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TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2022-02-04

TN 22/0007

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska
nämnden
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna Samhällsbyggnadskontorets förslag till
Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden att utgöra underlag
till kommunens verksamhetsberättelse 2021.
2. att besluta om att investeringsmedel överförs från 2021 till 2022 enligt
följande:
2.1.

2 266 tkr för projektet Beläggningsunderhåll

2.2.

1 826 tkr för projektet Bullerdämpande åtgärder

2.3.

916 tkr för projektet Trafik- och tillgänglighetsprogram

2.4.

392 tkr för projektet Trygghetsskapande åtgärder

2.5.

330 tkr för projektet Ny upplagsplats

2.6.

1 500 tkr för projekt Gröna dalen (gata/park-verksamheten)

2.7.

616 tkr för projektet Kungsängens C ombyggnad lekyta

2.8.

200 tkr för projektet Drönare

2.9.

800 tkr för projektet Fordon (mätverksamheten)

2.10. 750 tkr för projektet Gång- och cykelramp
(Mätarvägen/Granhammarsvägen)
2.11. 510 tkr för projektet Nya containrar kretsloppscentraler
2.12. 9 962 tkr för projektet Pumpstationer
2.13. 7 318 tkr för projektet Tillskottsvatten

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

2.14. 4 388 tkr för projektet LPS-pumpar
2.15. 144 588 tkr för projektet Åtgärder spillvattenledning
2.16. 17 109 tkr för projektet UBS-ledning
2.17. 1 089 tkr för projektet Vattenkiosker
2.18. 21 740 tkr för projektet Dagvatten
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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2.19. 10 460 tkr för projektet Nya ledningar, ledningsrenoveringar och
servis
2.20. 42 699 tkr för projektet Utökat VA-verksamhetsområde
2.21. 21 722 tkr för projektet Ådö utbyggnad
2.22. 8 889 tkr för projektet Överföringsledning Säbyholm
2.23. 4 349 tkr för projektet Nya fordon (VA-verksamheten)
2.24. 10 182 tkr för projektet Gröna dalen (VA-verksamheten)
2.25. 6 978 tkr för projektet Norrvatten ledningsflytt
2.26. 16 784 tkr för projektet Tjusta
2.27. 535 tkr för ”TN att fördela”.

Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp
nämndens verksamhet för år 2021. Uppföljningen av nämndens politiska mål
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I
uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden
uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de
skattefinansierade delarna visar ett överskott på 735,8 tkr.
De stora avvikelserna är:


Vinterväghållning som visar ett överskott kopplat till milt väder.



GIS-verksamheten som visar ett överskott kopplat till att utfört mer
arbete i egen regi samt fått medel från digitaliseringspotten för inköp
som planerades göras med egna driftmedel.



Gator och vägar som visar ett underskott kopplat till ökade
kapitalkostnader för exploateringsprojekt som lämnats över.



Parkeringsintäkter som visar ett underskott kopplat till pandemin och
avstängda parkeringsplatser i Kungsängen.

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i
bra balans.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA)
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och
kostnader är i bra balans.
I samband med godkännande av verksamhetsberättelsen beslutas även om en
överflyttning av investeringsmedel från 2021 till 2022 för de projekt som ännu
inte avslutats. Även nämndens ”pott” på 535 tkr föreslås flyttas med för att
fördelas till pågående projekt i ett senare beslut.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 4 februari 2022
Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden, den 11 februari
2022

Ärendet
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp
nämndens verksamhet för år 2021.
Nämndens fokusområden
Tekniska nämndens verksamheter fokuserar under 2021 på Smart och hållbar
samhällsbyggnad, Ökad medborgardialog och kunskapshöj ande insatser samt
Trygg, snygg och tillgänglig kommun.
Detta syns både inom det löpande arbetet med att förvalta och sköta befint li gt
bestånd och inom de projekt som genomför s, exempelvis tillsk apandet av en
"natur mötesplats" i Råbyskogen, byggandet av en lekpark i Brunna och
tillgängli ghetsanpassni ng av busshållplat ser.
Flera VA-projekt har genomför ts, såsom infodr ing av spillvattenledningar på
fem sträckor, driftsätt ni ng av ställverk och reservkraft till Kungsängens
pumpstation samt att Björknäs camping anslutits till VA-nätet.
Verksamheten arbetar även aktivt med digitaliser i ngsarbetet i form av
framtagande av digitaliser i ngsplaner och utveckling av e-tjänster.
Uppföljni ng av mål och uppdrag
Uppföljningen av nämndens politisk a mål och uppdrag visar att nämnden i
huvudsak uppfyller sina mål för året. Av de sju nämndmålen bedöms fem av
dem vara uppfyllda och två delvis uppfyllda.
Ökad interaktion och dialog med invånar na.
Öka invånar nas tillgängli ghet och kvalitet för umgänge, vila och
rekreation.
Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek för alla.
Öka elevernas kunskap om den tekniska infrast r ukt ur en/t ek niska
systemen som håller samhället igång.
Öka invånar nas tillgängli ghet till offent liga utemiljöer och upplevda
trygghet inom kommunen.
Skapa förutsättni ngar för hållbara infrastr ukt ur lösni ngar vid ny
exploatering.
Skapa förutsättni ngar så att invånar nas negativa miljöpåverkan minskas
och den biologiska mångfalden ökas.
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Ekonomisk uppföljning
I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden
uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de
skattefinansierade delarna visar ett överskott på 735,8 tkr.
De stora avvikelserna är:


Vinterväghållning som visar ett överskott på 1 516,2 tkr kopplat till milt
väder.



GIS-verksamheten som visar ett överskott på 1 107,3 tkr kopplat till att
utfört mer arbete i egen regi samt fått medel från digitaliseringspotten
för inköp som planerades göras med egna driftmedel.



Gator och vägar som visar ett underskott på -1 193,4 tkr kopplat till
ökade kapitalkostnader för exploateringsprojekt som lämnats över.



Parkeringsintäkter som visar ett underskott på -744,3 tkr kopplat till
pandemin och avstängda parkeringsplatser i Kungsängen.

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i
bra balans.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA)
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och
kostnader är i bra balans.
Investeringar – skattefinansierad verksamhet
Den totala investeringsramen för 2021 var på 43 305 tkr och redovisat utfall för
året är på 43 233 tkr. Av utfallet utgör 7 945 tkr nedlagda kostnader som
kommer täckas av statliga medel som utbetalas under 2022. Ytterligare 2 133
tkr utgörs av projekt som inte varit budgeterade eller dragit över budget. Dessa
projekt redovisas mer i detalj i den bilagda verksamhetsberättelsen. För ej
avslutade projekt finns en kvarvarande investeringsram om 10 131 tkr som
föreslås ombudgeteras till 2022.
Investeringar – avgiftsfinansierad verksamhet
Den totala investeringsramen för avfallsverksamheten under 2021 var på 8 065
tkr och redovisat utfall är på 8 788 tkr. Det är inköp av fyrfackskärl som har
överskridit budget med anledning av ett mycket högre intresse än förväntat från
allmänheten att ansluta sig till fyrfackslösningen. För det ej avslutade projektet
containerinköp kvarstår 510 tkr som föreslås ombudgeteras till 2022.
Av den totala investeringsramen för vatten- och avloppsverksamheten på
366 291 tkr har 24 298 tkr använts under 2021. Projekten redovisas mer i detalj
i den bilagda verksamhetsberättelsen. Av kvarvarande investeringsram föreslås
328 307 tkr ombudgeteras till 2022 för de projekt som pågår under flera år.
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Barnperspektiv
Barn berörs av Tekniska nämndens verksamhet i hög grad eftersom en stor del
av verksamheten är både förebyggande och utvecklande och ska leda till en
god miljö för kommande generationer. En väl fungerande verksamhet är därför
viktig för barn och unga.

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Lina Delde

Maja Taaler Larsson

Stabschef Samhällsbyggnadskontoret

Teknisk chef

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden
Beslut sänds till


Kommunfullmäktige
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Tekniska nämndens verksamheter fokuserar under 2021 på Smart och hållbar
samhällsbyggnad, Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser samt Trygg,
snygg och tillgänglig kommun.
Detta syns både inom det löpande arbetet med att förvalta och sköta befintligt bestånd
och inom de projekt som genomförs, exempelvis tillskapandet av en "naturmötesplats" i
Råbyskogen, byggandet av en lekpark i Brunna och tillgänglighetsanpassning av
busshållplatser.
Flera VA-projekt har genomförts, såsom infodring av spillvattenledningar på fem
sträckor, driftsättning av ställverk och reservkraft till Kungsängens pumpstation samt att
Björknäs camping anslutits till VA-nätet.
Verksamheten arbetar även aktivt med digitaliseringsarbetet i form av framtagande av
digitaliseringsplaner och utveckling av e-tjänster.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät,
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, sköter
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom
myndighetsutövning för bl.a. entreprenörer.
Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för
namnsättning av t.ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har genomgått en
omorganisering under året där enheterna avfall, gata/park/trafik och vatten- och avlopp,
som alla genomför arbetet inom nämndens ansvarområde, nu är organiserade under
Tekniska avdelningen. Mät- och GIS-verksamheten är organiserade under kontorets
stab.
Kontoret har ytterligare en avdelning där bygglov, miljö/livsmedel samt
plan/exploatering/strategisk planering ingår.

Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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1.3 Viktiga händelser under året
Tekniska nämndens verksamheter ska under 2021 att fokusera på Smart och hållbar
samhällsbyggnad, Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser samt Trygg,
snygg och tillgänglig kommun.
Gata/Park/Trafik-avdelningen har ett aktivt samarbete med trygghetsvärdarna i Bro,
Business Improvment District (BID), Effektiv Samordning för Trygghet (EST) samt
EMBRACE. Det har resulterat i två trygghetsvandringar, trygghetsskapande åtgärder
såsom röjningar av buskage, belysningsåtgärder och åtgärder efter skadegörelse. Bland
annat har blomlådor ställts ut på strategiska platser som hastighetsdämpande åtgärder
och en bom har satts upp utanför vårdcentralen i Bro.
Gata/Park/Trafik
Ett flertal projekt har avslutats under perioden:











Etapp 1 av ombyggnation av infartsparkeringen i Kungsängen färdigställdes
under våren 2021.
Nya belysningar har satts upp längs gång- och cykelvägar i Bro.
Asfaltering har gjorts på Tvärvägen, Rankhusvägen, Hällkanavägen, delar av
Lejondalsvägen, Högnäsvägen, Sandgrindsvägen, delar av Lantmätarvägen,
Frölundavägen, delar av Enköpingsvägen samt parkering vid Artisvägen.
Inom ramen för vägvisningsplan har samtliga vägvisningsskyltar inom
Kungsängen och Brunna bytts ut.
Ombyggnation av trappan vid Bro station inklusive inbyggda värmeslingor
färdigställdes mars 2021.
Ny belysning har satts upp på anslutande gångvägar till Strandvägen i
Kungsängen.
Avdelningens deltagande i projektet en permakulturpark har resulterat i
tillverkning av planteringslådor, sittbänkar och grillplats.
Verksamhet för flisning till biobränsle har etablerats vid upplaget vid
Lejondalsvägen.
Vägvisningsplaner togs fram för Kungsängen, Bro och Brunna och alla
vägvisningsskyltar är utbytta för att följa gällande regelverk för vägvisning.
Inom bullåtgärder har plantering på bullervall i Brunna är genomfört,
bullerkartläggning av alla huvudgator har uppdaterats och förslag till
bulleråtgärder i södra Brunna har tagits fram.

Följande projekt har påbörjats under perioden:








Vägkoppling mellan Kockbacka och Mätarvägen i Brunna. Utredning har
genomförts under året och undersökning för fortsatt arbete har påbörjats.
Upphandling av lånecykelsystem i kommunen, inom ramen för cykelstrategin.
Projektering av bullerplank i Sylta är färdig och byggnation ska genomföras
2022.
Besiktning av konstruktionsbyggnader har påbörjats.
Uppdatering av gång- och cykelplanen pågår.
Byggnation av lekpark i Brunna pågår.
Insatser i Råbyskogen för att ta ner riskträd, öppna upp platsen och skapa
samlingsplats för skolor och förskolor.

Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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Inom trafik- och tillgänglighetsprogrammet (TTP) har följande projekt med prio 1
påbörjats eller färdigställts:
Regional gång- och cykelväg genom Bro etapp 2 där statlig medfinansiering har
beviljats för 50% av byggkostnaden. Byggnation är påbörjat färdigställdes i november.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser där tillgänglighetsanpassningar av flera
busshållplatser i Brunna genomförts. Kommunen har nu tillgänglighetsanpassat alla
busshållplatser inom tätorterna Kungsängen och Bro.
Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen där statlig medfinansiering
har beviljats för 44% av byggkostnaden. Byggnation av etapp 1 färdigställdes och
besiktades innan sommaren och byggnation av etapp 2 pågår.
Gång- och cykelförbindelse mellan Skyttens väg och Tvärvägen på
Bygdegårdsvägen har färdigställts med ny gång- och cykelbana mellan Skyttens väg
och Tvärvägen och ny busshållplats vid Tvärvägen inklusive
tillgänglighetsanpassningar samt hastighets- och bullerdämpande åtgärder. Målning av
bullerplank och finplaneringar blev färdigställt under sommaren 2021.
Gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan där detaljprojektering
pågår tillsammans med VA-avdelningens projektering av dricksvatten- och
avloppsledningar längs samma sträcka. Projektet kommer genomföras i samband med
att VA-avdelningen genomför sitt projekt för att kunna nyttja återställningsarbetet som
en del av gång- och cykelbanan.
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder på Målarvägen i Bro där projektering
av en gångbana längs Målarvägen pågår. Inom projektet ska även korsningspunkter och
dagvattenhantering ses över.
Mät och GIS
Mängden inkommande mät- och kartbeställningar har återhämtat sig efter föregående
års negativa pandemieffekt.
Tyvärr har antalet förrättningsförberedanden mätbeställningar inom ramen för KFFavtalet med Lantmäteriet varit lågt under en längre tid och Lantmäteriet har därför valt
att säga upp avtalet.
Avfall
Regeringen har beslutat att insamlingen av returpapper ska vara ett kommunalt ansvar
från 1 januari 2022. Arbetet med att få till stånd en lösning har gjorts i
kommunsamverkan med Håbo, Sigtuna och Knivsta.
Kontoret har ett uppdrag att utveckla kretsloppscentralerna i kommunen. Inom ramen
för det har nya skyltar satts upp på kretsloppscentralerna, en upphandling av nya
containrars har genomförts och arbetet med att finna en plats för en ny kretsloppscentral
pågår.
Tekniska nämnden har gett kontoret i uppdrag att i samverkan med Håbo, Knivsta och
Sigtuna arbeta fram en ny avfallsplan. Arbetet med att ta fram planen har under inletts
under året.
Avfallsverksamheten har under året utvecklat sitt samarbete med
Arbetsmarknadsenheten (AME). Årets julgransinsamling, som tidigare skötts av
entreprenör, utfördes i år av AME och på kretsloppscentralerna har en person från AME
arbetat nästan full tid som extra resurs.
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VA
VA-verksamheten arbetar med ett antal projekt enligt plan:






Fjärravläsning vattenmätare där nu 1976 av 4166 vattenmätare har bytts ut
mot digitala vattenmätare med fjärravläsning.
Infodring av spillvattenledningar har utförts på samtliga fem planerade
sträckor för att minimera mängden tillskottsvatten och är en del av
förnyelseplanen.
Dagvattenplan och dagvattenpolicy där plan och policy nu har lämnats över
till nämnden för beslut.
Nytt upplag där trädfällning och inmätning (rutnät) av ytan har utförts.
VA-utbyggnad på landsbygden där genomförande av Ådö skog pågår,
utbyggnad och anslutning av Tjusta har startats och Björknäs camping har
anslutits till kommunalt VA.

Digitalisering
Verksamheten arbetar aktivt med digitaliseringsarbetet. Detta innebär dels framtagande
av digitaliseringsplaner utifrån kommunens digitaliseringsstrategi, utveckling av etjänster, effektivisering av informationsflöden och processer och arbete med öppna data.
GIS-verksamheten är drivande inom flera av dessa områden och deltar även i övriga
verksamheters digitaliseringsprojekt som exempelvis digitala detaljplaner.

1.4 Covid-19 effekter
Gemensamt för verksamheterna har den ökade förekomsten av hemarbete och digitala
möten bidragit till mindre restid och där till kopplade kostnader. Samverkan kan å andra
sidan bli mer utmanande vid digitalt deltagande.
Tekniska nämndens verksamheter är jämförelsevis inte särskilt hårt drabbad av
pandemin vad gäller sjukfrånvaro då många anställda har möjlighet att utföra sina
arbetsuppgifter hemifrån samt att enbart en mycket liten del av verksamheten är klassas
som särskilt samhällsviktig verksamhet (VA drift).
Pandemin har påverkat verksamheterna på ett sätt att det varit svårare för avdelningen
att komma igång med projekt samt driva de projekt som varit under byggnation eller
projektering då det varit mycket sjukfrånvaro hos entreprenörer och konsulter samt lång
leveranstid på byggmaterial.
Parkeringsintäkterna är fortsatt påverkade av effekterna av den rådande pandemin då
färre använder bilen. Under sommarmånaderna har beläggningen på parkeringarna
sjunkit med 40%.
Kretsloppscentralerna har haft särskilda rutiner under pandemin för att begränsa
trängsel. Antalet besökare har också markant sedan pandemin.
VA-driften har ej gått in till abonnenter vilket lett till att nyuppsättning av vattenmätare
har blivit fördröjt. Abonnenter har kunnat tacka nej till vattenmätarbyte om de ej önskat
besök i hemmet. Abonnenter har därmed blivit debiterade enligt schablon fram till
uppsättning kunnat ske. Det har också varit svårare att felsöka hos abonnent.
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2

Mål och resu ltat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1

Nämndmål: Ökad interaktion och dialog med invånarna

Be skrivni ng

Öka delaktigheten och inhämtande av synpunkter från medborgare. Inlyssnande och
tillvaratagande på medborgares idéer.
Komm e nta r

Kontoret har nått målvärdena på samtliga indikatorer förutom indikator n om andelen
besvarade frågor och synpunkter från medborgare som Kontaktcenter svarar på. Att
indikator n inte är uppfylld påverkar inte svaret medborgaren får eftersom frågorna och
synpunkter na besvaras av kontoret istället i de fall Kontaktcenter inte kan ge ett svar
direkt.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

1

2

1

100%

100%

3

3

A ndel besvarade f rågor
och synpunkter f rån
medborgare som
Kontaktcenter svarar på.

87%

93%

Svara på f elanmälningar
och synpunkter f rån
medborgare som önskar
återkoppling

100%

100%

A ntal genomf örda
medborgardialoger
A ndel besvarade
medborgarf örslag i
Tekniska nämnden inom
6 månader
Genomf öra
trygghetsvandringar
tillsammans med
medborgare

Anta l ge nom förda m e dborga rdi a loge r

En enkätundersökni ng gällande tryggheten och medborgarnas känsla i Bro genomfördes
under helgen 30 april-2 maj. På grund av rådande pandemi så genomfördes
enkätundersökni ng till största delen digitalt. Enkäten skickades ut till 5319 medborgare
bosatta i Bro.
Medborgardialog i form av enkätundersökni ng genomfördes i Kungsängen under juliaugusti 2021, gällande trafik lösning på Skyttens väg.
Ande l be sva ra de me dborga rförsla g i Te kniska nä m nde n inom 6 m å na de r

100% av medborgarförslagen som besvarats inom Tekniska nämnden under perioden
har besvarats inom 6 månader.
Ge nomföra trygghe tsva ndringa r ti ll sa m ma ns m e d m e dborga re

En trygghetsvandring genomför des i området Lillsjö, Sylta, Norrboda och Tibble i
februari, en i Bro centrum med bakomliggande områden i april samt en i Brunna i
oktober.
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Ande l be sva ra de frå gor och synpunkte r frå n me dborga re som Konta ktce nte r sva ra r på .

Under året har 87% av inkomna frågor och synpunkter från medborgare besvarats av
Kontaktcenter. Arbete pågår löpande för att stötta Kontaktcenter att kunna besvara fler
frågor och synpunkter.
Anledningar na till att målsättni ngen inte uppnås kan vara flera. Under året har till
exempel avfallssystemet bytts vilket lett till många nya frågor. Den pågående pandemin
påverkar både typen av frågor och mängden av frågor samt Kontaktcenters bemanning.
Målvärdet 93% är också en mycket hög ambitionsni vå.
Sva ra på fe l a nm ä lni nga r och synpunkte r frå n m e dborga re som önska r å te rkoppl ing

Under året har återkoppling getts till 100% av de inkomna felanmälningar och
synpunkter från medborgare där återkoppling önskats.

2.2 Meningsf ullt åldrande
2.2.1

Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet och kvalitet för umgänge,
vila och rekreation.

Be skrivni ng

Kommunens allmänna ytor ska vara lätta att ta sig till samt att det finns ytor som lockar
till att umgås på och som bidrar till lugn och även upptäckande.
Komm e nta r

Verksamheten arbetar aktivt med att skapa naturliga viloplatser i anslut ning till
gångvägar i samband med röjning av bostadsnära naturmark. Vid arbeten med röjningar
tillverkas bänkar och viloplatser av virke från ytan för att skapa naturliga platser för en
paus och för att leda in medborgare i naturen. Under året har det tillverkats bänkar och
stolar i anslutni ng till röjningar på fyra ställen i kommunen. En "natur möt esplats" har
byggts vid Råbyskolan på väg upp mot discogolfbanan.
60% av kommunens busshållplatser är nu tillgängl ighetsanpassade.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

2

2

Utöka
tillgänglighetsanpassnin
gar inklusive belysning
av kommunens gångoch cykelvägnät så att
alla medborgare oavsett
ålder eller
f unktionsnedsättning
kan ta sig f ram på ett
säkert sätt.

20%

20%

A ndel busshållplatser i
kommunen som är
tillgänglighetanpassade.

60%

60%

A ntal bef intliga/nya
parkytor/naturområden
som anpassas och ger
möjlighet till umgänge
och vila på kommunens
allmänna platser

Anta l be fi ntl iga /nya pa rkytor/na turom rå de n som a npa ssa s och ge r möj lighe t til l um gä nge
och vil a på kom mune ns a l lmä nna pla tse r

Verksamheten arbetar aktivt med att skapa naturliga viloplatser i anslut ning till
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gångvägar i samband med röjning av bostadsnäranatur mark, vid arbetet med röjningar
så tillverkar vi även bänkar och viloplatser av ved från ytan för att säkerställa naturliga
platser för en paus och för att leda in medborgare i naturen. Under början av detta år så
har vi tillverkar bänkar och stolar i anslutni ng till röjningar på 4 ställen i kommunen. En
ny ”naturmötesplats” också byggdes vid Råbyskolan på väg upp mot discogolfbanan.
Utöka til lgä ngl ighe tsa npa ssninga r i nkl usive be l ysni ng a v kom mune ns gå ng - och
cyke l vä gnä t så a tt a ll a m e dborga re oa vse tt å lde r e l le r funktionsne dsä ttni ng ka n ta si g
fra m på e tt sä ke rt sä tt.

Ny belysning har satts upp på anslutande gångvägar till Strandvägen i Kungsängen och
längs nya gång- och cykelvägar i Bro.
Ande l busshå ll pla tse r i kom mune n som ä r til lgä ngli ghe ta npa ssa de .

60% av kommunens busshållplatser nu är tillgängl ighetsanpassade, varav samtliga
identifierade busshållplat ser i Brunna.

2.3 Lustfyllt lärande
2.3.1

Nämndmål: Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande
lek för alla.

Be skrivni ng

Genom att integrera lärande lek och utrustning i kommunala lekparker som stimulerar
barnens fantasi så bidrar kommunen med ett lustfyl lt lärande på kommunens allmänna
ytor. Att leka sig till kunskap är det bästa sättet att lära sig på, för med lekplatser som är
lärande och utvecklande kan barnet samla på sig kunskap genom egen erfarenhet.
Komm e nta r

Lärande lek är ett begrepp med många meningar, det är någonting som kan tyda på
kunskap, balansövni ngar och aktiviteter som bidrar till inlärni ng av till exempel
trafikregler, lärande om färg och form mm. Det finns redan ett antal lekparker med
inslag av lärande lek, till exempel trafiklekplatsen i Målarparken i Bro, lekparken vid
Råbydammen, Drömparken i Kungsängen och Penselparken i Brunna. Under året har en
ny "naturmötesplats" med inslag av lärande lek året byggts vid Råbyskolan på väg upp
mot discogolfbanan. Även en ny lekplats i Brunna med stora inslag av lärande lek i
form av balansövni ngar och mycket mer har byggts. Permakulturparken i Bro har
utformats färdigt i form av planteringar och infor mationssk yltar för att lära om odling
och växter.
Indik atorer

Utfall 2020

A ntal kommunala
lekplatser där det f inns
lärande lek.

Utfall 2021

M ålvär de 2021

3

3

Anta l komm una la l e kpla tse r dä r de t finns l ä ra nde le k.

Lärande lek är ett begrepp med många meningar, det är någonting som kan tyda på
kunskap, balansövni ngar och aktiviteter som bidrar till inlärni ng av exempel
trafikregler, lärande om färg och form med mera.
I dagsläget så finns ett antal lekparker med inslag av lärande lek, till exempel:
Trafiklekplatsen i Målarparken i Bro, trafikvett och läran om hur trafikmi ljön ser
ut
Tekniska nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 02 1
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Lekparken vid Råby dammen, balanslek
Drömparken i Kungsängen, balanslek och färg och form
Råbyparken, kombinationslek men balans och färg och form
Penselparken i Brunna, kombinationslek med balans och färg och form
Verksamheten håller på att bygga ut en ny lekplats/park i Brunna med stora inslag av
lärande lek i form av balansövni ngar och mycket mer.
Vi arbetar idag med att utveckla en lekmiljö i Råbyskogen där stor vikt har lagts på
barns lärande om skog och natur, denna samlingsplats kommer att innehålla informat ion
om hur skogens ekosystem fungerar samt naturens egenskaper, exempel vad är död ved
och varför ligger den kvar i skogen? Platsen kommer även berikas med sittplatser,
lerhyddor och grillplats för att locka ut förskoleklasser till dagsutflyk ter med inslag av
lärande.
Permakult urparken i Bro har utformats under året i form av plantering av träd buskar
och plantor samt informationssk yltar.
2.3.2

Nämndmål: Öka elevernas kunskap om den tekniska
infrastrukturen/tek niska systemen som håller samhället igång

Be skrivni ng

Genom att kunna erbjuda föreläsning, studiebesök, material mm får eleverna en ökad
chans till dels insikt i viktiga delar av samhällets infrastr uk t ur men även ökar sina
kunskaper inom områden som är viktiga nu och i framtiden.
Komm e nta r

Trots pågående pandemi har verksamheter na genomför t flera uppsökande aktiviteter i
syfte att bidra till att öka elevers kunskap och den tekniska infrastr uk t uren. Utöver
cykelskolan har studiebesök gjorts på kretsloppscentralen av förskolor.
Indik atorer

Utfall 2020

A ntal lågstadieskolor
som f ått f öreläsning eller
liknande om traf ikregler,
cykling med mera

Utfall 2021

M ålvär de 2021

1

1

Anta l lå gsta die skolor som få tt före l ä sni ng e l le r li kna nde om tra fi kre gl e r, cykli ng me d
me ra

Den 27-30 april genomfördes en cykelskola för samtliga kommunala förskoleklasser. I
cykelskolan lärde sig eleverna om trafikregler och hur man använder cykel på ett säkert
sätt.

