norr om stråket är radhusen den dominerande 
byggnadstypen. Längst i norr tillåts husen åter bli lite högre för att möta upp och utgöra en rygg mot 
verksamheterna i norr.  
 
Ny bebyggelse, bostäder 
I området planeras för cirka 850 bostäder. Bebyggelsen fördelas över området i en för sammanhanget 
anpassad blandning av enbostads- och flerbostadshus. Markanvändningen för bostadskvarteren anges 
som B, Bostäder. I utvalda lägen kombineras bostadsanvändningen med exempelvis centrumändamål i 
bottenvåningen.  
 
Höjden på bebyggelsen inom respektive kvarter begränsas med högsta byggnadshöjd i meter över 
medelmarknivå. I de lägen där bebyggelsens placering och läget på gårdsytor av olika anledningar är 
av större vikt, begränsas byggrätten mer precist med egenskapsområden, med prickmark och korsmark 
samt i några lägen av bestämmelse om utformning och placering kopplat till buller. Det gäller i 
huvudsak kvarter där bebyggelsen placeras för att rama in strukturen, möta omgivande trafikleder 
samtidigt som en skyddad gårdssida säkras. I övriga lägen medges en större flexibilitet i placeringen 
och byggrätterna begränsas istället med ett för aktuellt kvarter anpassat exploateringstal. 
 
Enbostadshus  
Med radhus och kedjehus uppnås en täthet och närhet i grannskapet samtidigt som skalan hålls nere. 
Husen har placerats med fokus på orientering mot ljuset, läge på tomten och möjligheter till uteplats. 
Alla bostäder har tillgång till bilparkering, antingen på den egna tomten, på egen plats på gatan 
framför huset eller i den absoluta närheten. Kvarteren ska vara sammanhållna sett till färg och 
material, men med möjlighet till personlig anpassning och variation mellan bostäderna. Radhusen 
byggs i 2-3 våningar. Vissa radhus behöver uppföras i en viss höjd för att avskärma buller, vilket 
regleras i plankartan. Även friliggande enbostadshus möjliggörs i vissa lägen där bullersituationen så 
tillåter.  
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Inspirationsbilder för radhus från Kvalitetsboken 
 
För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” (Arkitema). 
 
 
Flerbostadshus 
I söder och kring torget återfinns något mer resliga kvarter. Denna något tätare och högre bebyggelse 
behåller en småstadskaraktär genom ett omväxlande taklandskap som varvar olika takvinklar och 
använder gavelmotiv för att skapa siktlinjer och vyer. Flerbostadshusen blir 3–5 våningar höga för att 
säkra en god ljudnivå för bakomliggande kvarter. I plankartan ställs krav på att byggnader längst i norr 
och i söder uppförs till en viss höjd för att skydda bakomliggande kvarter från buller. Material och 
kulörer ska hållas ihop med enbostadshusen för att nå en gemensam identitet i området. Material i 
sockelvåningar är med fördel avvikande för att markera gaturummet. I Kvalitetsprogrammet beskrivs 
dessa hus som Kvartershus. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” 
(Arkitema). 
 

 
Inspirationsbilder/referensbilder på småskaliga flerbostadshus från Kvalitetsboken 
 
  



75 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, KS 15/0583  - TN 20/0422-10 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, KS 15/0583  : Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

  Sida 22 av 61 
 
 
 

 
Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001  Planbeskrivning  

Ny bebyggelse, skola och förskola 
 

  
Lokalisering av förskola och skola. Bild: Arkitema              
 
 
Grundskola 
Centralt i området planeras en grundskola för 600 elever i klass F-9. Placeringen möjliggör att en del 
av den befintliga vegetationen kan bibehållas och utgöra en väsentlig del av skolgården. Placeringen 
ger en god inramning av skolgården, ett tydligt landmärke i mötet med omgivningen samt utgör ett 
både visuellt och faktiskt skydd mot buller och trafik på Granhammarsvägen. I mitten av planområdet 
blir skolan därtill likvärdigt tillgänglig från planområdets alla delar. Här ligger skolan dessutom nära 
busshållplatserna på Granhammarsvägen och i direkt anslutning till det viktiga stråket som med säker 
skolväg kopplar samman planområdet med Brunnas övriga bostadsområden i öster. Delar av skolan 
och i synnerhet idrottshallen kan med fördel nyttjas mycket för aktiviteter på kvällar och helger. 
Placeringen direkt intill det centrala torget bidrar till att stärka platsen som planområdets publika 
tyngdpunkt. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” (Arkitema). 

Skolans storlek styrs genom angiven utnyttjandegrad av fastigheten, liksom av högsta byggnadshöjd 
(över gata). Placeringen av bebyggelsen inom skolfastigheten styrs och gårdens omfattning säkras 
genom att i planen ange vilka ytor som inte får bebyggas.  

Skolgården har en sammanhängande yta om cirka 10 200 kvm, en yta som med 600 elever uppnår 
kommunens riktvärde om 17 kvadratmeter per barn (genomsnitt alla åldrar F-9). Skolgården sträcker 
sig mellan gång/cykelstråket och det befintliga naturområdet i söder, varvid en del av skolgården kan 

Volymskiss och koncept för skola och 
skolgård. Bilder: Arkitema 
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ta vara på naturlig topografi och vegetation. På så sätt får skolgården goda förutsättningar att delas in i 
såväl hårdgjorda aktivitetszoner som lugnare lekmiljöer och mer naturligt programmerade rekreativa 
och/eller utforskande ytor. Förutsättningar finns också för att vid behov dela in gården i zoner för olika 
åldrar. Då får alla barn trygg tillgång till olika typer av lek och samvaro.  

Tvärs skolgården sträcker sig en yta planlagd som allmän plats för park. Anledningen till detta är de 
VA-ledningar som är förlagda här. Av drifttekniska skäl har kommunen valt att låta denna mark vara 
allmän plats istället för kvartersmark. Parkområdet kommer praktiskt att utgöra en del av skolgården. 
   
Angiven markanvändning i detaljplanen är S, Skola. För att möjliggöra samnyttjande av skolans 
lokaler för aktiviteter som kultur och idrott utanför skolans ordinarie verksamheter ges skolan även 
användningen R, besöksanläggning för kultur och idrott.  
 
Förskola 
I planområdets sydvästra del möjliggörs en förskola med upp till 8 avdelningar för 160 barn. 
Förskolan omfattar en friliggande byggnad i två våningar, men blir en integrerad del av ett 
bostadskvarter. Läget är tillgängligt för alla trafikslag, men skyddat från trafikbuller tack vare den 
högre bebyggelsen mot Effektvägen.  
 

 
Konceptskiss förskola och förskolegård. Bilder: Arkitema 

Förskolegården drar nytta av den befintliga topografin och på den stora gården finns goda 
förutsättningar att bevara delar av den befintliga vegetationen. Förskolegården är cirka 4800 kvm stor. 
Med 160 barn uppnås en friyta om 30 kvm per barn. Förskolegårdens tre zoner enligt konceptskiss 
ovan är cirka 1600 kvm vardera. Liksom skolgården delas denna in i zoner efter åldrar, aktivitet och 
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programmering. Lekzoner och samlingsplatser blir tillgängliga för boende och allmänhet när förskolan 
är stängd. Utöver dessa ytor har de boende egna platser för rekreation och samvaro på den egna 
gårdsytan. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” (Arkitema).  

Ny bebyggelse, torg och centrumändamål 
 

 
Illustration över den nya centrumbildningen. Bild: Arkitema 
 
Centralt i planområdet, som en kärna i den nya bebyggelsen, planeras en mindre centrumbildning i 
anslutning till ett nytt torg. Torget är tänkt att fungera som mötesplats både för boende inom 
planområdet, för angränsande bostäder och verksamheter. Det innehåller både planteringar, sittmöbler 
och en lekplats. Lekplatsen kan med fördel harmonisera med torgets gestaltning och funktion som 
offentligt rum. 
 
I anslutning till torget och till utfarten mot Energivägen, möjliggörs större sammanhängande lokaler 
för den efterfrågade livsmedelsbutiken. Lokalerna integreras i bostadskvarteret och omfattar dess 
nedre plan. Plankartan medger dock centrumändamål i hela byggnaden. Användningen anges som BC 
för Bostäder och centrum. Placeringen bedöms vara lämplig sett till varuleveranser och trafikrörelser i 
stort. Med direktanslutning till Energivägen belastar leveranser och biltrafik till handeln inte 
bostadsområdet i onödan. Med en ny livsmedelsbutik återskapas en viktig målpunkt i Brunna. Kunder 
till butiken kommer inte bara att komma från själva planområdet utan även både från bostadsområdena 
i öst och verksamhetsområdena i väster. Närheten till det centrala gång- och cykelstråket är av stort 
vikt för att tillgängliggöra servicen. Utvecklingen av lokal service anses bärande och i delar av 
bebyggelsen runt torget reglerar därför planen att lokaler för centrumändamål ska finnas i angiven 
andel av kvarterens bottenvåningar, C2. I övriga delar utmed stråket får centrumfunktioner finnas.   
 
Placeringen kan förhoppningsvis dra folk till torget och skapa liv och rörelse till och genom 
stadsdelen. I förlängningen utvecklas ett underlag för den lokala service som ofta etableras runt en 
livsmedelsbutik och mindre centrumbildning av denna typ; exempelvis en frisör eller apotek, ett café 
eller lunchrestaurang. Även mindre kontorslokaler bedöms kunna efterfrågas som komplement till 
verksamhetsområdet och logistikparken i omgivningen i väster.  
 
Lokaler för denna typ av verksamheter och service medges i utvalda lägen runt det centrala torget. För 
att säkra flexibilitet inför framtiden medges samma användning också i flerbostadskvarteren i söder, 
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där efterfrågan på kompletterande lokaler kan tänkas växa i takt med området. Markanvändningen för 
ovan beskrivna funktioner och lägen anges i planen som kombination BC för Bostäder och/eller 
centrum, eller BC1 för Bostäder och Centrum får finnas i bottenvåning. Bestämmelsen 
centrumändamål kan innefatta kontor. 
 
Hotell, som också ryms inom centrumändamål, ses som ett möjligt inslag i något av centrumkvarteren, 
alternativt i planområdets sydostligaste kvarter. 
 
Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Området försåg tidigare Brunna med omnejd med kommersiell service i form av en stormarknad. 
Denna stängde och flyttade från området 2017. I dagsläget finns en bilhandel och banor för 
padeltennis på platsen. Offentlig service saknas helt. I Brunna finns i övrigt en pizzeria och en kiosk 
på Musikvägen. För ett större utbud hänvisas befolkningen till centrala Kungsängen eller andra orter. 
Den offentliga servicen i omgivningen utgörs av Brunnaskolan med cirka 300 elever i klass 1–3, 
Hagnässkolan med cirka 450 elever i klass 4–9, samt tre förskolor. Närmsta gymnasium finns i 
centrala Kungsängen. Delar av fordonsprogrammets undervisning är förlagd till lokaler i Brunna 
industriområde.     
 
Förslag 
Planförslaget möjliggör utveckling av grundskola, förskola samt lokaler för centrumändamål i syfte att 
försörja både planområdet och Brunna som helhet med lokal service och potentiella kontorslokaler. 
Funktionerna beskrivs under föregående avsnitt om ny bebyggelse.  
 
Tillgänglighet 
Nuläge 
Den nuvarande trafik/och angöringssituationen är främst anpassad för biltrafik vilket gör att det är lätt 
att angöra i direkt anslutning till byggnadens entré på ett tillgängligt sätt. Dock har platsen låg 
tillgänglighet och innebär en osäker miljö för gående och cyklister. 
 
Förslag 
Samtliga nya byggnader uppnår riktlinjerna gällande tillgänglighetskrav för lutningar samt tillgänglig 
angöring och parkering inom 25 m från entré.  Handikapparkering till de nya kvarteren reserveras i 
den krans av parkeringar som ligger längs den yttre matargata som omger planområdet. För 
byggnaderna som har entréer mot de interna lokalgatorna reserveras handikapparkering som 
kantstensparkering på gatan närmast bostaden.  
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Solstudie 
En solstudie har tagits fram i syfte att visa hur solen, vid olika tider på dagen och året, letar sig in i 
stadsdelen, hur skuggeffekter från kvarter och byggnader påverkar angränsande byggnader och öppna 
ytor. 
 

     
Solstudie som avser vårdagjämning (mars), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger 
. 
     

 
Solstudie som avser sommarsolstånd (juni), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger. 
   

   
Solstudie som avser höstdagjämning (september), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger. 
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Trafik och kommunikationer 
En trafikutredning samt en analys av trafikalstring har tagits fram (Afry, 2021). Utredningen har 
kartlagt nuläget samt utrett om exploateringen kan komma att ge upphov till kapacitetsproblem i 
infrastrukturen i närhet till Viby 19:3 och E18, samt om det finns behov av förstärkningar i 
infrastrukturen gällande gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik och hållplatser. 
 
Trafikalstring 
Nuläge 
Gällande detaljplan för handel beräknas fullt utbyggd ha en alstring på cirka 8 000 
fordonsrörelser/dygn. (Tyréns, 2020) 
 
Förslag 
Beräknat utifrån antal invånare, målpunkter och funktioner antas samma område i den nya 
detaljplanen generera 4350 resor per vardag vilket motsvaras av cirka 600 fordon under förmiddagens 
maxtimme och 500 under eftermiddagens maxtimme. 
 
Lokalvägnätet 
Trafikanalysen (Afry, 2021) visar att föreslagen trafikföring i närområdet kan fungera väl. Vissa 
problem kan uppstå för trafiken från Mätarvägen att ta sig ut på Granhammarsvägen samt att trafik på 
Granhammarsvägen kan få problem att svänga vänster till Mätarvägen under vissa tider på dygnet. 
Analysen visar även att fler bilar väljer Pettersbergsvägen eller Effektvägen för att undvika korsningen 
Granhammarsvägen/Mätarvägen. 
 
Påverkan E18 
Slutsatsen av trafikalstringen är att detaljplanens tillskott av trafik inte påverkar E18 annat än en 
marginell påverkan på kapaciteten för den östgående trafiken. De senaste åren har trafiken på E18 ökat 
kraftigt. I trafikmodellen har en lägre ökning om 1% per år antagits. Om den generella ökningen av 
trafik på E18 fortsätter kommer det bli kapacitetsproblem oavsett om planförslaget genomförs eller ej. 
Kapacitetshöjande åtgärder på motorvägen kan oavsett bli nödvändiga i framtiden.  
 
Gatunät och utfarter 
Nuläge  
Planområdet omges av de tre vägarna Granhammarsvägen (ansluter till E18, hastighetsreglering 60 
km/h), Effektvägen (hastighetsreglering 60 km/h) och Energivägen (hastighetsreglering 40 km/h). 
Mätpunkter från Granhammarsvägen och Energivägen visar att det förekommer en del tung trafik 
(mellan 4,4% och 11,9 %) som rör sig i området (Tyréns, 2020-04-17). 
 

     
Befintlig utformning av Granhammarsvägen (till vänster) Effektvägen (mitten) och Energivägen (till höger) 
 
Området saknar i dagsläget ett internt gatunät, men omfattar resterna av körbara parkeringsplatser och 
ytor för varutransporter till den före detta stormarknaden. Samtliga funktioner matas via tre utfarter 
mot Energivägen. Kommunens Trafik-och tillgänglighetsprogram redovisar satsningar på 
trafiksäkerheten i bostadsområdet österut på Artistvägen med bland annat förbättring av gångvägen, 
ett arbete påbörjats under 2019. Nästa etapp är planerad att utföras under 2021. Denna väg är en av två 
befintliga kopplingar till aktuellt planområde.   
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Förslag 
Planförslaget tillskapar fyra utfarter till Energivägen. En av de befintliga utfarterna flyttas till nytt 
läge, en utfart leder till Effektvägen samt två till Granhammarsvägen (se översiktskarta på 
nästkommande sida). Den norra nya utfarten mot Granhammarsvägen förbättrar kopplingarna till det 
befintliga bostadsområdet österut med en ny cirkulationsplats vid utfarten till korsningen 
Artistvägen/Granhammarsvägen. Cirkulationsplatsen dimensioneras i enlighet med krav på 
framkomlighet från Försvarsmakten. En ny cirkulationsplats föreslås även i korsningen 
Effektvägen/Energivägen, för att förbättra trafiksäkerheten.  
 
De två nya cirkulationsplatserna dämpar hastigheten på det omkringliggande vägnätet. Energivägens 
sektion smalnas av för att skapa ett lugnare gaturum i anslutning till området. Genomfart mellan 
områdets södra och norra del är inte möjlig, utan trafik däremellan måste färdas via Energivägen.  
 
Av säkerhets- och framkomlighetsskäl tillåts endast utfart åt höger i den södra anslutningen mot 
Granhammarsvägen.  
 
Gatunätet inom planområdet är disponerat med en yttre kommunikationsväg med parkeringsplatser. 
Denna löper parallellt med omgivande vägnät som försörjer ett mer finmaskigt nät av smalare 
kvartersgator som bidrar till högre trafiksäkerhet och lägre hastigheter i anslutning till både 
bostadsbebyggelse och publika funktioner. Flera gator är tänkta att vara enkelriktade, vilket möjliggör 
en smalare sektion. Smalare gator syftar även till att sänka hastigheter och bidra till ett intimare 
gaturum. Gatunätet illustreras på översiktskartan på kommande sida. Efter översiktskartan redovisas 
fyra typsektioner (A-D). Ytterligare gatutyper finns, varav samtliga redovisas med sektionsritningar i 
en bilaga till Kvalitetsboken. Samtliga gator uppfyller de krav som finns i Upplands-Bros tekniska 
handbok med stöd från VGU och RiBuss. Sektioner på kommande sidor finns i större format i 
Kvalitetsboken.  
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Karta över områdets gatunät och olika gatutyper. Nya utfarter är markerade med röd cirkel och nya cirkulationsplatser 
markerade med grön cirkel. Sektion A-D som är markerade i kartan redovisas i detalj på kommande sidor. Bild: Arkitema 
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Föreslagna gatusektioner 
Var sektionerna är dragna redovisas i bild på s.29. 
 
 

 
 

 
Den bredaste gatutypen löper parallellt med de tre stora omgivande vägarna Granhammarsvägen, Effektvägen och 
Energivägen och innehåller körväg och rader av tvärställd parkering. Längs den anslutande befintliga cykelbanan och längs 
vägbanorna för Effektvägen och Energivägen anläggs planteringar.  
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Den nya kommunala gatan i den norra delen som ansluter till Artistvägen i öst har dubbelsidiga trottoarer och plats för 
kombination av trädplantering och enkelsidig gatuparkering. Samma gatutyp återfinns även väster om skolgården och vid 
utfarter mot söder.  
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Längs det mest publika centumstråket, som löper längs skolan och förbi verksamketslokalerna runt torget, reserveras 
utrymmet till gående och cyklister för att inbjuda till en attraktiv och trafiksäker miljö för alla åldrar. 
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Sektion D är en av områdets smalaste kvartersgata, utformad för i huvudsak enkelriktad angöringstrafik för de boende. 
 
 
Energivägen och Effektvägen byggs delvis om för att skapa en bättre anpassad och lugnare trafikmiljö 
i anslutning till området. Energivägens mittremsa tas bort och sektionen smalnas av. Båda vägarna 
dimensioneras för att i framtiden kunna trafikeras av kollektivtrafik. Korsningen mellan de två vägarna 
byggs om till en cirkulationsplats med ett körfält, detta för att höja trafiksäkerheten i korsningen. 
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Vägsektion över Energivägen. 
 

 
Vägsektion över Effektvägen. 
 
 
Parkering, angöring och varumottagning 
Nuläge  
Den före detta handelsverksamheten angjordes tidigare via tre anslutningar mot Energivägen. 
Verksamheterna försågs med parkeringsytor utspridda över fastighetens norra hälft, huvudsakligen 
söder om men även väster om byggnadens huvudentré. Färdtjänst och avlämningar har tidigare kunnat 
ske framför byggnadens huvudentré. Varumottagning sköttes i huvudsak utmed byggnadens västra och 
norra sida. I dagsläget är ytorna till stor del oanvända.  
 
Förslag 
Viby 19:3 planeras innehålla cirka 850 bostäder i olika upplåtelseformer. I Upplands Bro kommun 
gäller p-normen 1 bilparkering per hushåll för boende i enfamiljshus och 0,8 bilparkeringar per 
hushåll för boende i flerbostadshus (inklusive 0,1 gästparkering per hushåll). Parkeringsnormen 
innebär att 730 parkeringsplatser för bostäder ska möjliggöras inom området. 
 
Bebyggelseförslaget möjliggör totalt cirka 825 parkeringsplatser för bostäder, skola, förskola och 
handel. Generellt ska dessa tillgodoses på egen tomt, alternativt i den “parkeringskrans” som förläggs 
på kvartersmark med användning ”Parkering” utmed områdets ytterkant, tillsammans med 
parkeringsgarage under några kvarter. I några lägen anläggs boendeparkering på kantstensparkering 
utmed allmän gata på ytor som planläggs som kvartersmark för parkering. För byggnaderna som har 
entréer mot de interna lokalgatorna reserveras parkering för rörelsehindrade inom lokalgatorna, se 
typsektion B nedan. Besöksparkeringar återfinns som kantstensparkering utmed de interna 
lokalgatorna i hela stadsdelen.  
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De gemensamma parkeringsytorna kommer omfattas av en samfällighet tillhörande boende och 
verksamhetsutövare. Platserna kommer vara reserverade för boende och ansvaras för av 
samfällighetens delägare.  
 
Möjlighet att tillskapa parkering för rörelsehindrade finns inom 25 meters avstånd från bostadsentréer; 
på kvartersmark, i garage eller alldeles intill den egna bostaden.  