2.4 Hållbar hälsa och liv
2.4.1

Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till offentliga utemiljöer och
upplevda trygghet inom kommunen.

Be skrivni ng

Utveckla, tillvarata och öka tillgängli gheten till den utemiljö kommunen har samt skapa
förutsättni ngar för den biologiska mångfalden. Förbättra förutsättni ngarna för
blåljusaktörer na att ta sig fram till insatser inom kommunen snabbare.
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Komm e nta r

Målet är till största delen uppfyllt. Blåljuskol len är påbörjat och kommer godkännas i
februari 2022 enligt Lantmäter iets tidplan. 90% av prio-1-projekten i Trafik- och
tillgängli ghetsprogrammet är genomför da. Utförligare förklaringar finns under
respektive indikator.
Indik atorer

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ntal projekt som
genomf örts av beslutad
Traf ik- och
tillgänglighetsprogram
2021 med prioritet 1.

Utfall 2020

90%

100%

A ndel utf örda åtgärder
som f inns i åtgärdsplan
2021 f rån
trygghetsvandringar

100%

100%

Kommunen har
genomgått Blåljuskollen
A ntal av kommunens
badplatser och
naturområden som
f örbättrats f ör
f ramkomligheten f ör
blåljusf ordon.

Ja

2

2

Anta l proje kt som ge nom förts a v be sluta d Tra fi k- och til lgä ngl ighe tsprogra m 2021 m e d
pri ori te t 1.

Under året har 90% av de beslutade prio 1-projekten från Trafik- och
tillgängli ghetsprogrammet 2021 genomförts. På grund av begränsade resurser och
budget har projekten gång- och cykelväg Tjusta och gångbaneväg längs Hagnäsvägen
inte kunnat genomföras.
Ande l utförda å tgä rde r som finns i å tgä rdspl a n 2021 frå n trygghe tsva ndringa r

Nedan följer några exempel på trygghetsåtgärder :
Ställt ut vårblommor i Bro centrum som hastighetsdämpande åtgärder
Ny bom utanför vårdcentralen i Bro som hastighet sdämpande åtgärder och för
att förhindr a crossåkning
Klottersaneringar
Tillsammans med Ung Kraft i Bro reparerat bänkar, oljat bänkar och
lekutrustning, plockat skräp med mera
Tillsammans med Ung Kraft i Bro utformat mönster samt målat gångtunnel
under Enköpingsvägen (närmast Mazarin)
Tillsammans med Ung Kraft i Bro målat stoppstenar i Bro centrum
Narkotikaförebyggande åtgärder i samband med Bro utveckling och polis
Föryngringsbeskär ning (nedtagning av riskträd) i Råbyparken
Städning efter olaglig bosättning på infartsparker i ngen i Kungsängen
Komm une n ha r ge nom gå tt Bl å lj uskol le n

Arbetet är påbörjat och kommer avslutas i februari 2022 enligt Lantmäter iet s tidplan.
Anta l a v kom mune ns ba dpla tse r och na turområ de n som förbä ttra ts för fra m komli ghe te n
för bl å l jusfordon.

Under året har framkoml igheten till Lillsjön, Hällkana och Frölunda naturreservat
förbättrats. Åtgärderna har tagits fram i samarbete med räddningstjänsten.
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2.5 Hållbart samhällsbyggande
2.5.1

Nämndmål: Skapa förutsättningar för hållbara infrastrukturlös ningar
vid ny exploatering

Be skrivni ng

Tekniska nämnden har en betydande roll i samhällsbyggnadsprocessen när nya områden
tillskapas och genom sin verksamhet ett stort ansvar för en hållbar infrastr uk tur. För att
säkerställa goda förutsättningar för en hållbar infrastr uk tur vid ny exploatering är det
viktigt att nämnden är en del i arbetet redan vid planering och projektering.
Komm e nta r

Måluppfyl lelsen har under året varit 100% och verksamheten arbetar aktivt med att vara
delaktiga i exploaterings- och planprojekt samt genomföra garantibesikt ningar med
tydlig uppfölj ning av krav ställda i upphandlingen.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel
exploateringsprojekt och
planprojekt där
kompetens f rån
Tekniska nämndens
verksamheter har
deltagit i projektgrupp

100%

100%

A ndel genomf örda
garantibesiktningar av
genomf örda
entreprenadarbeten
med tydlig uppf öljning
av kravställning i
upphandling

200%

100%

Ande l e x pl oa te ringsproj e kt och pla nproje kt dä r kompe te ns frå n Te kniska nä m nde ns
ve rksa mhe te r ha r de l ta gi t i proje ktgrupp

Nämndens verksamheter har varit delaktiga i samtliga projekt under året.
Ande l ge nom förda ga ra nti be si ktninga r a v ge nom förda e ntre pre na da rbe te n me d tydli g
uppfölj ning a v kra vstä l lni ng i uppha ndli ng

Garantibesikt ni ng har genomför ts för samtliga entreprenadarbeten som avslutades under
2019 (garantibesiktning utförs två år efter avslutat arbete).
2.5.2

Nämndmål: Skapa förutsättningar så att invånarnas negativa
miljöpåverkan minskas och den biologiska mångfalden ökas.

Be skrivni ng

En förutsättni ng för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och rent vatten. Tekniska
nämndens har genom sin verksamhet möjlighet att påverka med förebyggande och
beteendepåverkande åtgärder. Bland annat genom att öka insatser för
beteendepåverkande åtgärder för att få fler invånar e att gå och cykla samt utveckla
gång- och cykelvägnätet.
Komm e nta r

Ett par av indikatorer na kan inte följas upp förrän år 2022, men kontoret arbetar aktivt
med att skapa bra förutsätt ningar för att uppfylla dess, vilket kan ses i övriga utfall för
målet.
Tekniska nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 02 1
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Det kan konstateras att arbetet med tillskottsvat ten är viktigt. Målindikator n uppfylldes
inte helt för 2021. Det har dok sett en förbättring jämfört med föregående år och
kontoret kommer fortsätta arbeta aktivt med frågan.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

Öka andelen cyklande i
kommunen

0,4%

A ntal genomf örda
åtgärder i cykelstrategin

2

2

A ntal genomf örda
(riktade)
beteendepåverkande
insatser f ör att minska
bilanvändandet

1

1

10

10

43%

40%

A ntal riktade insatser
som f rämjar den
biologiska mångf alden i
kommunen
A ndel tillskottsvatten i
spillvatten till Käppala

45%

Mängden f örpackningar
och tidningar i restavf all
A ndel villahushåll och
f ritidshus som är
anslutna till 4f ackssystemet

<29%

99%

98%

Öka a nde le n cykl a nde i kom mune n

Målvärdet är justerat mot verksamhetsplanen då målet är att andelen cyklande i
kommunen ska öka med 2% fram till år 2025 (basår 2020), vilket innebär ett målvärde
på 0,4% per år.
Indikatorn följs upp på årsbasis med start 2022.
Anta l ge nomförda å tgä rde r i cyke lstra te gin

Under året har det införts förmånscyk lar för anställda, en upphandling av
lånecykelsystem är uppstartat och kommunen har deltagit i Cykelfrämjandets
Kommunvelometer.
Anta l ge nomförda (rikta de ) be te e nde på ve rka nde i nsa tse r för a tt m inska bi la nvä nda nde t

Under året har möjlighet till förmånscykel införts.
Anta l rikta de insa tse r som frä m ja r de n bi ologi ska må ngfa lde n i komm une n

Under året har tio riktade insatser för att främja den biologiska mångfalden i kommunen
genomför ts. Exempel på dessa är:
Uppdaterat kommande driftsavtal där ca 20 platser i blandad storlek har
omvandlats till ängsmarker istället en yta med kontinuerlig gräsklippning.
Denna åtgärd skapar en trivsam miljö för pollinerande bin och fjärilar.
Tillverkat insektshotel l, fågelholk ar, humleholk ar, igelkottshotell,
risstaket/insektshotell. Detta bidrar till en trivsam miljö och skapar mer
attraktiva platser för insekter.
Samtliga 80 hektar bostadsnära naturmark har gåtts igenom där städning,
säkring, och gallr ing utförts. Tillförande av insektshotell, och fågelholk ar på
noga utvalda platser har utförts i samband.
Framtagning av trädförsörjningsstrategin, vilken reglerar vad som är riskträd,
hur vi skall gräva runt träd mm.
Tekniska nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 02 1
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Etablerat flisningsverksamhet till biobränsle på befintligt upplag vid
Lejondalsvägen.
Fortsatt utformning av Permakultursparken i form av plantering av träd buskar
och plantor.
Kompletteringsplantering av nya växtsorter vid äppelparken i Finnsta.

Andel tillskottsvatten i spillvatten till Käppala

Målet uppnåddes inte helt för 2021, men i jämförelse med utfall från 2020 har mängden
tillskottsvatten 2021 minskat med 2%. Ett aktivt arbete pågår kontinuerligt för att
identifiera brister i ledningsnätet och därmed kunna åtgärda dessa.
Mängden förpackningar och tidningar i restavfall

Indikatorn följs upp efter att nästa plockanalys genomförts, vilken planeras genomföras
under 2022.
Andel villahushåll och fritidshus som är anslutna till 4-fackssystemet

99% av villahushållen och fritidshusen med individuella kärl är anslutna till
fyrfackssystemet.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2021
(tkr)

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

40 484

2 981

40 970

2 274

-486

-707

-1 193

-345

Parkeringsöverva
kning

1 391

2 020

1 484

1 368

-93

-652

-745

-1 685

Vinterväghållning

6 430

0

4 920

7

1 510

7

1 517

3 536

Parkverksamhet

10 036

100

11 076

647

-1 040

547

-493

118

Bostadssociala
bidrag

3 678

0

3 708

0

-30

0

-30

1 403

Upplåtelse av
allmän platsmark

35

360

1

738

34

378

412

-10

Skrotbilshanterin
g

170

90

122

36

48

-54

-6

13

Gis

5 207

50

4 114

64

1 093

14

1 107

11

Mät

4 470

1 800

4 390

1 887

80

87

167

-523

0

0

0

0

0

0

0

2 892

71 901

7 401

70 785

7 021

1 116

-380

736

5 410

Gator & vägar

Teknisk
administration
Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

17 586

4 080

19 299

4 442

-1 713

-362

-2 075

Parkeringsöverv
akning

58

19

52

18

6

1

7

Parkverksamhet

1 427

412

1 462

419

-35

-7

-42

Gis

58

5

0

0

58

5

63

Mät

525

22

445

15

80

7

87

19 654

4 538

21 258

4 894

-1 604

-356

-1 960

(tkr)
Gator & vägar

Sum m a

Affärsverksamhet
Budget 2021
(tkr)

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Avfall

30 917

30 917

33 294

33 294

-2 377

2 377

0

0

Vatten och
avlopp

59 849

59 849

65 108

65 108

-5 259

5 259

0

0

Sum m a

90 766

90 766

98 402

98 402

-7 636

7 636

0

0

3.2 Ekonomisk analys
Skattefinansierade verksamheter
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Sammantaget visar de skattefinansierade verksamheter på ett överskott för helåret på
736 tkr jämfört mot budget.
Gator och vägar
Verksamheten resultat visar ett underskott, mycket beroende på högre
avskrivningskostnader för exploateringsprojekten Jursta, Kockbacka och Lillsjö badväg
som aktiverades under året. Vädret under hösten/vintern orsakade en hel del stormfällda
träd, översvämningar med mera. Klottersaneringen har också ökat och med nolltolerans
som ledstjärna så saneras det senast dagen efter klottret upptäckts.
Däremot har verksamheten gjort besparingar inom lokalkostnader och köp av huvudoch stödverksamhet för att kunna möta upp underskottet så mycket det varit möjligt.
Vinterväghållning
Vinterväghållningen visar ett överskott beroende på den milda inledningen på året.
Parkverksamhet
Parkverksamheten visar ett underskott beroende på högre lokalkostnader,
internfördelning och köp av huvud- och stödverksamhet. Det har varit mycket arbeten
med viltvård, stormfällda träd, riskträd, rensning och röjning under hösten.
Parkeringsövervakning allmän platsmark
Intäkter från parkeringsövervakning samt betalparkeringar visar ett underskott. Intäkter
från parkeringsautomaterna i Kungsängen är lägre än beräknat, beroende på att
parkeringen på Ringvägen är avstängd. Även effekten av den rådande pandemin gör att
färre använder bilen och att många parkeringsplatser står därmed tomma. Under
sommaren har beläggningen på parkeringarna sjunkit med 40%.
Bostadssociala bidrag
Intäkter från bostadssociala bidrag visar ett visst underskott i förhållande till budgeterat.
Utfallet av bostadssociala bidrag är helt beroende på hur många och vilken typ av
ansökningar som inkommer.
Upplåtelse av allmän platsmark
Intäkter från upplåtelse av allmän platsmark (markupplåtelse) visar ett överskott, vilket
beror på större antal ansökningar för markupplåtelse av torghandel under sommaren
samt bättre handläggning av ärenden.
Skrotbilshantering
Verksamhetens resultat för helåret är i nivå jämfört med budget.
Mät
Inom mätverksamheten har KFF-avtalet med Lantmäteriet sagts upp från Lantmäteriets
sida på grund av för få ärenden. Avtalet upphörde den sista augusti. Uppsägningen
innebär förlorade intäkter. Verksamheten ser nu över möjligheter till andra intäkter för
2022 i form av bland annat ökade interna tjänster och möjlighet till samverkan med
andra kommuner. Dock har intäkterna på övriga tjänster ökat under året och
verksamheten redovisar ett överskott.
GIS
Resultatet visar på ett överskott, bland annat beroende på att inköp av system görs via
investeringsmedel från den centrala digitaliseringspotten istället för med driftmedel som
först var planerat.
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Affärsverksamheterna
Affärsverksamheternas överskott eller underskott behandlas som en skuld respektive
fordran till abonnentkollektiven. Efter denna åtgärd redovisar verksamheterna ett
nollresultat.
Avfall
Verksamheten har haft ökade kostnader för insamling av hushållsavfall samtidigt som
ett högre besökstryck på kretsloppscentralerna har resulterat i högre intäkter. Resultatet
ligger i linje med budget.
Vatten och avlopp
Verksamheten har under året haft ökade kostnader kopplat till skillnader i faktisk
leverans jämfört med beräknad leverans av spillvatten, kostnad för mellanlagring av
slam, akuta underhållsinsatser som till exempel åtgärder utifrån bräddningsincidenter
samt ökade personalkostnader kopplat till sjukfrånvaro, föräldraledigheter och
överlappande rekryteringar.
3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Parkeringsintäkter påverkades negativt i och med en lägre beläggning på parkeringarna
under pandemin. Minskade intäkter med ca 40 tkr för upplåtelse av allmän platsmark till
följd av beslut om att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar på
kommunal allmän plats under 2021.