Princip för placering av parkeringsplatser. Bild: Arkitema 
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Angöringsmöjligheter parkering för rörelsehindrade. Bild: Arkitema 
 
Planförslaget är utformat för att uppnå nu gällande krav på parkeringsplatser. För en hållbar 
stadsutveckling bör dock ett mer långsiktigt perspektiv tillämpas. En mobilitetsutredning har tagits 
fram (CIVIC, 2021) i syfte att belysa i vilken omfattning olika typer av mobilitetsåtgärder på sikt kan 
uppmuntra valet av andra färdmedel än bilen och på så sätt minska biltrafiken till, från och inom 
området. Det kommer i sin tur minska behovet av parkeringsplatser och därmed frigöra dessa ytor till 
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exempelvis mer vegetation i gaturummen. I utredningen analyseras en mängd möjliga åtgärder och 
vilka effekter de skulle få. Alla mobilitetsåtgärder passar inte in överallt. Valet av mobilitetsåtgärder 
måste vara grundade i förutsättningarna för varje specifikt projekt.  
 
I mobilitetsutredningen föreslås en rad åtgärder uppdelade i områdena transporter, leveranser, service 
och information. Här nämns bland annat direktbuss mellan Viby och Kungsängen station, stor 
tillgänglighet till laddning av elfordon, bilpool för samtliga boende, samt effekten av att placera 
boendeparkering i anläggning en bit från bostaden. Den förväntade reduceringseffekten som varje 
åtgärd har fått är en skattning. Den baseras på att mobilitetskonceptet har åtgärder för de viktigaste 
områdena i projektet och tar sig an de åtgärdsförslag som förväntas ge störst reducering.  
 
Från planering till byggande av Viby kommer marknaden att utvecklas och kunskapen om framtida 
bilinnehav och efterfrågan på mobilitetstjänster kommer att bli tydligare. Inför bygglovshandläggning 
behöver därför en uppdaterad mobilitetsutredning biläggas. Utifrån nuvarande bedömning kan en 
reducering av minimalt 30 procent på parkeringstalet göras om föreslagna åtgärder införs. 
 
Cykelparkering är en viktig del av parkeringsfrågan i området. Cykelparkering för boende ska lösas 
inom fastigheten och redovisas i detalj i samband med bygglov. Även cykelparkering vid lokaler och 
verksamheter studeras närmare i senare skede. 
 
Verksamheter 
Vid förskolan finns en mindre parkering främst avsedd för personal samt möjlighet till 
kantstensparkering. Personalparkeringen är reserverad för 1 bilplats per avdelning.  
  
För grundskolan anläggs cirka 40 parkeringsplatser för personal samt platser för hämtning och 
lämning. Personalparkeringen sker främst på östra sidan av skolgården. Hämtning och lämning sker 
både på östra sidan och vid cirka fem parkeringsplatser, så kallade ”kiss and drive”, på gatan väster 
om skolgården.  
 
För livsmedelsbutiken och övriga verksamheter sker parkering på besöksparkeringar utmed gatan eller 
i garaget under kvarteret. 
 
De parkeringslösningar för boende och verksamheter som presenteras i förslaget har även en 
flexibilitet i och med att det finns möjlighet till samnyttjande över dygnet av vissa parkeringar. 
 
Gång och cykeltrafik 
Nuläge  
Längs Granhammarsvägen löper en indragen cykelväg, skyddad av en bredare remsa av vegetation. 
Ytterligare ett cykelstråk löper från villaområdet i öster och vidare tvärsöver planområdet i den 
mellersta delen och fortsätter sedan mot nordväst. I övrigt saknas trottoarer och cykelvägar inom 
planområdet och utmed angränsande vägar. I och med ombyggnationen av Brunna trafikplats har 
säkerheten för oskyddade trafikanter förbättrats vid läget för motorvägspåfarten. På sikt föreslås att 
gång- och cykelvägen längs med Granhammarsvägen förlängs mot Granhammar och Västra Ryd, samt 
kompletteras med gång- och cykelstråk mot Brunna industriområde och Lejondals naturreservat.  
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Befintliga gång- och cykelstråk. Källa: Kommunkarta Upplands-Bro kommun 
 
Förslag 
Samtliga gator förses med gångbanor. Befintligt cykelstråk genom planområdet förstärks och får en 
central roll som sammankopplande länk i hela Brunna. Där inte cykelbana planeras inom området sker 
cykling i blandtrafik i körbanan. Övergångsställe anläggs intill cirkulationsplatsen i söder i enlighet 
med rekommendationer från trafikutredningen. Studier visar att bussresenärer som stiger av på 
Granhammarsvägens östra sida tenderar att helt oskyddat snedda över vägen mot planområdet, istället 
för att välja gångtunneln. Möjligheten att komplettera GC-tunneln med ett övergångsställe har 
diskuterats men bedöms inte lämpligt, all öst-västlig gångtrafik i detta läge ska således ske skyddat 
genom tunneln.  
 

 
Föreslagna gång- och cykelstråk. Bild: Arkitema (bearbetad av Tyréns) 
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Planförslaget har utformats med fokus på säkra skolvägar. Hastigheten bör regleras till 30 km/h inom 
hela området, men med hastighetsreducerande åtgärder längs huvudstråken/ de större gatorna. 
Merparten av områdets lokalgator leder mot det öst-västliga cykelstråket som ansluter direkt mot 
skolan. Mellan skolan och förskolan finns en hastighetssäkrad passage.  
 
Områdets matbutik har entré från det genomgående cykelstråket, som är bilfritt. Parkering finns intill 
Effektvägen vilket innebär att besökare till butiken inte måste köra igenom området.  
 
Sammantaget bedöms risken för smittrafik inom området vara låg. Gaturummen utformas med 
trottoarer där yngre barn får cykla och för de äldre cyklisterna, som är hänvisade till gatan, hålls 
hastigheten nere genom en medveten utformning av miljön intill gatan. 
 
Kollektivtrafik 
Nuläge  
Planområdet försörjs idag med busstrafik genom linjebuss nummer 558 och 559 som trafikerar 
sträckan från pendeltågsstationen i Kungsängen centrum – Livgardet, respektive Kungsängen centrum 
- Textilvägen. Busshållplatser finns i båda riktningar intill gång- och cykeltunneln på 
Granhammarsvägen samt vid planområdets norra gräns. Bussarna avgår i rusningstid cirka 5 gånger i 
timman. Turen till Kungsängens centrum tar 9 min. Med byte till pendeltåg tar resan till Stockholms 
central cirka 45 minuter.  
  
Förslag 
Ökad befolkning och fler målpunkter ger ett större underlag och förutsättningar för att utveckla 
kollektivtrafiken i framtiden. Sett till avstånd till busshållplats ligger alla områdets bostäder och 
funktioner väl inom mått för god försörjning enligt Trafikförvaltningens riktlinjer för planering av 
kollektivtrafiken. Dagens turtäthet om 15-minuterstrafik i normaltrafik anses också hålla hög standard, 
men kan vid behov ökas något. Däremot kommer kapaciteten sett till platser på bussarna som 
trafikerar området att behöva ökas i takt med antalet resenärer. Lösningar omfattar längre fordon eller 
flera avlastande. Detta diskuteras med Trafikförvaltningen på Region Stockholm. Det längsta 
avståndet mellan bostad och busshållplats blir aldrig längre än 400 m fågelvägen, vilket motsvarar 
kraven för god kollektivtrafikförsörjning.   
 
Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Nuläge  
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, 
Effektvägen och Energivägen, samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde. Vid 
planområdets norra gräns finns en busshållplats. Då denna inte trafikeras med mer än en busslinje 
bedöms den inte ge upphov till lågfrekvent buller eller vibrationer.  
 
Förslag 
En utredning av trafik- och verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation i området har utförts av 
Akustikkonsulten (2021).  Nedan beskrivs först buller från trafik, därefter buller från intilliggande 
verksamheter. I plankartan har dessa olika bullerkällor vägts samman för att uppfylla bullerkrav för 
både trafik- och verksamhetsbuller. 
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Trafikbuller  

  
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från trafik, prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 1,5 m 
över mark i dBA (Akustikkonsulten, 2021). 
 
Ekvivalenta ljudnivåer från trafik utmed Effektvägen uppgår till 60–65 dBA. Utmed 
Granhammarsvägen uppgår de till 57–64 dBA. I de lägen utmed dessa vägar där ljudnivån överskrider 
60 dBA ska bostadsbebyggelse utformas med genomgående lägenheter där minst hälften av 
bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida, alternativt med små lägenheter (högst 35 kvm). 
Detta regleras med en generell planbestämmelse på plankartan. De ekvivalenta ljudnivåerna från trafik 
utmed Energivägen uppgår till 51–61 dBA. Trafikförordningen medger därmed bostäder utan särskild 
hänsyn till planlösning.  
 
En förutsättning för att enbostadshusen i planområdets nordöstra del ska klara riktvärdena avseende 
trafikbuller från Granhammarsvägen är att bostäder närmast Granhammarsvägen byggs högre eller 
minst lika höga som bebyggelsen i angränsade kvarter mot väster. Detta regleras med en bestämmelse 
om skydd mot störning, m3. Bostäderna ska även byggas samman eller på annat sätt, med t.ex. skärm, 
säkra en bullerdämpad sida (m1). 
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Verksamhetsbuller 

 
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från verksamheter med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 1,5 m över mark 
i dBA – ”Värsta timme” (Akustikkonsulten, 2021). 
 
En förutsättning för att kunna bygga bostäder i nära anslutning till verksamheter, utan att det ska 
medföra problem för boende eller omfattande begränsningar för verksamheterna att fortsatt kunna 
verka som idag, är att utforma bebyggelsen så att Zon B för industribuller enligt Boverkets allmänna 
råd uppfylls. Det innebär att bebyggelse utmed Effektvägen, Energivägen samt den norra 
planområdesgränsen förses med villkor om genomgående lägenheter där minst hälften av 
bostadsrummen förläggs mot ljuddämpad sida. Detta regleras genom en generell planbestämmelse.  
 
Gällande enbostadshusen längs Energivägen i norr kompletteras denna bestämmelse med m1, som 
anger att de ska placeras och utformas så att en bullerdämpad sida skapas. På så sätt säkerställs att 
uteplats tillgodoses på den tysta sidan.  
 
En förutsättning för att klara riktvärdena bedöms också vara att bebyggelsen närmast bullerkällorna 
längst i norr, i söder, liksom utmed Energivägen ger en skärmande funktion genom att byggas högre 
än kvarteren innanför. I dessa lägen begränsas bebyggandets omfattning av både lägsta och högsta 
byggnadshöjd. Detta regleras antingen med en höjdangivelse i ett spann, eller genom en bestämmelse 
om skydd mot störning (planbestämmelser m4 och m6). I de delar av planområdet där den yttre 
bebyggelsens höjd kan ha en signifikant påverkan för ljudnivåer på bakomvarande bebyggelse har 
bullerberäkningarna utgått från en lägsta möjlig höjd enligt planförslaget.  
 
Öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet måste sättas igen med tät skärm av något slag 
för att klara kraven för industribuller, vilket regleras med bestämmelse om skydd mot störning (m2). 
Skärmens höjd ska motsvara högsta anslutande byggnads fasad. Med en väl genomtänkt 
takutformning, som fungerar bullerdämpande, kan det vara möjligt att låta bebyggelsen utmed den 
norra gränsen hålla en lägre höjd än anslutande gavelhus, så som det illustreras i illustrationsplanen.   
 
I det större kvarteret längst i sydväst ska av samma anledning byggnader närmast Effektvägen och 
Energivägen utföras med sammanhängande fasad, det för att säkerställa en god ljudmiljö för bostäder 
och förskolegård innanför. Detta regleras med bestämmelse om skydd mot störning (m5).  
 
De tänkta skolan/förskolorna och dess gårdsytor ligger vända bort från trafikerade vägar 
och är skyddade bakom bebyggelse. Det medför att ekvivalenta ljudnivån och maximala 
ljudnivån under en maxtimme från trafik beräknas vara lägre än 50 dBA respektive 70 dBA 
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på samtliga gårdsytor. 
 
Med anledning av att bebyggelsen närmast angränsande trafikleder och verksamhetsområden på långa 
sträckor har en skärmande effekt av avgörande betydelse för kvarteren innanför, ställs också krav på 
utbyggnadsordningen. Utifrån ett antal beroenden villkoras startbesked för bostadsändamål i angivna 
lägen med att den bebyggelse som skärmar aktuell bullerkälla ska ha färdigställts till en nivå 
motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Detta regleras i planen med administrativa 
bestämmelser om villkor för startbesked (a1-a4). Beroendena förtydligas i illustration nedan.  
 

 
Bilden illustrerar de kvarter för vilka startbesked inte ges (ljusrött) förrän skärmande bostadshus färdigställts 
till en nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster (mörkrött). Vilken/vilka bostadshus som avses 
markeras med pil.   
 
Risken för komfortvibrationer inomhus bedöms som mycket låg då markförhållandena (i huvudsak 
urberg) i området är goda. 
 
Radon 
Enligt SGU uppskattas radonhalten inom fastigheten i huvudsak ligga inom ett spann på mellan 37-49 
kBq /m3. Nivåer mellan 10 – 50 kBq /m3 klassas som normalradon. I fastighetens nordvästra hörn 
skattas nivåer upp till 56 kBq /m3. Här ska byggnader radonsäkras.  
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Översvämning 
Nuläge  

 
Översvämningsrisk vid befintligt scenario (Tyréns 2021). 
 
Enligt skyfallsmodellering utförd av Tyréns (2021) rinner den största delen av skyfallsvattnet från 
planområdet till lågpunkterna vid gångtunnlarna vid planområdesgränserna. De blir fyllda med 
vattendjup mellan 1 till 1,7 m vid skyfall beroende på gångtunnel. För de två gångtunnlarna som ligger 
öst och väst om planområdet stannar vattnet i dessa lågpunkter. För den gångtunneln som ligger sydöst 
om planområdet, vid korsningen mellan Effektvägen och Granhammarsvägen, fylls tunnel till en viss 
nivå och sen rinner vattnet vidare till den dagvattendamm som finns mellan Granhammarsvägen och 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:647. Flödet till dammen från gångtunneln blir ca 740 l/s enligt 
modellresultat för befintligt scenario.  
 
Det kan samlas upp till 0,45 m vatten vid lastkajen vid den gamla Coop byggnaden enligt modellen. 
Andra mindre vattenansamlingar skulle uppstå på den stora parkeringen inom planområdet.  
En del av skyfallsvattnet från nordvästra delen av planområdet rinner till en lågpunkt som finns vid 
fastigheten Viby 19:9, där Församlingen Arken ligger. Denna fastighet skulle översvämmas vid skyfall 
enligt simuleringarna. När denna lågpunkt fylls rinner vattnet vidare till lågpunkten inom 
modellområdet vid diket. 
 
Förslag 
Resultatet från skyfallsmodelleringen (2021) visar att planområdet överlag inte är sårbart vid skyfall 
då planområdet ligger högt uppströms i avrinningsområdet. Det finns inte några större känsliga 
lågpunkter vid befintlig bebyggelse inom planområdet. Framtida strukturplan och höjdsättning som 
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har studerats är väl genomtänkt och terränganpassad så att vattnet vid skyfall kan rinna utan att orsaka 
skador på de framtida byggnaderna. Detta baserat på antaganden att marken inom kvartersmark ligger 
högre än gatorna och inte skapar lutning ner mot byggnader. Framkomlighet inom planområdet med 
fordon säkerställs med den planerade höjdsättningen förutom en mindre del (ca 4 meter) av 
vändplatsen öster om skolan där den maximala vattennivån överstiger 0,3 m. Vattnet leds till 
gångtunnlarna vid planområdesgränserna där vattnet kan ansamlas utan att orsaka någon skada.  
 
Det kumulativa skyfallsflödet ökar inte till nedströmsliggande områden efter exploatering i jämförelse 
med befintligt scenario. Det maximala skyfallsflödet ökar dock till nedströms belägna områden i 
jämförelse med befintligt scenario. Det ökade maximala flödet beror på en ökad hårdgjörning som 
orsakar ökade vattenhastigheter. Förslag för ytlig hantering av skyfall har tagits fram med angiven 
volym. Det bedöms att föreslagna åtgärder kommer att göra att skyfallssituationen nedströms 
(inklusive Gröna Dalen) inte försämras efter exploatering av planområdet. 
 
Framkomlighet för räddningsfordon till planområdet kan vara begränsad på grund av stora 
vattensamlingar på Granhammarsvägen söder om planområdet. Detta problem finns dock redan i 
nuläget och det kommer inte att försämras med de planerade åtgärderna för skyfallshantering.  
 
För att säkerställa en avrinning som inte skadar bebyggelsen i den norra delen av  
området, samt avhjälpa översvämningsrisken norrut kan ett dike placeras utmed den norra 
plangränsen. Diket klarar att avbörda flödet som avrinner från norr om planområdet.  
Utrymme för diket säkerställs i plankartan genom bestämmelse n3. 
 
Skred och erosion  
Befintlig topografi och befintliga jordlager innebär att det inte bedöms finnas några ras- och 
skredrisker inom fastigheten med dagens förhållanden. Detta innebär att geotekniska åtgärder inte är 
nödvändiga för att erhålla tillfredsställande säkerhet mot skred eller ras. 
 
På stor del av fastigheten finns jordlager som inte är sättningsbenägna. Vid den miljötekniska 
undersökningen påträffades dock lera i ett mindre område inom fastighetens nordvästra del och enligt 
den geologiska kartan kan det förekomma lera i fastighetens allra mest sydöstra del.  
 
Risk 
Nuläge  
En riskutredning har upprättats av Tyréns (2021-03-12) för att utreda vilka riskkällor som kan påverka 
fastigheten Viby 19:3, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa vilka eventuella 
riskreducerande åtgärder som krävs för att bebygga området i enlighet med planförslaget.  
 
Effektvägen är sekundär transportled för farligt gods. Energivägen samt Granhammarsvägen (aktuell 
sträcka) är ej rekommenderade transportleder för farligt gods men har inkluderats baserat på 
Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer. Riskutredningen har visat att det på Effektvägen, 
Granhammarsvägen och Energivägen transporteras farligt gods och att risken förknippad med dessa 
transporter bidrar till planområdets individ- och samhällsrisk. Det största riskbidraget utgörs av 
olyckor som leder till utsläpp av brandfarliga gaser (ADR-klass 2) och brandfarliga vätskor (ADR-
klass 3). Intill planområdet finns det även en drivmedelstation (St1) som bidrar till planområdets 
risknivå. 
 
Utöver transportlederna omfattar utredningen även angränsande drivmedelstationen på Energivägen. 
Utredningen identifierade även verksamheterna Fresenius Kabi (råvarutillverkning), Air Liquide 
(glastillverkning) och Livgardet (Försvarsmakten) som potentiella riskkällor att studera.  
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Förslag 
För att risknivåerna inom planområdet ska bli acceptabelt låga har ett antal skyddsåtgärder föreslagits. 
Om dessa införs i detaljplanen visar riskutredningen att planerad bebyggelse är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till risken för dessa olyckor. Skyddsåtgärderna sammanfattas i tabell nedan. 
 

 
 
Angivet skyddsavstånd till Effektvägen regleras genom bostadskvarterens placering i planen. Övriga 
åtgärder regleras med bestämmelser om skydd mot störning. 
 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvattnet föreslås anslutas till det kommunala ledningsnätet med tre till fyra anslutningspunkter. En 
anslutningspunkt i nordväst, en till två i mitten av planområdet och en i sydöst. 
 
I bilden nedan presenteras en konceptuell systemlösning av dagvattenhantering för planområdet.  
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Planskiss konceptuell dagvattenhantering för planområdet efter exploatering (Strukturplan från Arkitema Architects 2021-03-
24 och höjder från Skanska 2021-03-23). Bearbetad av Tyréns 2021. 
                      
Inför granskning av planförslaget har höjdsättningen av allmän plats detaljerats genom en 
förprojektering, bland annat avseende avrinning av dagvatten och för att precisera ytor för 
dagvattenhanteringen i området.  
 
Dagvattenutredningens resultat och föreslagna lösningar för den norra respektive södra delen av 
planområdet sammanfattas nedan. Utformningsexempel återfinns i dagvattenutredningen.  
 
Norra planområdet 
Dagvatten från den norra delen av planområdet avleds mot Skarven. Exploatering inom planområdet 
innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar möjligheterna för Skarven att 
uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad markanvändning med en 
större andel grönytor vilket kommer att minska avrinning från området jämfört med idag. Vid 
tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i det norra planområdet, baserad på Upplands-Bros 
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kommuns dagvattenriktlinjer, ökar de positiva effekterna på recipienten ytterligare vid 
dimensionerande regn. Marken höjdsätts för att underlätta avrinning från hårdgjorda ytor mot grönytor 
för rening innan avledning till kommunalt dagvattennät. 
 
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar också utan särskilda flödesutjämnande åtgärder. 
Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar avrinning mot 
norr. Även om ingen fördröjning krävs är det dock viktigt att takvatten inte ansluts direkt till ledning, i 
enlighet med kommunens riktlinjer.  
 
Kvartersmark 
Mindre dagvattenåtgärder kan vidtas för att möta syftet med kommunens ambition att rena och 
fördröja 20 mm nederbörd. Dagvatten som uppstår på kvartersmarken kan tas om hand i olika typer av 
grönytor för infiltration. Byggrätternas utformning regleras till stora delar med e-tal som begränsar 
markens utnyttjande med en högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea. Detta möjliggör utrymme där 
dagvatten kan hanteras på kvartersmark. Förgårdsmark planeras vidare för de flesta kvarter inom 
planområdet. 
 
Allmän plats 
Gatumarken höjdsätts så att avrinning från hårdgjorda ytor leds mot träd i skelettjord som bör 
utformas med nedsänkt öppet täcklager av genomsläppligt material.  
 
Grönytor/infiltrationsstråk för dagvattenhantering säkerställs i plankartan genom 
egenskapsbestämmelsen ”dagvattenhantering”. 
 