3.3 Investeringsredovisning
Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

TN att fördela

900

0

0

535

535

535

Gatubelysning

4 000

1 998

2 055

2 002

-53

0

Beläggningsunderhåll

8 985

3 767

2 952

5 218

2 266

2 266

Lekplatser

4 261

963

3 298

3 298

0

0

Bullerdämpande åtgärder

Projekt
(tkr)

Om budget
eras till
2022

4 180

1 476

878

2 704

1 826

1 826

Trafik och
tillgänglighetsprogram

15 476

5 907

8 653

9 569

916

916

Trafik och
tillgänglighetsprojekt
(med statliga bidrag)

11 873

0

19 818

11 873

-7 945

0

877

492

2 293

385

-1 908

0

3 845

403

3 050

3 442

392

392

500

170

0

330

330

330

1 500

0

0

1 500

1 500

1 500

Kungsängens C
ombyggnad lekyta

0

0

84

700

616

616

Drönare

0

0

0

200

200

200

Fordon

0

0

0

800

800

800

0

0

152

0

-152

0

750

0

0

750

750

750

Parkeringspaket
Kungsängen
Trygghetsskapande
åtgärder
Investering till upplag
Gröna Dalen

Trivselbelysning
(omdaning Bro)
Gång och cykelramp
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Projekt

Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Om budget
eras till
2022

Sum m a

57 147

15 176

43 233

43 306

73

10 131

Förbrukat
tom 2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Om budget
eras till
2022

Investeringsredovisning Avfall

Projekt

Total
kalkyl

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

13 000

5 445

8 788

7 555

-1 233

510

0

0

510

510

510

13 510

5 445

8 788

8 065

-723

510

Total
kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Om budget
eras till
2022

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Diverse maskiner

1 141

166

50

500

450

0

Pumpstationer

10 817

2 081

774

10 736

9 962

9 962

Tillskottvatten

13 407

0

182

7 500

7 318

7 318

LPS-pumpar
ospecificerat

6 097

1 031

112

4 500

4 388

4 388

149 503

731

4 184

148 772

144 588

144 588

29 030

9 168

2 753

19 862

17 109

17 109

1 193

104

0

1 089

1 089

1 089

Dagvatten

22 832

4 570

1 522

23 262

21 740

21 740

Nya ledningar ospec &
ledningsrenovering &
servis ofördelat

22 402

14 288

2 406

12 866

10 460

10 460

Utökat VAverksamhetsområde

52 922

108

14

42 714

42 700

42 699

Ådö utbyggnad

43 172

4 976

16 424

38 196

21 772

21 772

Överföringsledning
Säbyholm

10 000

1 066

45

8 934

8 889

8 889

5 110

2 261

0

4 349

4 349

4 349

Parken Gröna dalen

12 500

1 470

848

11 030

10 182

10 182

Norrvatten ledningsflytt

10 000

1 019

2 003

8 981

6 978

6 978

2 905

5

6 216

23 000

16 784

16 784

Anläggningsavgifter

0

-13 985

-13 378

0

13 378

0

Nya ledningsrätter

0

248

143

0

-143

0

393 031

29 307

24 298

366 291

341 993

328 307

Inköp avfallskärl
Nya containrar
kretsloppscentraler
Sum m a

Investeringsredovisning VA

Projekt

Åtgärder
spillvattenledning
UBS-ledning
(Sigtunaledningen)
Vattenkiosker

Nya fordon

Tjusta

Sum m a

Exploateringsprojekt VA
Projekt
(tkr)
Trädgårdsstaden Bro VA

Total kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

0

1 533

0

-1 533
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Husbytorp/Tegelhagen VA

0

0

20 626

0

-20 626

Sum m a

0

0

22 159

0

-22 159

3.4 Kommentarer investeringsredovisning
Skattefinansierade verksamheterna
Gatubelysning
Av kommunens belysningspunkter är 90% bytta till LED. De kvarvarande 10% är
belysning som är relativt ny och som inte är ekonomisk försvarbart att byta.
Energibesparingen i och med byte till LED har börjat slå igenom, vilket framgår av att
driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på LED belysningen har minskat.
Ett arbete med att byta ut samtliga belysningscentraler har påbörjats i Bro och i
samband med det så byts även elmätare vilket ger en bättre uppföljning av
elförbrukningen. Att byta belysningscentraler är ett omfattande arbete och arbetet
kommer fortsätta under 2022 i Kungsängen och Brunna.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Beläggningsunderhåll
En inventering av vägnätet har genomförts och utifrån den har en åtgärdslista tagits
fram. Asfaltering har gjorts på Frölundavägen, Tvärvägen, Hällkanavägen,
Lejondalsvägen, Högnäsvägen, Sandgrindsvägen, Lantmätarvägen parkering vid
Artistvägen och Enköpingsvägen i Bro. Det var planerat att även Granhammarsvägen,
sträckan mellan Pettersbergsrondellen och nya rondell, skulle asfalteras under året, men
det försenades på grund av exploateringsprojektet och kommer genomföras i början på
2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Bullerdämpande åtgärder
Kommunens planerade utveckling innebär att flera områden och därmed de som verkar
och bor i området kommer att utsättas för ökat buller. Det har tagits fram en åtgärdsplan
för att begränsa bullrets negativa påverkan på människor och miljöer. Målet är att uppnå
hälsosamma och attraktiva boende-, förskole- och skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i
parker, natur- och friluftsområden. Ett arbete har påbörjats avseende bullerskydd i Sylta
där projekteringen och bygglovsansökan är gjordes klart under året.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Trafik- och tillgänglighetsprogram (TTP)
Flera stora projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet är klara såsom regional gångoch cykelväg del av etapp 3, gång- och cykelväg längs Kockbackavägen etapp 1 och 2
och Artistvägen etapp 2. Underlag för upphandling av gång- och cykelväg mellan Tjusta
och Håbo-Tibble är under framtagande och byggnation av busshållplatser i Brunna mm.
Samtliga utredningar i årets TTP är klara.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Trafik- och tillgänglighetsprogram (TTP) med statliga bidrag
En del av åtgärderna inom projekten regional gång- och cykelväg, ny busshållplats vid
Österhagen och tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser finansieras med statliga
bidrag från Trafikverket, vilket för 2021 motsvarar 7 945 tkr i statligt bidrag. Detta
bidrag utbetalas 2022. Kommunen ersätts för utlagda kostnader och redovisas därför
Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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som ett underskott för 2021.
Parkeringspaketet Kungsängen
Genom en ombyggnation skapades ca 30 nya parkeringsplatser på befintlig
infartsparkering i Kungsängen med ny funktionell belysning. Det har även förberetts för
att installera ett antal laddplatser. På grund av förändrade förutsättningar under
projektets gång ökade kostnaderna och projektet drog över budget med 1 908 tkr.
Trygghetsskapande åtgärder
Det pågår ett aktivt arbete med att förbättra tryggheten i kommunen. Trygghetshöjande
åtgärder som exempelvis röjningar och bättre belysning har genomförts parallellt med
satsningar på att skapa trevliga ytor som bidrar till ökad trygghet. Åtgärderna
identifieras genom trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar, egna iakttagelser
samt i samarbete med trygghetssamordnaren, Upplands-Brohus och polisen. Samtliga
planerade åtgärder för året har genomförts men på grund av långa leveranstider härlett
till pandemin kvarstår vissa delar som kommer slutredovisas under 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Investering till upplagsplats
Driftbehovet ökar i kommunen och för att effektivisera verksamheten finns ett behov av
att kunna ha en upplagsplats som fungerar utifrån de nya behoven. Upplagsplatsen ska
delas mellan Gata/Park/Trafik- och VA-verksamheten. Arbetet med den nya
upplagsplatsen har påbörjats under året och kommer slutföras under 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Gröna dalen
I samband VA-verksamhetens projekt med dagvattenhantering i Gröna dalen beslutades
det att tillskapa ytor med parkutrustning och hårdgjorda ytor såsom lekutrustning,
belysning, parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade ytor och plattsättningar.
Projektet har senarelagts till 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022.
Kungsängen C ombyggnad lekyta
Ett arbete pågår med att bygga om lekytan på Kungsängens torg. Projektet har försenats
bland annat på grund av omprioritering mellan projekt till följd av resursbrist.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Gång- och cykelramp vid korsningen Mätarvägen/Granhammarsvägen
På uppdrag av Kommunstyrelsen fick Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utforma
samt bygga en gång- och cykelramp som leder till viadukten vid Granhammarsvägen, i
anslutning till Mätarvägen. Arbetet är påbörjat och byggnationen kommer pågå en bit in
på 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Drönare
Inköp av drönare har fördröjts på grund av otydlighet i regelverket och osäkerhet kring
tillståndsprövning från Transportstyrelsen. Detta påverkar vilken typ av drönare som är
lämplig att köpa in och därför är det viktigt av avvakta Transportstyrelsens klargörande,
vilket förväntas komma under 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022.
Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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Fordon
Mätverksamhetens fordon ska bytas ut och arbetet är förberett. Leverans är inte gjord
under 2021 på grund av omprioritering av projekt och långa leveranstider kopplat till
pandemin.
Kvarstående medel flyttas med till 2022.
Affärsverksamheterna - avfall
Containrar
Upphandling av avtal har genomförts under 2021 och avrop på containrar kommer
kunna göras först 2022 och framåt.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att genomföra de avrop som planerades
göras 2021.
Fyrfackskärl
Projektet är nu avslutat, alla kärl som skulle köpas in via projektet är inköpta och
utplacerade. Investeringen av kärl har överskridit budgeten med 1 233 tkr.
En av anledningarna är att upphandlingen resulterade i ett annat faktiskt pris per kärl än
vad som var budgeterat samt att intresset för kärlen visade sig vara mycket större än
förväntat. Förväntningarna baserades på erfarenheter från andra kommuner i landet som
lanserat tjänsten. Enligt erfarenheterna har inte bostadsrättsföreningar visat något större
intresse för att ansluta sig, fritidsboenden och bostadsrättsföreningar har valt att dela
kärl med varandra samt ett enbart ett fåtal mindre verksamheter ansluter sig till fyrfack.
I Upplands-Bro visade det sig att intresset från bostadsrättsföreningar, fritidsboenden
och mindre verksamheter var större.
Totalt ställdes det ut 9 242 fyrfackskärl vilket var omkring 800 fler kärl än förväntat.
Affärsverksamheterna - vatten och avlopp
De flesta av verksamhetens investeringsprojekt pågår under flera år och medlen flyttas
därför med från år till år för dessa projekt.
Under 2021 var tjänstemannasidan halverad för verksamheten, beroende på att
uppsägningar och föräldraledigheter inte lyckades ersättningsrekryteras i den takt som
behov uppstod. Detta påverkade framdriften i VA-projekten under 2021.
Diverse maskiner
Planerade investeringar i uppgradering av maskiner och verktyg är genomförda under
året.
Pumpstationer
Elarbeten, pumpbyten, PLC byten, ombyggnation och installation av fiber har utförts
under året.
Projektet löper över ytterligare fyra år och medlen flyttas med årligen.
Tillskottsvatten
Projekt för att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningar som innefattar
utredningar och åtgärder. Under 2021 har de flesta planerade åtgärderna försenast på
grund av resursbrist.
Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen.
LPS-pumpar
Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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Projektet pågår enligt plan.
Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen.
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln
Arbetet med en ny pumpstation i Nygård har startats under året. Entreprenaden kommer
pågå även under hela 2022. Under 2022 ska även pumpstationen Skogsklockevägen
renoveras/ersättas. Kungsängens pumpstation planeras att ersättas under 2023.
Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen.
UBS-ledningen
Projektet är klart men det kvarstår en del fakturering. Projektet kommer stängas under
2022 och återstående medel kommer inte nyttjas.
Vattenkiosker
På grund av resursbrist har projektet nedprioriterats under 2021 och kommer istället
genomföras under 2022 då en vattenkiosk ska upprättas i Tjusta.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Dagvattendammar
Under 2021 slutfakturerades arbetet med sedimentrensning i Tibbledammen.
Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen.
Nya ledningar, renovering och serviser.
Under 2021
Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen.
Utökat VA-verksamhetsområde
Investering utökat VA-verksamhetsområde löper fram till 2035 inkluderat ett 20-tal
projekt utifrån VA-plan. Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby färdigställdes
under 2021.
Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen.
Ådö utbyggnad
Projektet pågår och beräknas vara klart under första halvan av 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Överföringsledning Säbyholm
Projektet pågår och beräknas vara klart under under 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Fordon
Fordonsparken förnyas och utökas efter en fordonsplan. Under 2021 har inte planerade
upphandlingar kunnat genomföras på grund av resursbrist och förskjuts därför till 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Norrvattens ledningsflytt
Projektet pågår och beräknas vara klart under under 2022.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.

Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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Tjusta
Projektet pågår och löper över flera år. Under 2021 gjordes en omfördelning av medel
på 20 100 tkr från projektet Utökat VA-verksamhetsområde till projektet Tjusta.
Kvarstående medel flyttas med till 2022 för att avsluta pågående projekt.
Nya ledningsrätter
Innefattar investeringskostnader som inte går att förutse och har därför inte budgeterats.
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt)
Projektet omfattar endast intäkter från anläggningsavgifter. Alla fakturerade
anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett vilka projekt, exploateringar eller
fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras över 40 år, förlängt från tidigare
30 år för att bättre spegla den längre livslängden och avskrivningstiden på
anläggningarna.
Exploateringsprojekt
Omfattar Tekniska nämndens del i pågående exploatering av områdena Trädgårdsstaden
och Tegelhagen. Exploateringsprojekt har inte någon budget och intäkter i form av
anläggningsavgifter ska i senare skede väga upp kostnader i projekten där kostnader och
intäkter är spridda över flera år. Tidigare har dessa ingått i sin helhet under
Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet men behöver nu av redovisningsskäl
brytas ut och redovisas för VA-verksamheten.

Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Avtal med externa parter
Förtydl iga nde a v proce ss

Avtal med till exempel bostadsrättsföreningar, enskilda väghållare, andra markägare.
Risker: Oförutsedda kostnader till följd av otydliga avtal.
Kontr ollmoment
Identif iera oklarheter i upprättade avtal
Mindre avvikelse

Kom m entar
A vtalen är genomgångna och inlagda i verksamhetens
kartsystem. A vvikelser har identif ierats i f ramf örallt äldre
avtal.

4.1.2 Tillförlitlig finansiell rapportering
Process: Ekonomisk uppföljning
Risker: Osäker finansiering för framtida driftskostnader till följd av investeringar som görs .
Kontr ollmoment

Kom m entar

Kontrollera att upprättade rutiner ef terlevs
Inte kontrollerat

Rutiner och kontrollmoment är etablerade under 2021
och kommer kontrolleras och f öljas upp under 2022.

4.1.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Informationssäkerhet
Risker: Ej behöriga personer har åtkomst till säkerhetsklassad information.
Kontr ollmoment

Kom m entar

Ef terlevnad av inf ormationssäkerhetspolicy
Ingen avvikelse

Inga inf ormationssäkerhetsincidenter har anmälts under
året.

4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Dokumentation
Risker: Dokumenthanteringspla nen är ej aktuell. Upprättade handlingar/dokument slängs eller
gallras felaktigt vilket kan leda till att till att arbeten som redan gjorts måste göras på nytt.

Tekniska nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 02 1
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Åtgär der

Slutdatu
m

Bef intlig dokumenthanteringsplan ska ses över
och revideras
2021-1231
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Kom m entar
A rbetet avvaktar kommunarkivarien. Kontoret har
påbörjat processkartläggning under 2021 vilken
kommer behövas f ör översynen av
dokumenthanteringsplanen.

Process: Avtal med externa parter
Risker: Oförutsedda kostnader till följd av otydliga avtal
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Säkerställa att det f inns tydliga uppgif ter i
upprättade avtal
2021-1130

A rbetet med att gå igenom bef intliga avtal har
startats och pågår. Arbetet är dock omf attande
om kommer pågå under f lera år.

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

4.2.2 Tillförlitlig finansiell rapportering
Process: Ekonomisk uppföljning
Risker: Osäker finansiering för framtida driftskostnader till följd av investeringar som görs
Åtgär der

Slutdatu
m

Upprätta en checklista f ör vad som ska
synliggöras och tas upp vid remissvar till samråd.

Kom m entar

2020-1231

Samhällsbyggnadsprocessen är under
f ramtagande och det är identif ierat att checklistan
behöver kvalitetssäkras på nytt.

2020-1231

Rutin f inns f ramtagen och är etablerad. En
projektcontrollerroll är inrättad.

A vslutad
Ta f ram rutin f ör att ta f ram drif tskostnader f ör
exploateringsprojekt och övriga
investeringsprojekt.

A vslutad

Process: Övertagande av kommunala vägar och allmänna platser från
exploateringsprojekt.
Risker: Förluster i ekonomi och kunskap vid övertagande
Åtgär der

Slutdatu
m

Säkerställa att upprättade avtal är korrekta och
f ullständiga
2021-1231

Kom m entar
A rbetet med att säkerställa att avtal är korrekta
och f ullständiga pågår som en del i kontorets
arbete med att säkra
samhällsbyggnadsprocessen.

A vslutad

Tekniska nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 02 1
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4.2.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Dataskyddsförordningen (GDPR)
Risker: Felhantering av personuppgifter
Åtgär der

Slutdatu
m

Upprätta organisation och rutiner f ör ett
systematiskt dataskyddsarbete.
2021-1231
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Tekniska nämn de n, Verksamh etsber ättelse år 2 02 1

Kom m entar
Samhällsbyggnadskontoret f öljer det interna
kommunövergripande styrdokumentet
"Organisation f ör säkerhetsskydd,
inf ormationssäkerhet och dataskydd".
Dataskyddsf örvaltarrollen är numera placerad i
enheten f ör stöd och utveckling. V isst arbete med
upprättande av rutiner/årshjul kvarstår.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Maja Taaler Larsson
Tekniska avdelningen
Maja.TaalerLarsson@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-03-01

TN 21/0466

Er beteckning

Tekniska nämnden

Omfördelning av 2022 års investeringsbudget
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att omfördela 535 tkr från projekt TN övrigt att fördela till projekt
Möblering i offentliga rummet.
2. att omfördela 9 000 tkr från projekt Åtgärder på spillvattenledning BroJärfällatunneln till projekt Överföringsledning Säbyholm
3. att omfördela 3 500 tkr från projekt Norrvattens ledningsflytt till projekt
Ny upplagsplats.

Sammanfattning
På grund av förändrade förutsättningar behöver andra prioriteringar göras för
2022 och därmed behövs en omfördelning av investeringsmedel.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en omfördelning av 2022 års
investeringsbudget:


omfördela 535 tkr från projekt TN övrigt att fördela till projekt
Möblering i offentliga rummet.



omfördela 9 000 tkr från projekt Åtgärder på spillvattenledning BroJärfällatunneln till projekt Överföringsledning Säbyholm



omfördela 3 500 tkr från projekt Norrvattens ledningsflytt till projekt
Ny upplagsplats.

Omfördelning av medel kommer inte innebära förändringar i befintliga
planerade åtgärder under året.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2022



Bilaga 1 Investeringsmedel 2022 den 1 mars 2022



Förslag till verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden den 4
februari 2022



Verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden den 25 oktober 2021

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

Vår beteckning

2021-10-27

TN 21/0466

Samhällsbyggnadskontoret

Ärendet
Tekniska nämnden tog den 25 oktober 2021 beslut om verksamhetsplan för
2021 inklusive investeringsbudget för 2022. På grund av förändrade
förutsättningar behöver andra prioriteringar göras för 2022 och därmed behövs
en omfördelning av investeringsmedel.
Möblering i offentliga rummet
Enligt beslut KS 21/0226 (KS 27 okt 2021) om genomförande av projekt
Omdaning Bro ska tekniska nämnden tillhandahålla markutrustning och
skyltning utifrån handlingsplan tryggt och snyggt. 535 tkr omfördelas till
Möblering i offentliga rummet från ”TN övrigt att fördela”.
Överföringsledning Säbyholm
Efter projektering av överföringsledningen beräknas kostnaden till 9 000 tkr
mer än budgeterat. Genom omprioritering inom projektet ”Åtgärder på
spillvattenledning Bro-Järfällatunneln” kan 9 000 tkr omfördelas till
Överföringsledning Säbyholm.
Ny upplagsplats
Driftbehovet ökar i kommunen och för att effektivisera verksamheten finns
behov av att ha en större upplagsplats. Det nya upplaget ska delas mellan
verksamheterna Gata/Park/Trafik och VA. Tekniska nämnden gav
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra detta i och med
verksamhetsplanen 2022. VA ska bekosta sin del med 3 500 tkr. Medel tas
genom att omfördela överskjutande medel från projekt Norrvattens
ledningsflytt.

Barnperspektiv
Omfördelningen i sig bedöms inte ha någon påverkan på barn och ungdomar.
Däremot gynnas barnen och deras miljö i väl genomarbetade projekt.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Teknisk chef

Bilagor
1. Bilaga 1 Investeringsmedel 2022 den 1 mars 2022
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Samhällsbyggnadskontoret
Beslut sänds till



Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-10-27

TN 21/0466
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1 (3)

Sammanställning av Tekniska nämndens totala investeringsbudget 2022,
inklusive överföring från 2021 beslutade i enlighet med verksamhetsberättelse 2021 samt omfördelning mellan 2022 års projekt
(gulmarkerat syns de omfördelningsposter som avses att beslutas i ärendet)

2022-03-01

Investeringsmedel skattefinansierade verksamheter
Projekt

TN övrigt att fördela

Överförs från 2021 till 2022
enligt beslut om verksamhetsberättelse 2021
(tkr)
535

Budget 2022 enligt
verksamhetsplan 2022
(tkr)
0

Omfördelning till/från
(tkr)

-535

Kommentar till att omfördela

Omfördelas till Möblering i offentliga rummet,
Omdaning Bro

Ny budget 2022
(tkr)

0

Gatubelysning
Beläggning
Rekreationsytor, lekytor och parker

2 266

2 000
6 000
5 000

2 000
8 266
5 000

Bulleråtgärder
Trafik- och tillgänglighetsprogram

1 826
916

2 000
15 350

3 826
16 266

Parkeringsåtgärder
Trygghetsskapande åtgärder
Investering till upplag
Gröna Dalen
Kungsängen C ombyggnad lekyta
Gång- och cykelramp vid korsningen
Mätarvägen/Granhammarsvägen

392
330
1 500
616
750

800
3 000

800
3 392
330
1 500
616
750

5 000
200
2 000

5 000
200
2 535

Brorenovering
Båtramp Björknäs
Möblering i offentliga rummet
Drönare
Fordon
Mätinstrument
Summa

535

200
800
10 131

500
41 850

0

Omfördelat från TTP samt "TN övrigt att fördela" och
omfördelas för Omdaning Bro.

200
800
500
51 980
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Investeringsmedel avgiftsfinansierad verksamhet - avfall
Projekt

Nya containrar kretsloppscentraler
Summa

Överförs från 2021 till 2022
enligt beslut om verksamhetsberättelse 2021
(tkr)
510
510

Budget 2022 enligt
verksamhetsplan 2022
(tkr)

Omfördelning till/från
(tkr)

Kommentar till att omfördela

Ny budget 2022
(tkr)

255

765

255

765
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Investeringsmedel avgiftsfinansierad verksamhet - vatten och avlopp
Projekt

Nya ledningar ospec &
ledningsrenovering & servis
ofördelat
Diverse maskiner
Nya fordon
Pumpstationer
Tillskottsvatten
LPS-pumpar
Åtgärder spillvattenledning BroJärfällatunneln
UBS-ledning
Vattenkiosker
Dagvatten
Gröna dalen
Överföringsledning Säbyholm

Överförs från 2021 till 2022
enligt beslut om verksamhetsberättelse 2021
(tkr)
10 460

4 349
9 962
7 318
4 388
144 588
17 109
1 089
21 740
10 182
8 889

Budget 2022 enligt
verksamhetsplan 2022
(tkr)

Omfördelning till/från
(tkr)

26 460

500
400
2 000
45 000
2 000

500
4 749
11 962
52 318
6 388
135 588

-9 000

Omfördelning till Överföringsledning Säbyholm

5 000
9 000

Omfördelning från Åtgärder på spillvattenledning BroJärfällatunneln

-4 300

Omfördelning görs enligt tidigare beslut till Tjusta
(beslut TN 14 juni 2021, TN 21/0258)
Omfördelning görs enligt tidigare beslut från Utökat
VA-verksamhetsområder (beslut TN 14 juni 2021, TN
21/0258)
Omfördelning till Ny upplagsplats
Omfördelning från Norrvattens ledningsflytt

21 772
42 699

Tjusta

16 784

4 300

6 978

-3 500
3 500
0

328 307

Ny budget 2022
(tkr)

16 000

Ådö utbyggnad
Utökat VA-verksamhetsområde

Norrvatten ledningsflytt
Ny upplagsplats
Summa

Kommentar till att omfördela

30 000

100 900

17 109
1 089
26 740
10 182
17 889
21 772
68 399
21 084

3 478
3 500
429 207
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TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-02

TN 21/0526

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande avseende förslag till
detaljplaneprogram för Centrala Bro,
samrådsskede
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget
och överlämna det till Kommunstyrelsen
2. att paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021, § 138, att förslag till
planprogram för centrala Bro sänds ut för samråd enligt regler i plan- och
bygglagen 5 kap. 11 §. Tekniska nämnden mottog samrådsförslaget den 3
december 2021.
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart
Upplands-Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med
FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för
projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktningen är att gå från en tätort
med förortskänsla till en sammanhållen stad med småstadskänsla.
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv,
ett hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i
boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av
kommersiell service och möjlighet till arbete. Utvecklingen i centrala Bro utgår
från tre prioriterade områden, Bro torg, Enköpingsvägen och Köpmanvägen.
Syftet med planprogrammet är att tydliggöra viljeinriktning för kommande
detaljplanearbete.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sammanfattning av förslag till yttrande

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till planprogram för
centrala Bro och ställer sig i stort sett positiva till förslaget. I yttrandet lyfter
kontoret behovet av att bland annat ta fram trafikutredning, utredning avseende
ökade bullernivåer och ökade avgasutsläpp, utreda parkeringssituationen i det
fortsatta arbetet.