Södra planområdet 
Den södra delen har delats in i delområden på grund av aktuell höjdsättning. Typ av 
dagvattenhantering som föreslås för respektive delområde presenteras i dagvattenutredningen. Ytor 
markerade för infiltrationsstråk och underjordiska magasin i planskissen ovan på s. 44 bör med 
marginal kunna omhänderta dagvatten från anslutande ytor. 
 
Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds mot Görväln. Förändrad markanvändning i den 
södra delen innebär både ökade flöden mot ledningsnät och föroreningsbelastning mot Görväln. I den 
södra delen är det därför viktigt att rening och flödesutjämning fungerar effektivt över tid för att inte 
påverka Görvälns status samt orsaka översvämning av ledningsnätet. Funktionen över tid kan 
säkerställas genom kontinuerlig tillsyn och drift vilket kan uppnås genom att huvudmannen för VA har 
huvudansvar över de gemensamma anläggningarna.  
 
Kvartersmark 
För att minska på ytbehovet för rening och flödesutjämning av dagvatten på den allmänna platsmarken 
utformas kvartersmarken med så mycket grönt som möjligt. Avrinning från hårdgjorda ytor avleds till 
de gröna ytorna för rening innan anslutning till allmän gata. LOD bör även tillämpas på parker, torg 
och skola/förskola. Vid dimensionerande regn bräddar dagvatten från dessa reningssystem via 
bräddbrunnar mot gemensamma underjordiska magasin för flödesutjämning innan anslutning till det 
befintliga dagvattennätet. 
 
Byggrätternas utformning regleras till stora delar med e-tal som begränsar markens utnyttjande med en 
högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea. Detta möjliggör stora ytor där dagvatten kan hanteras på 
kvartersmark. Förgårdsmark planeras vidare för de flesta kvarter inom planområdet.  
 
För förskolekvarteret i det södra planområdet finns en planbestämmelse (n1) om att minst 50% av 
markytan ska vara genomsläpplig. För de delar av förskole- och skolkvarteren som i nuläget har 
naturlig vegetation finns planbestämmelse (n2) om att befintlig vegetation och markens naturliga 
karaktär ska bevaras på minst 20% av ytan. 
 



75 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, KS 15/0583  - TN 20/0422-10 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, Kungsängen, KS 15/0583  : Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

  Sida 48 av 61 
 
 
 

 
Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001  Planbeskrivning  

Planbestämmelsen f5 tillämpas i delar av det södra planområdet (där behovet av LOD är större än i 
norra planområdet) och reglerar att tak ska utformas så att minst 50% av takvattnet rinner av mot 
infiltrerande kvartersmark. 
 
Allmän plats 
De gemensamma anläggningarna på allmän platsmark ska delvis bestå av infiltrationsstråk som 
dimensioneras för att rena 20 mm nederbörd från anslutande reducerad area. Flödesutjämning kan 
även ske i infiltrationsstråken som utformas med extra reglervolym och strypt utloppsledning. 
Dagvatten som avleds mot skelettjord för rening bräddar till underjordiska magasin för 
flödesutjämning. Magasinen dimensioneras för att även utjämna ökade flöden från kvartersmarken. 
Grönytor/infiltrationsstråk för dagvattenhantering säkerställs i plankartan genom 
egenskapsbestämmelsen ”dagvattenhantering”. 
 
För rening av dagvatten från lokalgator, som inte kan avrinna mot infiltrationsstråk, föreslås träd i 
skelettjord som utformas enligt samma princip som för det norra planområdet. Gatumarken ska 
höjdsättas så att avrinning från hårdgjorda ytor leds mot skelettjord som utformas för att omhänderta 
20 mm nederbörd.  
 
Vatten och avlopp 
I planområdet finns huvud-VA-ledningar som ansluter från Energivägen och löper genom 
planområdet.   
 
Kapaciteten i spillvattennätet för ledningar och pumpstationer nedströms planområdet är i dagsläget 
fullgod.  
 
Den del av planområdet som är bebyggd idag har spillavlopp anslutet med självfall. Den obebyggda 
delen kommer att lutas mot sydöst. Spillvattenhanteringen bör därmed kunna lösas med självfall mot 
befintliga spillvattenledningar utan pumpstationer.  
 
Befintliga huvud-VA-ledningar som passerar Viby kommer att behöva utökas på grund av de nya 
flöden som tillkommer genom planförslaget. Omfattningen studeras inför antagande av detaljplanen. 
 
Värme 
Planområdet är anslutet till nät för fjärrvärme.  
 
El, tele, bredband 
Planområdet är genom befintlig bebyggelse och liksom tidigare verksamheter försörjt genom etablerat 
nät för el, tele och bredband. 
 
En dialog har förts med E-on gällande kapaciteten i elnätet och behov av nya transformatorstationer. 
För att säkerställa elkapaciteten inom planområdet möjliggörs tre för området väl fördelade och från 
allmän plats tillgängliga elnätsstationer. Angiven markanvändning är E1, Elnätsstation. Ytan får en 
dimension om minst 10 *10 meter.  
 
Diskussion förs med Skanova om att flytta de nu lufthängda ledningarna längs delar av Energivägen, 
samt inom Viby 19:3.  
 
Avfall 
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2018) möjliggöra ett flexibelt och användarvänligt 
insamlingssystem för avfall. Olika bostadskvarter i planområdet kräver olika lösningar för 
avfallshantering.  
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Flerbostadshus ska ha soprum inom byggnaden eller närliggande sophus vid farbar väg för tunga 
transporter. Inom samtliga flerbostadshus ska det inrymmas källsortering av restavfall (brännbart 
avfall), matavfall, tidningar och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen 
 
Samtliga enbostadshus planeras ha möjlighet till egna sopkärl, detta gör att sopbilar kommer att ha 
möjlighet att kunna trafikera samtliga gator i området. Småhus ska ha plats för två fyrfackskärl (för 8 
avfallsfraktioner) som ska ställas ut vid vägen inom max 3 meter från angöringsplats för 
hämtningsfordon. I de lägen där boendeparkering sker med kantstensparkering framför småhusen 
kommer avståndet att bli mellan 5 – 10 meter. 
 
För småhusen ska samtliga boende ha tillgång till källsortering av restavfall (brännbart avfall), 
matavfall, tidningar och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen. 
 
Planerad avfallshantering skall tillse att sophantering vid fastigheter kan utföras tillfredställande och 
regler i avfallsföreskrifter följs. Framkomligheten för både hämtningsfordon och hämtningspersonal 
ska beaktas. Planens gator har utformats för att följa de krav som ställs för tunga transporters 
framkomlighet och sophämtning kan därmed ske med genomfart så att både vändning vid vändplan 
och backning kan undvikas.  
 
Inom planområdet tillskapas ett antal vändplatser. Endast vändplatsen vid skolan är dimensionerad för 
sopbil, övriga vändplatser har undantagits från detta krav i Upplands-Bros tekniska handbok då de inte 
har fastigheter med sophämtning mot gatan.  
 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför 
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare 
med är buller, risk och dagvatten. Dessa hanteras i separata utredningar. 
 
Buller 
Bullersituationen och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Buller och vibrationer på s. 32.  
 
Risk 
Aktuella riskkällor och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Risk på s. 36.  
 
Luftkvalitet 
En utredning av luftkvalitet har gjorts inom ramen för planarbetet (Tyréns 2021-03-24). Inget reglerat 
ämne bedöms överskrida MKN (miljökvalitetsnormer) eller MKM (miljökvalitetsmål). För oreglerade 
ämnen, i detta fall olika komponenter av VOC (lättflyktiga organiska föreningar), bedöms inga ämnen 
överskrida skattade lågriskhalter. Bedömningen blir att lukt för planområdet kan uppkomma vid 
enstaka tillfällen men att risken för att praxis (2 % av tiden) överskrids bedöms som låg. Planförslaget 
som sådant bedöms inte innebära en sådan ökning av trafik och innehåller inte heller sådana 
funktioner att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att påverkas negativt för sin omgivning. 
 
Naturmiljö 
Eftersom de omfattande och idag hårdgjorda parkeringsytorna omvandlas till bostadsgårdar, 
trädgårdar och gator som kantas av träd, ökar mängden grönytor totalt och sprids ut över ett större 
område. Därmed stärks de gröna värdena lokalt, samtidigt som planområdet förbättras som länk i 
spridningsvägarna mellan grönområden i området.   
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Dagvatten 
Exploatering inom planområdet innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar 
möjligheterna för Skarven att uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad 
markanvändning.  
 
Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i det norra planområdet, baserad på Upplands-Bros 
kommuns dagvattenriktlinjer, ökar de positiva effekterna på recipienten ytterligare vid 
dimensionerande regn. 
 
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar med ca 50 % utan särskilda flödesutjämnande 
åtgärder. Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar 
avrinning mot norr. 
 
Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i södra delen av planområdet påverkas inte Görvälns 
nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade föroreningsmängder efter exploatering och 
rening är i samma storleksordning som dagens belastning från planområdet.   
 
Åtgärder för flödesutjämning av dimensionerande 20-årsregn uppnår kommunens riktlinjer om att inte 
belasta ledningsnätets kapacitet.  
 
Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds mot kommunalt ledningsnät som i sin tur 
ansluter till aktivt markavvattningsföretag. Då ingen direkt anslutning sker till 
markavvattningsföretagets vattenanläggning krävs ingen formell tillståndsansökan inom ramen för 
detta planärende.  
 
Vidtagna åtgärder för flödesutjämning innebär att exploatering inom planområdet inte kommer att ge 
ökade flöden mot markavvattningsföreget, jämfört med idag, vid dimensionerande regn.  
 
Föreslagna åtgärder kommer att möta Upplands-Bro kommuns avsikter med dagvattenhantering vid ny 
bebyggelse.  
 
Gemensamma anläggningar (magasin för flödesutjämning) för dagvattenhantering på allmän 
platsmark ger tydlig ansvarsfördelning till huvudman som på så vis kan säkerställa god funktion 
genom kontinuerlig tillsyn och drift.  
 
Sammanvägt innebär planförslaget en förbättring i jämförelse med nuvarande markanvändning. 
 
Konsekvenser för verksamhetsområdet  
En konsekvensanalys för Brunna verksamhetsområde har tagits fram av Tyréns AB (2021) i syftet att 
utreda eventuella intressekonflikter och positiva synergieffekter som kan uppnås av samlokaliseringen 
av den planerade bostadsutvecklingen och det angränsande verksamhetsområdet.  
 
Resultatet belyser bland annat en potentiell intressekonflikt gällande tunga transporter förbi 
planområdet, främst på Mätarvägen. Dessa riskerar att upplevas som störande för boende, eftersom de 
sker även under tidiga morgnar samt nattskift. Ett antal verksamheter bedöms även ha en 
omgivningspåverkan av sådan sort som eventuellt kan upplevas som störande. Återkommande 
klagomål på störningar från boende riskerar att innebära försämrade möjligheter att bedriva 
verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. Delar av detaljplanerna för verksamhetsområdet 
innehåller inga begränsningar avseende störning. Vid antagande av detaljplan för Viby 19:3 bedöms 
risken för etablering av verksamheter med stor omgivningspåverkan minska. Detta eftersom 
tillståndsprövning och handläggning av anmälningar om nya verksamheter behöver ta hänsyn till 
nuvarande förhållanden. 
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På andra verksamheter har ett större befolkningsunderlag och en mer stadsmässig bebyggelse en klart 
positiv inverkan. Att området är aktivt nästan dygnet runt ger möjlighet till ett större 
marknadsunderlag för exempelvis restauranger, barer och caféer. Ett större utbud av lokal service, i 
form av både handel, lunchrestauranger och förskola, men också möjligheten till arbetsnära boende, 
skulle utgöra en ny kvalitet för både arbetsgivare och anställda i verksamhetsområdet. Variationen av 
verksamhetsutövare och lokaler till överkomliga priser kan bidra till en spännande mångfald av 
aktörer och dessutom ge möjligheter för kultur- och föreningsliv att etablera sig. Dessutom kan ett 
större befolkningsunderlag bidra till ökade möjligheter för utökad turtäthet för kollektivtrafiken vilket 
skulle utgöra en kvalitet också för verksamhetsutövare och deras anställda. 
 
Planförslaget har tagit höjd för en viss utvecklingspotential för befintliga verksamheter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En målsättning vid utformning och kommande projektering av allmänna platser och anläggningar är 
att kommunens driftskostnader ska kunna hållas nere. Planområdets fördelaktigt flacka terräng och 
geotekniska förhållanden gör att extraordinära lösningar kan undvikas. Ett ledningssystem med 
självfall kan åstadkommas och behov av pumpstationer minimeras.  
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har utvecklingen av Brunna flera fördelar. Att förtäta centralt i 
Brunna innebär dels ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Fler bostäder ger dels ett ökat 
skatteunderlag för kommunen. En ökad befolkning och en ökad befolkningstäthet ger därtill ett större 
underlag för handel och annan service i centrala Brunna, vilket i sin tur kommer leda till fler 
arbetstillfällen och öka den ekonomiska aktiviteten vilket i förlängningen avspeglas på 
boendekvaliteten och fastighetsvärdena på orten. En större variation av boendetyper innebär att 
Brunna öppnas för fler målgrupper än i dag då småhusen dominerar. Invånare i alla åldrar och i olika 
familjekonstellationer breddar underlaget ytterligare.  
 
För aktörer i verksamhetsområdet finns värden i den ökade möjligheten för anställda att hitta boende 
nära arbetet, liksom kvaliteten i att arbetsplatsen som sådan befinner sig i ett rikare sammanhang, med 
både offentlig och kommersiell service i närområdet, lunchrestauranger, dagligvaruhandel och 
förskola/skola.  
 
Sociala konsekvenser 
Med ett större befolkningsunderlag möjliggör planförslaget bland annat återskapandet av den lokala 
servicen i Brunna, samtidigt som utbudet av bostäder och boendetyper ökar på orten. En rad nya 
mötesplatser och målpunkter tillskapas runt både centrumverksamheter och den planerade skolan med 
tillhörande kultur- och idrottsverksamheter. Lokal service underlättar vardagslivet på orten och gör 
befolkningen mindre beroende av andra kommundelar, vilket i sin tur kan minska bilresandet. 
Utvecklingen av en blandad stadsdel i Brunnas mitt kan bidra till att övriga delar förs samman med 
nya stråk och rörelsemönster som sammanstrålar i planområdets nya målpunkter. En blandad 
bebyggelse med både bostäder, skolverksamheter, handel och arbetsplatser bidrar till rörelse vid olika 
tider på dygnet och ökar också tryggheten i området.  
 
Barnkonsekvenser 
En barnkonsekvensanalys togs fram inför att planens samrådsförslag slutfördes (Ramböll, 2020) i 
syfte att identifiera och analysera vilka konsekvenser som detaljplaneförslaget får för barn och unga, 
både i närområdet och de som kommer bo och vistas i området efter färdigställandet av platsen. Vidare 
syftar utredningen till att föreslå åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna, samt för att stärka 
de positiva konsekvenserna. 
 
Utredningen lyfter bland annat att planområdets befintliga vegetation är svårtillgänglig, varför det ses 
positivt att den kan bevaras och lyftas fram, exempelvis som del av skol- och förskolegård. Det 
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konstateras att det idag råder brist på målpunkter för barn och unga inom området, något som 
planförslag förändrar genom både bostäder, skola och andra offentliga rum. För att styrka detta 
ytterligare bör skolans lokaler vara öppna och tillgängliga för aktiviteter utöver ordinarie verksamheter 
och tider. Större idrottsplatser och grönområden finns inom räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav 
på trygga och säkra gång- och cykelvägar både inom och utanför planområdet, inte minst i relation till 
de större vägar som avgränsar planen idag. Särskilt nämns att passagen över Granhammarsvägen i 
höjd med busshållplatsen måste göra trafiksäker.   
 
Planens struktur med rörelser, stråk och gröna ytor för lek och rekreation har utvecklats med fokus på 
barn och unga, deras olika behov i olika åldrar. Vikt har fästs vid trygga rörelser och tillgängliga 
platser med olika karaktär. Belysning och siktlinjer är andra viktiga delar av utformningen för att de 
gemensamma rummen ska vara trygga platser för både pojkar och flickor, gamla och unga. 
Skolområdena tillgängliggörs efter skoltid. Torget rymmer både lek för mindre barn som 
möbleringsgrupper för unga, vuxna och äldre. 
 
Vidare anses föreslagen variation i utbud av bostadsformer- och storlekar vara positivt ur ett 
barnperspektiv då det främjar social mångfald i området. Barn och ungdomar kan med fördel 
involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning av någon av stadsdelens nya platser.  
 
 
Genomförande  
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Samråd kvartal 3 2020 
Granskning kvartal 3 2021 
Antagande KF kvartal 4 2021 
Laga kraft för detaljplanen kvartal 1 2022 
Fastighetsbildning  kvartal 1 2022 
Byggstart allmänna anläggningar kvartal 4 2022 
Preliminär byggstart kvartersmark för skola och förskola kvartal 3 2023 
Preliminär byggstart kvartersmark för enskilt bebyggande kvartal 3 2023 
Start finplanering allmänna anläggningar kvartal 2 2024 
 
Etappindelning 
Planområdet kommer att byggas ut i fem etapper enligt skedesplan (Planbeskrivningen kommer att 
kompletteras med skedesplanen inför antagandeskedet). Eventuella justeringar eller avsteg från 
skedesplanen ska godkännas skriftligen av både kommunen och exploatören. Huvudprincipen för 
utbyggnaden inom varje specifik etapp är att VA, gator och cirkulationsplatser ska färdigställas till 
AG-nivå (asfaltsgrus) av kommunen innan arbeten med kvartersmark påbörjas i syfte att säkerställa 
tillgänglighet och säkerhet under övrig utbyggnad. Efter det att allmän platsmark är utbyggt till AG-
nivå kan exploatören påbörja utbyggnad av kvartersmark för skola, förskola och enskilt bebyggande. 
Kommunen iordningställer finplaneringen för allmän platsmark efter det att kvartersmarken är 
utbyggd.  
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
 
Allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH CYKELVÄG UNDER MARK, 
CIRKULATIONSPLATSER OCH TORG 
Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av samtliga allmänna anläggningar 
inom planområdet och kommunen blir huvudman för all allmän platsmark. Exploatören finansierar all 
utbyggnad av allmänna anläggningar exklusive utbyggnad av VA enligt exploateringsavtal. 
 
Det är kommunen som är huvudman för all allmän platsmark men det är exploatören eller den som 
förvärvat kvartersmarken för skola med användningsbestämmelsen ”S” som utför drift och underhåll 
för parkområdet inklusive markutrustning på allmän platsmark PARK som ligger mellan 
skolområdena med användningsbestämmelsen ”S”. Detta regleras i separat avtal med kommunen. 
 
Allmän plats PARK 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för dagvatten inom de områden som 
utgörs av allmän platsmark med ändamål PARK inom planområdet. Kommunen blir huvudman för 
dessa anläggningar. Exploatören finansierar utbyggnaden för dessa anläggningar enligt 
exploateringsavtal. 
 
Kvartersmark för enskilt bebyggande  
Exploatören ansvarar för genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som 
kvartersmark för bostadsändamål, skola, förskola och delar av kvartersmark för parkeringsändamål. 
Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för 
utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara 
behövliga för den planerade bebyggelsen. 
 
Kommunen ansvarar för genomförande av detaljplanen inom övriga områden som är utlagda som 
kvartersmark för parkeringsändamål i enlighet med nedanstående bild. Ansvaret omfattar kostnader 
såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av 
parkeringsplatserna.  
 
Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut till 
exempelvis samfälligheter och inte enskilda privatpersoner vilka i sin tur hanterar administrationen av 
respektive parkeringsplats. Det är kommunen som har ansvar för drift som snöröjning medan 
hyresgästen har ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att 
regleras i separat avtal med kommunen.  
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Illustration över parkeringar efter ägoförhållanden. 
 
Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande  
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda 
med bestämmelsen E, Elnätsstation. Exploatören finansierar och samordnar med ledningshavare. 
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Avtal 
Planavtal 
Planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören som reglerar kostnads- och 
ansvarsförhållande för arbetet med detaljplanen.  
 
Exploateringsavtal 
Senast i samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan 
kommunen och exploatören. En extern framtagen utbyggnads- och driftkalkyl kommer att ligga som 
grund för kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark samt driftkostnaderna. Kostnaderna för 
utbyggnad av allmän platsmark kommer att regleras i exploateringsavtalet. Avtalet reglerar följande:  
 

• Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen. Huvudprincipen för 
kostnadsfördelningen är att exploatören bekostar samtliga kostnader för exploateringens 
projektering och genomförande upp till kalkylerat maxbelopp som framgår i 
exploateringsavtalet.  

• Villkor för projektering, utbyggnad och finplanering av allmänna anläggningarna inom 
planområdet. Huvudprincipen är att kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och 
finplanering av allmänna anläggningar inom planområdet.    

• Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden. 
 
Avtal om ledningsrätt 
Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt. 
Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter:  
Viby 19:3, ägs av Genova Viby Fastighet AB 
Viby 19:18, ägs av Upplands-Bro kommun 
Brunna 5:1, ägs av Upplands-Bro kommun 
 
Fastighetsbildning  
Generellt 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för 
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter 
ansökan.  
 
Allmän plats 
Kommunen blir huvudman för allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH 
CYKELVÄG UNDER MARK, CIRKULATIONSPLATSER, TORG SAMT NATUR och 
fastighetsbildning behöver ske för att kommunen ska få åtkomst till vissa områden. Genom 
fastighetsreglering avses allmän platsmark från exploateringsfastigheten VIBY 19:3, som ägs av 
Exploatören, överföras till fastigheten VIBY 19:18 som ägs av Kommunen. Överenskommelsen om 
fastighetsbildning kommer att regleras genom exploateringsavtalet. Kommunen ansvarar för att 
inlämna ansökan till Lantmäteriet. Kommunen bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för att 
säkra åtkomsten till allmän platsmark för gata, gångväg, cykelväg, gångväg och cykelväg under mark, 
cirkulationsplatser, torg samt natur. 
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Kvartersmark (bestämmelse E) 
Inom områden utlagda med bestämmelsen E i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på 
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning 
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen.  
 