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

Vår beteckning

2022-02-01

TN 21/0526

Samhällsbyggnadskontoret

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande avseende förslag till
detaljplaneprogram för Centrala Bro, samrådsskede, den 1 februari
2022



Samråd om förslag till Planprogram för centrala Bro, den 27 oktober
2021

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021, § 138, att förslag till
planprogram för centrala Bro sänds ut för samråd enligt regler i plan- och
bygglagen 5 kap. 11 §. Tekniska nämnden mottog samrådsförslaget den 3
december 2021.
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart
Upplands-Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med
FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för
projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktningen är att gå från en tätort
med förortskänsla till en sammanhållen stad med småstadskänsla.
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv,
ett hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i
boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av
kommersiell service och möjlighet till arbete. Utvecklingen i centrala Bro utgår
från tre prioriterade områden, Bro torg, Enköpingsvägen och Köpmanvägen.
Syftet med planprogrammet är att tydliggöra viljeinriktning för kommande
detaljplanearbete.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till planprogram för
centrala Bro och ställer sig i stort sett positiva till förslaget. I yttrandet lyfter
kontoret behovet av att bland annat ta fram trafikutredning, utredning avseende
ökade bullernivåer och ökade avgasutsläpp, utreda parkeringssituationen i det
fortsatta arbetet.

Barnperspektiv
Att 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 samt till och från
området för att barn och unga ska kunna röra sig på egen hand.

Samhällsbyggnadskontoret
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Datum

Vår beteckning

2022-02-01

TN 21/0526

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande avseende förslag till
detaljplaneprogram för Centrala Bro, samrådsskede, den 1 februari 2022
2. Samråd om förslag till Planprogram för centrala Bro, den 27 oktober 2021
Beslut sänds till


Kommunstyrelsen, KS 20/0769
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
A ndrea Jansson
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-01

TN 21/0526

Yttrand e - Samråd om detalj p lan eprog ram
Cen tral a Bro
Tekniska nämnden har tagit del av förslag till planprogram för Centrala Bro
och ställer sig i stort sett positiva till förslaget.
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart
Upplands-Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomfört s med
FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av kommunst yrelsen för
projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktni ngen är att gå från en tätort
med förortskänsla till en sammanhål len stad med småstadskänsla.
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsli v,
ett hållbart liv och hälsa, lustfyl lt lärande, meningsful lt åldrande, variation i
boende, tillgängl ighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av
kommersiel l service och möjlighet till arbete.
Utvecklingen i centrala Bro utgår från tre prioriterade områden, Bro torg,
Enköpingsvägen och Köpmanvägen.
Syftet med planprogrammet är att tydliggöra viljeinrikt ning för kommande
detaljplanearbete.
Tekniska avdelningen ser fram emot det fortsatta arbetet med framtagande av
detaljplaner för planområdet.

Trafiksäkerhet
Inriktningen i detaljplaneprogr ammet kommer att innebära en ökad
trafikmängd inom planområdet. Tekniska nämnden anser därför att det är
viktigt att i det fortsatta arbetet se över trafiksit uat ionen för samtliga trafikslag
såsom oskyddade trafikanter, tunga fordon samt kollektivtraf ik. Det måste
göras en trafikutredni ng som innefattar anslutande vägar samt även alla
korsningspunk ter som kommer att påverkas av den ökade trafikmängden.
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Tekniska nämnden anser att det måste göras en utredning avseende ökade
bullerni våer och ökade avgasutsläpp för omgivande bebyggelse på grund av det
ökade trafikarbetet.
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-11-15

TN 21/0153

Parkering
Enligt detaljplaneprogrammet behöver en del av den befintliga parkeringen tas
i anspråk för bostadsbebyggelse. Till det tillkommer ett ökat behov av
parkering för nya bostäder, service samt arbetsplatser. Tekniska nämnden anser
att det inför detaljplanearbete är ytterst viktigt att utreda hur
parkeringssituationen kan lösas för alla intressenter.

Vatten och avlopp
Tekniska nämnden ser inget hinder för att planprogrammet ska kunna
genomföras när det gäller vatten och avlopp. En fortsatt planering av
dagvattenhantering samt inkoppling till kommunalt vatten och avlopp ska ske i
samråd med kommunens tekniska avdelning.

Avfall
Tekniska nämnden är mycket positiv till att avfallsutrymmen ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske inom
planområdet. Det är viktigt att avfallshanteringen synliggörs tidigt i
planprocessen för att uppfylla arbetsmiljö och framkomlighetskrav för
hämtningsfordon och hämtningspersonal.

Ytor som medför ökade drifts- och underhållskostnader
Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt
beskriver tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av
kommunen i framtiden som en effekt av planen.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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SAMRÅD
Datum

2021-10-27

Vår beteckning

KS 20/0769

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till Planprogram för
Centrala Bro
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till
planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun ut för samråd enligt beslut i
Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till planprogram för
centrala Bro ut för samråd enligt regler i plan- och bygglagen 5 kap 11 §.
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart UpplandsBro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro samt de
projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Den
strategiska inriktningen är att gå från en tätort med förortskänsla till en sammanhållen
stad med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut flera
viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. Detta
för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland invånare, intressenter,
befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv, ett
hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i boende,
tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av kommersiell service
och möjlighet till arbete.
Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar. Den första omfattar
Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de fastigheter som
ligger norr och söder om vägen i denna sträckning. Den andra delen vid Bro centrum
sträcker sig genom området norrut och avgränsas av Råbyområdet till väster, parken
som ligger norr om centrum och österut i gränsen mellan centrum och Finnstaområdet.
Det tredje delområdet är Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter som
ligger öster och väster om denna.
Planprogrammet stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Samrådstiden är från och med måndag den 6 december till och med måndag den
31 januari 2022. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/centralabro. Samrådshandlingar på papper kan beställas från
kommunen.
Synpunkter på förslaget ska senast måndagen den 31 januari skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 20/0769, namn, adress
och eventuell fastighetsbeteckning.
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/centralabro

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut KS 27/10 2021 § 138
- Förslag till planprogram
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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SAMRÅD

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Jessica Hanna planarkitekt på enheten för
samhällsutvecklingsprojekt och Niclas Sandberg projektledare, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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Planprogram
för centrala Bro
Framtidens hållbara småstad
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Vision Centrala Bro
Bro ska utvecklas från en tätort med
förortskaraktär till en trivsam plats
med småstadskänsla. Småstadsmiljön
i framtida centrala Bro upplevs som en
trygg, trivsam, levande och tillgänglig
plats. Där närheten till Mälaren och
omgivande landsbygd tas tillvara och
utvecklas. Den fysiska och sociala sam
mankopplingen har ökat, såväl inom
området som till resten av kommunen.
I centrala Bro och framförallt Bro
Torg samt stationsområdet, finns en
hög tillgänglighet till offentlig och
kommersiell service. Småstads

miljön och livet i Bro speglar områdets
befintliga värden och historiska
karaktär samt dess mångfald och
lokala identitet.
Vi utvecklar Bro till en modern
småstad genom att förtäta centralt
och längs Enköpingsvägen med
bebyggelse av småstadskaraktär.
Vi knyter ihop de centrala delarna av
Bro med stationen och Bro Mälarstad
söder om järnvägen genom att
utveckla stråket från Bro Torg längs
med Köpmanvägen och stationen.

Definition av begreppet småstad
Småstaden är en sammanhållen
och trygg plats där handel och
arbetsplatser integreras med
bostadsområden, mötesplatser och
rekreationsytor. Småstaden har torg
och stadsgata för handel och nöjen.
Småstaden består av småskalig,

2

vacker bebyggelse med enhetligt
harmoniserande färgsättning.
Beslutsvägarna i småstaden är korta
och transparenta. Småstaden präglas
av tillit till det offentliga och tillit
människor emellan.

PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD
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Inledning
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens
vision ”Ett hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger
plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro
samt de projektdirektiv som beslutats av kommun
styrelsen för projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktningen är tydlig – att gå från en tätort
med förortskänsla till en sammanhållen stad med
småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar
planprogrammet ut flera viktiga ställningstaganden
samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas.
Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt
arbete bland invånare, intressenter, befintligt och
framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme
ges för ett aktivt fritidsliv, ett hållbart liv och hälsa,
lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i
boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett
varierat utbud av kommersiell service och möjlighet
till arbete. Upplands-Bro kommun och tätorten Bro
har en stark tillväxt med en prognostiserad befolkningstillväxt om ungefär 2% per år.

Programmets syfte

Plandirektiv

Syftet med planprogrammet är att tydliggöra strategisk
viljeinriktning för kommande detaljplanearbete och
därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010),
FÖP Bro (granskning) samt PM Projektdirektiv
Omdaning Bro (KS 21/0226) ytterligare ett steg
närmare ett genomförande. Det är därför av största
vikt att planprogrammet i ett tidigt skede möjliggör
potentialen att bredda kommunens beslutsunderlag
genom delaktighet där intressenters och berörda
parters erfarenheter och synpunkter tillv arat as.
Intressenter ska ges möjlighet till både i nsyn och
påverkan. Vid arbetet med programmet ska samråd
genomföras i linje med det delaktighetsarbete som
pågår inom kommunen, samt följa de regler som gäller
för detaljplanearbete enligt Plan- och Bygglagen.

Det finns en tydlig strategisk inriktning att omdana de
centrala delarna av Bro, dels för att skapa u
 trymme för
tillväxt, dels för att överbrygga de fysiska barriärer
som är ett resultat av tidigare planeringsideal och även
vända utvecklingen i området. Direktiven är tydliga;

Jag föreställer mig att det
i Bro om 10 år finns fler
parker, fler butiker och
större centrum.

• Att binda samman Bro till en levande och trygg
plats med småstadskänsla.
• Att överbrygga fysiska barriärer såsom
Enköpingsvägen genom omvandling med
inriktning småstadsgata med kantstensparkering
och utrymme för fotgängare och cyklister, samt
förtätning med ny bebyggelse längs med vägen.
• Utveckla Köpmanvägen till ett levande stråk som
binder samman Bro Station med Bro Torg och i
förlängningen med nya bostadsområden söder
om järnvägen.
• Att utveckla och binda samman olika stråk
genom att skapa fler och tydliga kopplingar
mellan Bros olika delar.
• Integrera flera olika funktioner i stadsrummet
såsom; aktiva mötesplatser, blandade boende
former, kommersiella lokaler, handel/service,
arbetsplatser och integrerat gaturum för såväl
fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik.

PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD
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Centrala Bro genomgår en omdaning för att möta
framtiden, men utan att för den skull förlora sin lokala
prägel, historia, unika identitet och stora natur- och
kulturvärden. Omdaningen omfattar dels fysisk plane
ring såsom beskrivs i planprogrammet men även
av sociala aspekter där delaktighet och samhällets
samlade förmåga att delta i och driva utveckling är
grunden för en framgångsrik omdaning.

Delaktighet som metod och
verktyg för utveckling
För att stärka social hållbarhet krävs det att delaktighet genomsyrar utvecklingen av centrala Bro. När
invånare och andra intressenter deltar i utvecklingen
möjliggörs en mångfald av perspektiv. Delaktighet
skapar även en större acceptans för åtgärder och ökar
tilliten hos invånarna.

När jag hör begreppet
småstad tänker jag på
en plats som ska vara
tillgänglig för alla.
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För att systematiskt arbeta med delaktighet utifrån
Bros unika förutsättningar drivs metodutveckling
inom samhällsplaneringens samtliga områden.
Inriktningen är att genom att vidareutveckla, anpassa
lokalt och även pröva olika verktyg för delaktighet
skapa möjligheter för forskningssamarbeten samt
följeforskning.
Arbetet med metodutveckling är centralt för att nå
ett socialt hållbart samhälle, det vill säga ett samhälle
karaktäriserat av sammanhållning, högt samhällsengagemang, tillit till såväl samhället som mellan
medmänniskor och därmed en stärkt och utvecklad
kollektiv förmåga.

Trygghet
Bro är sedan 2014–2015 klassat som ett utsatt områden
genom polisens Nationella operativa avdelningens lista
(NOA). Miljön präglas till viss del av livskvalitetsbrott
i kombination med narkotikaförsäljning och oroligt
beteende. En upplevd ökning av ungdomar som värvas
till destruktiva miljöer och grupperingar av invånare
koncentrerat till ytor med visst insynsskydd har även
identifierats. En gemensam nämnare för dessa ytor
är att de vanligtvis inte beträds av andra invånare då
de upplever en oro att passera vissa platser.
Bro kan idag uppfattas som slitet då markområden
och markutrustning i området genom åren utsatts
för skadegörelse samt slitage. Platsen förmedlar även
ett negativt första intryck av Bro centrum och en

PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD

En samlingsplats för mig
är att kunna röra sig fritt
utan att behöva känna
mig otrygg.

fysisk barriär i form av Enköpingsvägen som delar
upp tätorten i två olika delar och därmed bidrar till
segregation.
Utvecklingen av centrala Bro ska leda till följande mål:
• Ett tillgängligt och levande centrum och en
mötesplats som välkomnar alla målgrupper och
som genomsyras av gemenskap.
• En attraktiv och aktiv utemiljö där invånare
kan vistas alla dygnets timmar utan att uppleva
otrygghet, rädsla eller utsatthet.