Kvartersmark för enskilt bebyggande 
Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Genom 
avstyckning avses kvartersmark från VIBY 19:18, som ägs av Kommunen, avstyckas till en ny 
styckningslott som överlåts till Exploatören. Avstyckningen kommer att regleras genom 
exploateringsavtalet. Kommunen och Exploatören ansvarar gemensamt för att inlämna ansökan till 
Lantmäteriet. Kostnaderna för åtgärden betalas med hälften vardera av Kommunen och Exploatören.  
 
Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Genom 
avstyckning avses kvartersmark från VIBY 19:3, som ägs av Exploatören, avstyckas till en ny 
styckningslott som överlåts till Kommunen. Avstyckningen kommer att regleras genom 
exploateringsavtalet. Kommunen och Exploatören ansvarar gemensamt för att inlämna ansökan till 
Lantmäteriet. Kostnaderna för åtgärden betalas med hälften vardera av Kommunen och Exploatören.  
 
Servitut och övriga rättigheter 
U-områden föreslås i samtliga gator på kvartersmark (Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar) för att säkra plats för detta.   
 
Det åligger respektive fastighetsägare inom kvartersmark att informera sig om befintliga ledningsrätter 
och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, ombildande eller 
upphävande av ledningsrätter, stationer eller liknande som kan påverkas i samband med genomförande 
av byggnation. Fastighetsägaren ombesörjer och bekostar eventuella förrättningsåtgärder som krävs 
för detta.  
 
Övriga servitut och gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark som på grund av Detaljplanens 
genomförande måste bildas, ombildas eller upphävas ombesörjs och bekostas av respektive 
fastighetsägare.  
 
Det åligger Kommunen att inom allmän platsmark informera sig om befintliga ledningsrätter och 
träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, ombildande eller upphävande 
av ledningsrätter, stationer eller liknande som kan påverkas i samband med genomförande av 
byggnation. Kommunen ombesörjer och Exploatören bekostar eventuella förrättningsåtgärder som 
krävs för detta.   
 
Övriga servitut inom allmän platsmark som på grund av Detaljplanens genomförande måste bildas, 
ombildas eller upphävas ombesörjs av Kommunen och bekostas av Exploatören.  
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

    
 
Karta över fastighetskonsekvenser 
 
 
 
Tekniska frågor 
Teknisk försörjning 
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för tre 
elnätstationer, för vilka mark är avsatt på plankartan. Dessa anläggs invid gata så att åtkomst till dem 
säkerställs. Markåtkomst för elnätstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande av ledningsrätt 
eller avtalsnyttjanderätt. Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans med Exploatören. 
Elnätstationer ägs normalt av ledningsägaren.  
 
De ledningshavare som har ledningsrätter inom området är IP Only, Skanova, Eon, STOKAB och 
Kommunen.  
 
För flytt av ledningar inom Avtalsområdet åligger det Kommunen att påkalla detta till ledningsägaren. 
Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Exploatörens bekostnad. 
 
Kommunen ansvarar även för all erforderlig flytt och omläggning av befintliga va- och 
dagvattenledningars anslutning till Avtalsområdet och som uppstår till följd av utbyggnad av allmänna 
va- och dagvattenanläggningar inom Avtalsområdet. Detta bekostat av Kommunen.  
 
Området försörjs idag till delar av fjärrvärme. Hur området kommer att försörjas ska utredas vidare. 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. 
 
Parkering 
Parkeringsbehovet för bostäderna med mera ska lösas enligt kommunens parkeringsnorm som den 
anges i tillhörande trafikutredning till detaljplanen eller motsvarande dokument vid tidpunkten för 
genomförandet av Detaljplanen. 
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Majoriteten av parkeringsplatserna inom detaljplanen kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark 
medan det kommer att finnas parkeringsöar omgiven av gatumark inom detaljplanen som är 
kommunalägd kvartersmark.   
 
Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut till 
exempelvis samfälligheter och inte enskilda privatpersoner vilka i sin tur hanterar administrationen av 
respektive parkeringsplats. Det är kommunen som har ansvar för drift som snöröjning medan 
hyresgästen har ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att 
regleras i separat avtal med kommunen.  
 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och avlopp 
dras till fastighetsgräns. Det kommer att vara möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avloppsnät i 
gräns till kvartersmark. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd 
med ledningsägare. Detta bekostas av exploatören. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, 
ska ledningsägare för el-, tele- och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning. 
 
Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 
omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för 
genomförande av Detaljplanen.  
 
Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och godkännas av kommunens 
avfallsenhet. 
 
Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera 
sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 
 
Markföroreningar 
Inom de delar av planområdet där marken behöver saneras innan byggande får ske, ska sanering 
utföras i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning.  
 
Inom kvartersmark är det respektive fastighetsägare som ansvarar och finansierar sanering i den 
omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 
 
Inom allmän platsmark är det Kommunen som ansvarar och exploatören som finansierar sanering i 
den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 
bestämmelser. 
 
Buller 
Exploatören ansvarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga bullerskyddsåtgärder 
inom planområdet så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle 
påträffa fornlämning som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. 
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Geoteknik 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs. 
 
Radon 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändig radonundersökning utförs. Exploatören 
ansvarar för att byggnader radonsäkras på de ställen där det behövs. 
Dagvatten 
Kommunen ska bygga ut dagvattensystem så att de nivåer på reningskrav som redovisas i 
dagvattenutredningen för VIBY 19:3 uppfylls. Huvuddragen för dagvattenhanteringen är att 
höjdsättningen på allmän platsmark gata och kvartersmark gata följs. Om det är nödvändigt för 
hanteringen av dagvatten ska det finnas skelettjordar och dagvattenmagasin på allmän platsmark. 
Genom dessa åtgärder förbättras kvaliteten på dagvattnet jämfört med utan åtgärderna.  
 
Exploatören ansvarar för att dagvattenhantering sköts under byggskedet. Under byggskedet ska 
exploatören följa Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
 
Arbetsmiljö 
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis, 
arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna. 
Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APD-
plan) ska tas fram. Exploatören 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 
Kommunen skall avgränsa arbetsområdet inom allmän platsmark för skydd av tredje man och ansvara 
för säkerhet och god ordning inom detsamma.  
 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet inom kvartersmark för skydd av tredje man och ansvara för 
säkerhet och god ordning inom detsamma. Trafikanordningsplaner söks hos Kommunen. 
 
Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. 
 
Grundläggning 
Grundläggning av byggnader 
I områden med morän eller berg kan normala byggnader och andra konstruktioner grundläggas direkt 
på terrasserad markyta utan förstärkningsåtgärder. Bottenplattor kan utföras som platta på mark. 
Inom områdena med lera och svallade sediment bedöms grundläggning med pålar vara nödvändigt för 
byggnader med två- eller fler våningsplan. Envåningsbyggnader (lätta byggnader) bör i stor 
utsträckning kunna grundläggas på befintlig jord eller uppfyllnad. Bottenplattan skall normalt utföras 
fribärande vid pålade byggnader. Källare eller andra byggnadsdelar under grundvattennivån skall 
utfördas med vattentäta konstruktioner. 
 
Grundläggning av hårdgjorda ytor 
I områden med morän eller berg kan gator, vägar och andra hårdgjorda ytor med normal överbyggande 
utföras utan förstärkningsåtgärder, med beaktande av terrassens tjälfarlighet. 
Inom lerområdet bedöms att uppfyllnader lika med eller mindre än 1 meter kan utföras utan 
markförstärkning eller lättfyllnad om dessa ytor utförs och höjdsätts så att de tål mindre 
marksättningar utan att funktionen försämras. Inom dessa områden bör endast lätta byggnader, 
grundlagda utan pålar uppföras. För uppfyllnader större än 1 meter i områden där lermäktigheten 
överstiger cirka 5 meter bör markförstärkning ske.  
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Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Inför 
bygglovskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs. 
Lantmäteriförrättning 
Kommunen och Exploatören ansvarar gemensamt för att inlämna ansökan till Lantmäteriet inom det 
som i detaljplanen utgör kvartersmark för parkeringsändamål. Kostnaderna för åtgärden betalas med 
hälften vardera av Kommunen och Exploatören. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av 
allmän plats enligt vad som anges i avsnittet ”Fastighetsbildning” ovan. Upplands-Bro kommun svarar 
för förrättningskostnaderna i denna del.  
 
Plankostnader och plangenomförande 
Exploatören ansvarar för planläggningskostnader i enlighet med framtaget planavtal. Kostnader för 
exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att regleras i 
kommande exploateringsavtal. Principerna kommer att regleras i exploateringsavtal mellan 
fastighetsägare och kommunen.  
 
Avgift för vatten och avlopp 
Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 
 
El och tele m.m. 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos 
respektive leverantör. 
 
Byteslikvid 
Byteslikvid för kvartersmark regleras genom bytesavtal.  
 
Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader och avskrivningskostnader för kommunen. De 
driftkostnader som uppstår för kommunen uppskattas till följande:  

• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom 
planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 

• Drift av VA-anläggningar, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 
• Drift och skötsel av parkmark inkluderande dagvattenanläggningar, årligt belopp avseende 

fullständiga anläggningar.  
• Beloppen i utbyggnads- och driftkalkylen är pris- och riskjusterade till en tidpunkt då 

kommunen bedöms ha byggt ut samtliga allmänna anläggningar.  
Beloppen redovisas i utbyggnads- och driftkalkylen (Planbeskrivningen kommer att kompletteras med 
utbyggnads- och driftkalkylen inför antagandeskedet). 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. För all kvartersmark är dock 
genomförandetiden fördröjd med sju månader för att möjliggöra start av kommunens åtaganden inom 
allmän platsmark.   
 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande. 
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Medverkande i projektet 
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och 
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Arkitema arkitekter, Tyréns AB 
och Genova Property Group.  
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.   
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrum får finnas i bottenvåning
C

1

Parkering

P

Besöksanläggning för kultur och idrott

R

1

Centrum. Lokaler för centrumändamål ska finnas utmed minst 50% av

bottenvåningens fasad som vetter mot torg och/eller gång- och cykelstråk

C

2

Gångväg och Cykelväg under mark
(GÅNG CYKEL)

ElnätsstationE

1

ParkPARK

Principillustration. Tolkningsvägledning av

nockhöjdsbestämmelse för upphöjda gårdar.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

dagvattenhantering Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

1

Endast radhus, kedjehus, parhus eller friliggande enbostadshus,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Endast flerbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. För all kvartersmark

är dock genomförandetiden fördröjd med sju månader från den dag planen vinner laga kraft,  4

kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata och parkering,

4 kap. 18 § 1 st  p.

g

2

0.0

Färdig markhöjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Markens anordnande och vegetation

0.0

Färdig markhöjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

SkolaS

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Marken får förses med gårdsbyggnad och förråd till verksamhet,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n

1

Minst 50% av markytan ska vara genomsläpplig,  4 kap. 10 §

n

2

Befintlig vegetation och markens naturliga karaktär ska bevaras på

minst 20% av ytan,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

För byggnader mellan 15-30 meter från närmsta vägbanekant ska fasader uppföras med

obrännbar fasad alternativt lägst brandteknisk klass EI30 eller motsvarande. Fönster ska vara i

lägst brandteknisk klass EW30 och kan vara öppningsbara. Friskluftsintag placeras på tak. Minst

en utgång ska mynna på en sida som inte vetter mot vägen 4 kap. 12 § 1 s

Mellan 0-30 meter från Granhammarsvägens vägkant ska friskluftsintag placeras på tak och

minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen.

Mellan 0-30 meter från Energivägens vägkant, på sträckan från Effektvägen till och med den

andra infarten till höger, ska friskluftsintag placeras på tak och minst en utgång mynna på en

sida som inte vetter mot vägen

I lägen utmed Effektvägen, Energivägen och norra planområdesgränsen, ska bostäder utformas

så att Zon B för industribuller enligt Boverkets allmänna råd uppfylls,  4 kap. 12 § 1 s

I lägen utmed Granhammarsvägen, Effektvägen och Energivägen där gällande riktvärden

trafikbuller överskrids ska bostäder utformas med genomgående lägenheter där minst hälften av

bostadsrummen förläggs mot bullerskyddad sida, alternativt utformas som små lägenheter om

högst 35 kvadratmeter,4 kap. 12 § 1 s

f

3

Entrévåning ska ha en invändig takhöjd om minst 2,7 meter i lägen

där lokal för centrumändamål uppförs,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Villkor för startbesked

Startbesked får ges först när marken sanerats och uppnår riktvärden för känslig

markanvändning, i enlighet med de förslag till åtgärder som redovisas i planbeskrivningen på

s.19, 4 kap. 14 §

f

4

Endast radhus eller kedjehus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

FörskolaS

1

a

1

Startbesked för bostadsändamål och förskola får ges först när de

skärmande bostadshusen inom samma kvarter längs Effektvägen

och Energivägen har färdigställts till en nivå motsvarande

ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se förtydligande illustration i

planbeskrivningen s.42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

f

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 60 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 70 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 80 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Utöver högsta angivna höjd får komplementbyggnad uppföras

med en största sammanlagd byggnadsarea om 25 kvadratmeter

och högst 6 meter i nockhöjd över färdig höjd på gård och eller

bjälklag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

6

e

7

Komplementbyggnad får uppföras till en största sammanlagd

byggnadsarea om 100 kvadratmeter och högst 6 meter i nockhöjd,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

m

1

Bostäder ska placeras och utformas så att en bullerdämpad sida

skapas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gång- och cykelväg,

4 kap. 18 § 1 st  p.

Takkupor medges längs som mest 40% av takets längd.

0-0

Lägsta respektive högsta byggnadshöjd i meter. Takkupor ska inte

vara beräkningsgrundande,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0

Högsta byggnadshöjd i meter. Takkupor ska inte vara

beräkningsgrundande,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

m

2

Bullerskärm ska placeras i norra gränsen om släpp finns mellan

bebyggelsen, med en höjd som motsvarar högsta anslutande

byggnads fasad,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

n

3

Markytan får inte hårdgöras. Markytan är avsedd för avledning av

vatten vid skyfall,  4 kap. 10 §

m

3

Bostäder närmast Granhammarsvägen ska vara högre eller minst

lika hög som bebyggelsen i angränsade kvarter mot väster,

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

4

Bostäder närmast Energivägen ska byggas i minst 2 våningar och

vara minst en våning högre än bebyggelsen i angränsande kvarter

mot öster,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 90 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

lek Lekplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

f

5

Tak ska utformas så att minst 50% av takvattnet rinner av mot

infiltrerande kvartersmark.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f

6

Uppglasad entré ska finnas mot gata i kvarterets norrsida,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

m

5

Byggnader ska utföras med sammanhängande fasad,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m

6

Bebyggelsen närmast Energivägen ska vara minst lika hög som

bebyggelsen i angränsande kvarter mot öster,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

a

2

Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande

bostadshusen inom samma kvarter längs Granhammarsvägen och

Effektvägen, samt i angränsande kvarter i väster längs Effektvägen

och Energivägen, har färdigställts till en nivå motsvarande

ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se förtydligande illustration i

planbeskrivningen s.42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a

3

Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande

bostadshusen närmast Energivägen i väster har färdigställts till en

nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se

förtydligande illustration i planbeskrivningen s.42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a

4

Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande

bostadshusen närmast planområdesgräns mot norr har färdigställts

till en nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se

förtydligande illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
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§ 33 Beslut om granskning - detaljplan för 
Viby (Viby 19:3), Kungsängen 

 Dnr KS 15/0583 

Beslut 

Detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, sänds ut på 

granskning enligt reglerna för utökat förfarande i plan-och bygglagen (PBL) 

2010:900. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140 i planuppdrag att ta fram 

förslag till ny detaljplan för fastigheten Viby 19:3 enligt reglerna för utökat 

förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget var utsänt för 

samråd under september – oktober år 2020 och revideringar har gjorts därefter. 

Nu är planförslaget uppe för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en 

blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. 

Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med 

centrumfunktioner i form av en livsmedelsbutik bland annat. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 8 juni 2021 

 Plankarta, den 7 juni 2021 

 Planbeskrivning, den 7 juni 2021 

 Illustrationsplan, den 4 juni 2021 

 Viby kvalitetsbok, den 7 juni 2021 

 Samrådsredogörelse, den 7 juni 2021 

 

Förslag till beslut 

Detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, sänds ut på 

granskning enligt reglerna för utökat förfarande i plan-och bygglagen (PBL) 

2010:900. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat i enlighet med kontorets förslag till 

beslut. 
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2021-06-16 

 

 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande 

protokollsanteckning: 

”Trafiksituationen i Brunna är starkt påverkad av logistikutvecklingen i 

området. Dagens och framtidens trafikflöden, måste lösas. 

Socialdemokraterna har tidigare anfört. 

Socialdemokraterna yrkade på Kommunstyrelsens sammanträde i december 

2018 på att kommunen ska verka för en anslutningsväg mellan Kockbacka 

trafikplats och Brunna logistikområde för att avlasta området från en allt 

tyngre belastning av trafik på Granhammarsvägen samt 

Granhammarsrondellen, vilket vi fick bifall till.  

Socialdemokraterna lyfte återigen frågan om ett parallellt arbeta för en 

anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde på 

samhällsbyggnadsutskottet den 28 aug 2019 i samband med uppdrag om att 

påbörja planläggning för Örnäs 1:22 med flera. 

För att kunna anta detaljplanen för ytterligare ser vi nödvändigt att en 

anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde ingår 

i projektet, vilket Socialdemokraterna återigen påpekade på 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021 02 03 i samband med Beslut om samråd - 

Detaljplan för del av Tång 2:5 med flera, vilket kommer att innebära 

ytterligare lager- och logistikverksamhet och ökade trafikflöden.  

Vidare har vi framfört att utöver detta måste lösningar på inbyggda problem 

för framtiden klaras ut, som tex köbildningar vid högtrafik kopplat till 

Granhammarsvägen. 

Det ska också utredas hur vägnätet inom området behöver förstärkas kopplat 

till den ökade belastningen och slitaget i området. 

Vidare har Socialdemokraterna uttryckt att dialog har förts med Genova under 

ett antal år, det är positivt att processen äntligen, åter är igång. 

Socialdemokraterna har dock några funderingar kopplat till planförslaget.  

Det handlar om placeringen av skola i anslutning till butik och centrum, vi har 

en pågående diskussion om skolans placering i Bro centrum och det är blir inte 

konsekvent att planera en skola centrumnära i en kommundel samtidigt som vi 

diskuterar/planerar att flytta bort en annan centrumnära skola.  

Ett stort problem i området är dagens och framtidens påverkan på 

trafiksituationen lokalt och för E18. Frågor som måste lösas förutom ovan 

nämnda är att motverka lokala trafikköer i rusningstid, trafiken från 

Mätarvägen ska kunna ta sig ut på Granhammarsvägen samt att trafik på 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 10 (13)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2021-06-16 

 

 

Granhammarsvägen kan svänga vänster till Mätarvägen under dygnets 

samtliga timmar.  

Vi behöver också veta konsekvenserna av att Energivägens sektion föreslås 

smalnas av för att skapa ett lugnare gaturum i anslutning till området. 

Kort sagt Trafiksituationen i Brunna är starkt påverkad av 

logistikutvecklingen i området. Dagens och framtidens trafikflöden, måste 

lösas.” 

Jan Stefansson (KD) tillåts för Alliansen räkning lämna följande 

protokollsanteckning:  

”Vid dagens beslut angående granskning av detaljplanen Viby 19:3 vill vi inför 

vidare hantering så att det i kommande exploateringsavtal säkerhetsställs att 

genomförandet sker i etapper med inledning i etapp 1 av torg och butiker. Även 

radhus och villor ska ingå i genomförandet etappvis. Antalet bostäder totalt får 

inte överskrida det i planen beskrivna 830-850 bostäder.” 

Beslutet skickas till: 

 Genova Viby Fastighet AB 
 Planavdelningen 

 Handläggaren 
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 Samhällsbyggnadskontoret   

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Afsaneh Kasiri 

Enheten Gata/Park/Trafik 

afsaneh.kasiri@upplands-bro.se 

2021-09-15 TN 20/0173  

Tekniska nämndens arbetsutskott 
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Avbrytande av upphandling 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att avbryta upphandling av tjänstekoncession Lånecykelsystem, dnr TN 

20/0173.  

Sammanfattning 
Gata/Park/Trafikavdelningen har under sommaren 2021 genomfört en 

upphandling av tjänstekoncession Lånecykelsystem. Upphandlingen 
annonserades 2021-06-17 med sista anbudsdag 2021-08-27. Inga anbud har 

inkommit och upphandlingen bör avbrytas.  
 

Beslutsunderlag 
  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 15 september 2021 

Ärendet 

Gata/Park/Trafikavdelningen har under sommaren 2021 genomfört en 

upphandling av tjänstekoncession Lånecykelsystem. Upphandlingen 

annonserades 2021-06-17 med sista anbudsdag 2021-08-27. Inga anbud har 

inkommit.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför Tekniska nämndens arbetsutskott 

besluta att avbryta upphandlingen.  

Kontoret kommer att se över kravställning för att därefter göra en ny 

upphandling med något reviderade villkor. 

 

Barnperspektiv 
 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En 

viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och 

till de insatser som avsetts.  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   TN 20/0173 

 
 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. avdelningschef 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Upphandlingsenheten 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emine Korkmaz 

   

Samhällsbyggnadskontoret/TN 

   

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se 

2021-09-02 TN 20/0109  

Tekniska nämnden 
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