Barnrättsperspektiv
Genom att utveckla centrala Bro till en småstad präglad
av gemenskap skapas goda förutsättningar för en ökad
attraktivitet och trygghet. En socialt hållbar utveckling
av området gynnar barnens nuvarande och framtida
förutsättningar till ett hållbart liv och hälsa.
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Barn är brukare av det fysiska rummet likt alla andra
samhällsmedlemmar, men det finns ibland en risk att
barnperspektivet blir mindre synligt i planeringen
och utformningen av våra allmänna platser. Vi ska
därför se till barnens särskilda behov och önskemål i
utvecklingen av Bro och skapa ytor som är f okuserade
på barns lek. När barnen trivs och vill vara med i det
offentliga rummet har vi goda förutsättningar för att
centrala Bro ska vara en trivsam och trygg plats för alla.
Utvecklingen av centrala Bro ska leda till följande mål:
• En god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid, dvs i samband med skola, förskola och
fritidsverksamhet, samt vid fritidsaktiviteter
utanför skoltid såsom föreningsliv, idrott samt
att möta vänner under eftermiddagar, kvällar
och helger.
• Barn har tillgång till park- och lekytor som är
väl integrerade i bostadsbebyggelsen och som
kan nås av barnen via trygga och säkra gångoch cykelvägar.

Stjärnparken i centrala Bro.

Det jag tycker om med Bro
är Stjärnparken eftersom
det finns ytor att leka med
kompisar och spela fotboll.
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Programförslag och framtida utveckling
Bro ska utvecklas till en levande småstad karatäriserad
av gemenskap, en plats att mötas och verka på. För att
uppnå detta krävs planförutsättningar som tar både
fysiska och sociala aspekter i beaktande. Det handlar
om att skapa aktiva mötesplatser, att möjliggöra kopplingar som sammanbinder Bros olika delar. Det handlar
även om att under samhällsbyggnadsprocessen och i
bred dialog med aktörer och intressenter hitta hållbara
lösningar för bebyggelse och infrastruktur som präglas
av småskalighet och småstadskaraktär. Därför är det av
största vikt att skapa förutsättningar för flexibilitet och
dialog men samtidigt inte tappa strategisk inriktning
eller helhetsperspektiv.
Några vägledande principer i fortsatt detaljplanarbete
är därför viktiga att ta fasta på:
•

Förtätning görs i befintliga miljöer.

• Planeringsinriktningen går från funktions
separerat till integrerat stadsrum.
• En variation av upplåtelse- och boendeformer
eftersträvas.
• Gestaltningen är småskalig och stadsmässig, där
offentligt, privat och halvprivat möts.
• Fysiska barriärer byggs bort och varsamhet i
gestaltning sker där olika planeringsideal möts.
Det handlar om att skapa gestaltningsmässiga
och funktionella övergångar mellan det nya och
det gamla. Samt att fortsatt utveckla Bro mot en
småstad med småskalig och vacker bebyggelse.
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• Arbetsplatser och kommersiell service är
integrerade inslag i stadslivet och därmed en
del i kommande detaljplanering.
• Plats och rum skapas i offentliga miljöer där
invånare med olika behov, intressen och
bakgrund kan mötas.
• Stråk och kopplingar i småstaden utformas på
ett sådant sätt att de uppmuntrar rörelse och
möjliggör fler möten mellan människor.

befintliga värden samt att tillgängliggöra närhet
till natur såväl som bebyggelse och service,
oaktat var invånare i Bro verkar och bor.

Fördjupade utredningar
i samband med
detaljplanearbete
• Fördjupat gestaltningsarbete

• Platser som kan uppfattas som ”baksidor” eller
otrygga aktiveras, programmeras och integreras
med befintlig och kommande bebyggelse
genom stråk och mötesplatser.

• Geotekniska förutsättningar

• Inriktning att stärka och tydliggöra kopplingar
mellan natur och bebyggelse för att ta tillvara

• Bullerstudier

Jag föreställer mig Bro
om 10 år att orten växer
med fler byggnader,
samtidigt som man
behåller den fina
naturen runtomkring.

• Trafikanalyser
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• Dagvattenhanteringens utformning
• Placering av tekniska försörjningssystem

• Avgränsningar mot befintliga natur- och
kulturmiljövärden

• Parkeringsutredning
• Utredning busstrafik i befintligt och omgestaltat
gatunät
• Riskanalys tung trafik
• Cykelbaneutredning
• Segregationsanalys
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En integrerad
samhällsbyggnadsprocess

Enköpingsvägen

För att underlätta utvecklingen av centrala Bro
och inte tappa kraft, riktning och genomförandeförmåga i kommande detaljplanearbete har en
samhällsbyggnadsprocess beslutats av kommun
styrelsen i Upplands-Bro. Utvecklingen i Bro är
omfattade och komplexiteten stor ur ekonomiska,
fysiska och sociala aspekter samt ur perspektivet mark
förhållanden. Bedömningen är att flexibilitet och
löpande konsekvensanalyser är av största vikt i fortsatt arbete. Enligt kommunstyrelsens beslut innebär
processen att uppstart av flera detaljplaner hanteras
parallellt samt att frågor rörande gestaltning, volymer,
genomförbarhet, bedömning av risker m m hanteras
utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att säkerställa
kommunens inriktning bland samtliga intressenter,
såväl invånare som exploatörer och näringsidkare.

Bro Torg

Köpmanvägen

Enköpingsvägen

Utvecklingen i centrala Bro utgår från tre prioriterade
områden; BRO TORG, ENKÖPINGSVÄGEN och KÖPMAN
VÄGEN med start Bro Torg. Prioritering inom och
mellan områdena görs löpande. Detaljplanearbetet
anpassas efter den rådighet som kommunen och dess
bolag har över aktuella markområden.

Detaljplanearbetet föreslås ske i olika etapper.
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Bro Torg
Bro Torg utvecklas till en central, trygg och given
mötesplats för alla Brobor där olika boendeformer,
kommersiell service, kultur och arbetsplatser möts och
skapar rörelse och aktivitet under dygnets alla timmar.
Utvecklingen kring Bro Torg möter Köpmanvägen
vid Brorondellen som omgestaltas till en traditionell
och småstadsmässig fyrvägskorsning. Tyngdpunkten
rörande kommersiell service och handel förskjuts
söderut för att möta utvecklingen av Köpmanvägen.
Bebyggelsen i området är vacker och utvecklas småskaligt och harmoniskt i övergången mellan befintliga
byggnader samt i relation till nya. Detta avser såväl
skala som gestaltning. Bro Torg utvecklas till Bros
hjärta, det vill säga en central plats för människor att
mötas. Befintliga byggnader såsom Broskolan utvecklas och omvandlas med inriktning att öka dagbefolkningen i området genom till exempel tillkomsten av
nya arbetsplatser.

2
2

1
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Bro Torg med vypunkter..
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Enköpingsvägen
Enköpingsvägen omdanas från karaktären genomfartsled till ett småstadsmässigt huvudstråk med förtätning längs med vägen. E
 nköpingsvägen blir en
småstadsgata med nya kopplingar som binder samman
Bros olika delar och på så sätt utvecklar rörligheten i
området och därmed stärker sammanhållningen och
småstadskänslan. Detta bör ske med hjälp av förtätning med bebyggelse av småstadstyp och medveten
gestaltning av gaturummet. Förtätningen ska möjliggöra både fler bostäder och fler lokaler för verksamheter. Fler trafikslag ges utrymme och det skapas fler
säkra övergångar för fotgängare. Förtätning ska inte
begränsa framkomlighet för till exempel busstrafik.

2
1

2
2
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Enköpingsvägen med vypunkter..

PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD

11

11 Yttrande avseende förslag till detaljplaneprogram för Centrala Bro, samrådsskede - TN 21/0526-3 Yttrande avseende förslag till detaljplaneprogram för Centrala Bro, samrådsskede : 3. Förslag till planprogram för centrala Bro

Köpmanvägen
Köpmanvägen utvecklas till ett levande stråk som
knyter ihop Bro Torg med stationsområdet. Detta
med hjälp av gestaltning samt genom att skapa målpunkter samt mötesplatser och plats för aktiviteter
längs med stråket. Vid utveckling av ny bebyggelse
längs med Köpmanvägen är det viktigt att även denna
får en gestaltning som för tankarna till småstad och
harmoniserar med befintlig omgivande bebyggelse.
Köpmanvägen som stråk ska ha utrymme för blandade
trafikslag samt för småskaliga kommersiella verksamheter. Köpmanvägen ska utvecklas till ett livskraftigt
stråk. Här är temporära aktiviteter, trygghetsarbete
och rekreationella möjligheter viktiga inslag. Dessa
aspekter lyfts därför in tidigt i utvecklingsarbetet för
att arbeta med faktisk förändring under processen,
dvs på kort och lång sikt. I utvecklingsfasen tas redan
med beaktande av framtida driftkostnader.
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Köpmanvägen med vypunkt..
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Näringsliv
Upplands-Bro kommun ska vara en trygg, trivsam
och attraktiv kommun att arbeta, bo och vistas i.
Därför ska planprogrammets inriktning skapa förutsättningar för bättre villkor genom ökad valfrihet,
höja kvaliteten i välfärden och skapa en företagarvänlig miljö. Näringslivsperspektivet är därför en
integrerad del i all fysisk planering och lyfts tidigt in
i fortsatt detaljeplanearbete med de tre prioriterade
områdena; Bro Torg, Enköpingsvägen samt Köpmanvägen.
Ett hållbart näringslivsarbete genererar tillväxt och
skapar utrymme för välfärd, ökat välstånd och livskvalitet. Det ger möjlighet till egenförsörjning och
att nå drömmar, stora som små. Med fler växande
företag kan kommunen erbjuda ett ökat utbud av
välfärdstjänster. Ett integrerat och strategiskt arbete
där näringslivsaspekter, sociala aspekter och fysisk
planering ingår i ett tidigt skede är en förutsättning för
att skapa framtidens småstad. Målet är ett diversifierat
näringsliv, det vill säga näringslivet i Bro ska vara
mångsidigt och variera geografiskt, med olika typer
av företag och storlek. I Upplands-Bro kommun ska
arbetstillfällena på sikt vara fler än antalet invånare.
Detta utgör en central del i utvecklingen av Bro och
den hållbara småstaden.

Strategisk inriktning
på näringslivet
Företag ska se kommunen och Bro som en attraktiv
plats att etablera sig på där man som företagare ges
möjligheter att växa. Genom ett gott företagsklimat
kan nya arbetstillfällen erbjudas och livskvalitet s kapas
för Brobor.
För vidare planarbete rörande utvecklingen av centrala
Bro och särskilt knutet till Bro Torg samt stations
området tas näringslivsarbetets inriktning i beaktande.
I fortsatt planarbete ska ökade möjligheter till arbetsplatser och därmed dagbefolkning i centrala Bro
säkerställas samt övrig kommersiell service för ett
levande Bro.

God service och
myndighetsutövning
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en effektiv, tillgänglig och rättssäker myndighetsutövning. Det är
en del av den framtida småstaden. Servicenivån ska
vara hög, med ett tydligt invånarfokus. Arbetet med
att tillgängliggöra information samt förenkla och
effektivisera företagens kontakter med kommunen
är centralt för att nå kommunens mål.
I småstaden Bro finns en hög tillgänglighet till
offentlig och kommersiell service. Kommunens och
bostadsbolagens olika verksamheter finns etablerade
kring Bro Torg, invånarnas upplevda delaktighet,
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tjänsternas närhet och den goda dialogen utmärker
kvaliteten i bolagens och kommunens tjänster. Kring
Brohuset utvecklas ett nav av servicekontorskaraktär
där invånarna kan få stöd i samtliga frågor kopplat
till välfärdsuppdraget på ett och samma ställe. God
kommunikation, hög delaktighet och god service
ökar tilliten och stärker demokratin.

Näringsliv och arbetstillfällen
i småstaden Bro
I framtiden har Bros attraktivitet bland invånare,
besökare, verksamheter och företag ökat. En variation
av näringslivsaktörer väljer att investera, bygga eller
etablera verksamheter i området och närheten till
arbetsplatser ökar därmed. Kring Bro Torg finns ett
varierat utbud av restauranger, bagerier och caféer.
Samhällsnära tjänster, närservice och olika näringsverksamheter samsas kring torget och kring stråken
som leder till torget. Dessa innehåller olika funktioner,
binder samman och stärker känslan av en hållbar
småstad.
I Bro är föreningslivet starkt och med flera offentliga
verksamheter och arbetsplatser ökar vuxennärvaro
och köpkraften. Detta stärker såväl positiv social
kontroll som tryggheten i samhället.
I småstaden Bro finns möjligheter till yrkeshögskole
utbildningar genom nya etableringar inom utbildningsområdet. Invånare som genom studier och arbete
stärker sin etablering i samhället bor i högre grad kvar
i området, samtidigt som inflyttning av personer och
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hushåll från andra platser ökar. I området har medel
inkomsten ökat samt förvärvsfrekvensen. Antalet
besökare från andra områden som tar del av utbudet
av handel, service och upplevelser har ökat.

Natur och rekreation
Med närhet till natur och grönområden finns idag
rekreationella värden nära till hands i Bro. Likaså
finns andra värden såsom en idrottsplats, bibliotek,
badhus och den nyligen anlagda Stjärnparken, samt
flertalet grusplaner och mindre grönytor.
I utvecklingen av centrala Bro ska befintliga värden,
såsom koppling till Mälaren och andra naturvärden
tillgängliggöras och lyftas fram. Det behöver även
utvecklas platser att mötas på, exempelvis paviljong
med regn- och snöskydd, belysning och en upp
levelsestig som binder samman olika delar av Bro
med definierade målpunkter och aktiviteter knutna
till desamma. Bro IP som ansluter till upplevelsestigen
utvecklas till en mötesplats för alla.
Utvecklingen av centrala Bro ska leda till:

Tekniska lösningar
Dagvatten
Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas, t  ex genom, trög
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten
från hårdg jorda ytor och tak till grönytor eller till
andra ytor med genomsläpplig beläggning.

Vatten och avlopp
Området för planprogrammet är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp,
ingen förändring av detta avses i planförslaget.

Värme
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts
fjärrvärmenät.

El, tele, bredband
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med
tele och bredband i samma utsträckning som resten
av tätorten. Hållbara lösningar för elförsörjning,
exempelvis solceller på tak i söderläge, uppmuntras.

Avfall
Avfallsutrymmen ska dimensioneras så att så kallad
fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som
uppkommer inom planområdet. Sophantering ska
lösas inom respektive detaljplan.

Sätrabäcken
rensas

Planen vid Härneviskolan rustas upp

• Mötesplatser med ett brett och varierat innehåll
som är relevant och attraktivt för alla Brobor
och besökare.
• Trygga och attraktiva fysiska kopplingar till
omgivande naturområden. I Bro är småstaden
nära likväl som kontakten till vatten och
omgivande landsbygd.

Bro IP utvecklas
som målpunkt

PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD

15

11 Yttrande avseende förslag till detaljplaneprogram för Centrala Bro, samrådsskede - TN 21/0526-3 Yttrande avseende förslag till detaljplaneprogram för Centrala Bro, samrådsskede : 3. Förslag till planprogram för centrala Bro

Planområdets förutsättningar och avgränsningar
Framtidens hållbara småstad
Småstaden har framtiden för sig. Med en växande
urbanisering och Bros läge i en storstadsregion med
stora natur- och kulturvärden finns goda förutsättningar att utveckla Bro till en levande plats med goda
livsmöjligheter där människor ges utrymme att bo
och verka.
För att utveckla en plats som håller över tid, med
ständiga förändringar i omvärlden, tar UpplandsBro kommun utgångspunkt i Agenda 2030 och dess
mål. Hållbarhet är därmed styrande och centralt i all
samhällsutveckling.
Planprogrammet utgår därför från social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet genom att tematiskt definiera
och geografiskt föreslå viktiga funktioner som aktiva
mötesplatser, förtätning i befintliga miljöer, ta tillvara
och utveckla platser med naturvärden och rekrea
tionella möjligheter, skapa utrymme och förut
sättningar för klimatneutrala transporta lternativ
samt skapa förutsättningar för att definiera framtida
exploateringsmöjligheter med inriktning god sam
hällsekonomisk hållbarhet.

Markägoförhållanden
Marken i området ägs av kommunen eller kommunens
bolag, av fastighetsbolaget Hembla samt av privata
markägare.
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Kommunfastigheter
Upplands-Bro
Upplands-Brohus
Fastighet förvärvad
av Upplands-Bro
Tomträtter
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Utdrag ur kommunkartan som visar kommunalt .ägd mark.
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Programområdets
avgränsning
Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar. Den första omfattar Enköpingsvägen
från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de
fastigheter som ligger norr och söder om vägen i
denna sträckning. Den andra delen vid Bro centrum
sträcker sig genom området norrut och avgränsas
av R
 åbyområdet till väster, parken som ligger norr
om centrum och österut i gränsen m
 ellan centrum
och Finnstaområdet. Det tredje delområdet är
Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter
som ligger öster och väster om denna. Den exakta
gränsdragningen kan komma att justeras i kommande
detaljplanering.

Hela utbredningen av det föreslagna programområdet.
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Gällande planer och
inriktning för fortsatt
detaljplanearbete
I programområdet gäller i dagsläget följande planer,
från väster till öster: 0203, 6901, 6803, 9301, 8302,
7101, 9601, 0208.

Styrande dokument
och planförutsättningar
Dessa dokument är förutsättningar för p
 rogramförslaget och kommande detaljplanearbete.
• Översiktsplan 2010.
• FÖP Bro, under granskning och ej beslutad vid
planprogrammets färdigställande.
• Mål och budget 2022.
• Markstrategi tätort Bro.
• Utvecklingsprogram Stationsområdet.
• Omdaning Bro: Projektdirektiv, beslutade av KS
14 april 2021.
• Spacesyntax analys i samband med förstudie
Brostationsområdet.
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Dessa detaljplaner gäller i dag i Bro.
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Översiktsplan

FÖP Bro 2040

Den kommunövergripande översiktsplanen för
Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 antogs av kommun
fullmäktige i december 2011.

Under vintern 2018 gav kommunstyrelsen samhälls
byggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt
belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat klimat och trafikens brister och behov. Utöver
dessa teman förhåller sig planen också särskilt till FNs
globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Översiktsplanen är utformad för att möjliggöra en
hållbar samhällsutveckling samtidigt som kommunen
ges möjlighet till expansion. Översiktsplanen syftar
till att stödja Upplands-Bro som tillväxtkommun och
blickar cirka 20-30 år framåt i tiden. Planberedskap ska
finnas för en befolkning på omkring 35 000 invånare i
kommunen år 2024. Kommunen planerar därmed med
god marginal för att bidra till den fortsatta bebyggelseutveckling som behövs enligt Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen – RUFS 2010.
Övergripande planeringsinriktning är enligt översiktsplanen:
• Säkra kommunens tillväxt och långsiktigt
hållbara utveckling i ekonomiskt, socialt och
miljömässigt avseende.
• Möjliggöra utbyggnad av transportsystem och
bebyggelsestruktur som stimulerar hållbar
tillväxt i en storstadsregion.
• Principen ska vara att all exploatering ska bära
sina egna kostnader i form av grönstruktur,
vägar, VA-ledningar och annan infrastruktur.
• Värna och vidareutveckla historiska värden,
kulturell särart och unika natur- och
miljökvaliteter.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro tätort. Den
26 maj 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om
att skicka ut den fördjupade översiktsplanen för Bro
(FÖP Bro 2040) på granskning. Granskningsperioden
pågick 7 juni – 30 september 2021.
FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i t ätorten
och förtydligar förutsättningarna och inriktningen
på den fysiska planeringen i Bro på lång sikt. Planen
visar kommunens mark- och vattenanvändning fram
till 2040 med utblick mot 2050. FÖP Bro ska under
lätta för kommande processer som detaljplanering,
bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska
vara vägledande för exploatörer och andra som har ett
intresse av att delta i kommunens utveckling. Planen
ska också ge stöd för kommunens egna prioriteringar
i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbart samhälle.

FÖP Bro är en geografisk fördjupning och utgör alltså
en ändring av ÖP 2010. FÖP Bro 2040 ersätter kapitel
10 i ÖP 2010, ”Bro”. FÖP Bro innebär också förändringar i kapitlen om boende och infrastruktur för
de delar av Bro som ligger innanför tätortsgränsen.
I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 och FÖP 2016
att gälla som vanligt. Det innebär att vissa temaavsnitt,
som exempelvis risk och säkerhet och teknisk försörjning, inte beskrivs ingående i och med att ÖP
2010:s riktlinjer fortfarande gäller. Däremot tas dessa
aspekter upp i de fall där FÖP Bro föreslår något
där det krävs särskild hänsyn eller där vi ser att det
förekommer en målkonflikt.
FÖP Bro innehåller fem utvecklingsstrategier:

1
Centrala Bro ska utvecklas till
en modern småstad
Vi utvecklar Bro till en modern småstad genom
att förtäta centralt och längs Enköpingsvägen med
bebyggelse av småstadskaraktär. Vi knyter ihop de
centrala delarna av Bro med stationen och Trädgårds
staden söder om järnvägen genom att utveckla stråket
från Bro Torg mot Köpmanvägen och stationen.

Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna
tätortsavgränsningen för Bro enligt FÖP 2016 med
fyra förslag till ändringar.
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2
Bro torg ska vara en trygg
och levande mötesplats
Torget ska vara tryggt, välkomnande och tillgängligt
för alla; kvinnor och män, flickor och pojkar, unga och
gamla från alla delar av Bro. Förtätning och gestaltning
av torget och aktivering av ytorna runt omkring ska bidra
till en levande och trivsam mötesplats för alla.

3
Broborna ska få närmare till Mälaren
Vi stärker kopplingen till Mälaren genom att förstärka gång- och cykelvägar, peka ut besöksmål vid
vattnet för utveckling, och genom att bygga ihop
tätorten hela vägen från Tegelhagen och Rättarboda
till centrala Bro.

4
Bro Station ska bli en knutpunkt
och mötesplats som binder ihop
norra och södra Bro med varandra
Bro Station ska utvecklas för att möta behoven hos en
växande befolkning. Med gestaltning, fler funktioner
och aktivering av allmänna platser ska stationen bli en
mötesplats norr och söder om järnvägen.
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5
Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro
Vi sätter värde på naturen som finns i och runt
omkring Bro. Vi uppmuntrar till b
 ebyggelse som
harmonierar med kulturlandskapet och bidrar positivt
till både grön och blå infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen..

Övergripande mål
och budget
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur
kommunen ska utvecklas mot 2035. Visionen lyder
”Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger
plats”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem
som tar sin utgångspunkt i vad Upplands-Bro gör för
bättre service och nytta för invånarna.
Vilka effekter och vilka långsiktiga r esultat som
ska uppnås beskrivs i kommunens övergripande
mål. Dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter
invånarnas förväntan på kvalitet och service och där
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.
Upplands-Bro har sex övergripande mål som beskriver
effekter och resultat som ska uppnås.
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Målen är:
• STÄRKA DEMOKRATIN – invånare är involverade
och engagerade i frågor som berör dem själva
och samhället i stort.
• MENINGSFULLT ÅLDRANDE – livskvalitet och
känslan av meningsfullhet hos våra äldre
invånare är god.
• LUSTFYLLT LÄRANDE – i Upplands-Bro skapas
lust till lärande och utveckling för dagens och
morgondagens invånare.
• HÅLLBAR HÄLSA OCH LIV – invånare i UpplandsBro mår bra både fysiskt och psykiskt och
känner trygghet i vardagen.
• HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE – UpplandsBros befolkning växer med 2 % varje år och
samhällets utveckling tar tillvara kommunens
unika plats.
• I Upplands-Bro finns FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
VALFRIHET OCH KONKURRENSNEUTRALITET.
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Omdaning Bro
Våren 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om projektdirektiv för Omdaning Bro.
Utvecklingen inom ramen för Omdaning Bro ska
karaktäriseras av faktisk och bestående förändring
i den fysiska miljön och ta sig uttryck i ett levande
Bro Torg, en utveckling av centrumfunktioner som
binder samman utvecklingen runt stationsområdet
med de centrala delarna av Bro, samt utveckling av
bostäder och infrastruktur.
För att tydliggöra inriktningen i arbetet har social
hållbarhet samt utveckling mot framtidens småstad
överordnats som riktning och perspektiv i kommande
fysisk planering och utvecklingsarbete. Detta innebär
att fysisk planering och sociala aspekter integreras
tidigt i processen och blir vägledande för arbetssätt
och metodutveckling i projektet. Hållbarhet handlar
i mångt och mycket om människors möjlighet att
leva ett bra liv. Att ha ett arbete att gå till, bra skolor
för barnen och en känsla av trygghet – ett samhälle
att växa upp, leva och verka i. Ett hållbart samhälle.
Omdaning Bro ska initiera, aktivera och engagera
dess intressenter med detta som utgångspunkt och
utveckla metoder för samverkan.
I framtidens hållbara småstad Bro står hög tolerans,
trygghet och människors lika värde i centrum.
Människor känner tillit till samhällets institutioner
och har förtroende för varandra. I småstaden Bro
har många fler ett arbete att gå till och segregationen
har minskat.

Småstaden Bro har ett sammanhängande stråk från
stationsområdet mot Bro Torg som präglas av mångfald i service och handel och centrumbildningen har
utvecklats och sträcker sig längs de centrala stråken.
Exempelvis har Köpmanvägen och Enköpingsvägen
karaktären av småstadsgator snarare än en sträcka att
passera eller en genomfartsled. Här kan man köra bil
i låg fart, promenera eller låna en elcykel från den
gemensamma cykelpoolen som finns tillgänglig för
alla invånare och besökare via digitala verktyg. I små
staden Bro har nya bostäder utvecklats, med varierande
upplåtelseformer som välkomnar människor i olika
skeden av livet och som därmed har olika behov.
Bro Torg är en livlig mötesplats med handel, service,
bostäder, och arbetsplatser. Längs med Köpmanvägen
möter man unga såväl som yrkesverksamma och äldre
som rör sig mellan skola, arbete, station, bostad och
fritidsaktiviteter.
Småstaden Bro är en plats där näringsliv och till
komsten av arbetstillfällen är en integrerad och naturlig del i småstadslivet. I den trygga småstaden Bro
samlas invånare och besökare kring nöjen, handel
och service och alla uppskattar det lugna men ändå
aktiva småstadslivet kombinerat med fantastisk n
 atur
inpå knuten. I Bro finns det många olika miljöer som
främjar samspel och möten. Både direkta möten med
människor vi redan känner eller inte känner, men även
indirekta möten, dvs att se andra och att själv synas. Bro
har många bra mötesplatser där flera olika aktiviteter
kan pågå sida vid sida, med eller utan interaktion.
Miljöer som är flexibla och som kan möta upp många
olika människors behov oavsett bakgrund, ålder eller
intresse är också en del av Bro.

Ett socialt hållbart Bro är ett livskraftigt samhälle för alla..
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Att binda samman Bro
På följande sidor visas en så kallad integrationsanalys.
Denna är framtagen i samband med den Förstudie
av Bro stationsområde som genomförts. I förstudie
finns följande text:

Beskrivning av nuläget
”Integrationsanalysen fångar hur väl sammanhängande
gatunätet är, och stråk med hög integration kan sägas
vara stråk som är tydligt orienterande i området.
Dessa stråk har också potential för höga flöden, om
de kombineras med viktiga målpunkter. Stråk med
låg integration innebär ofta att området upplevs
som avskilt från andra delar av tätorten. Analysen
visar att centrum är centralt beläget i korsningen
Köpmanvägen och de östvästliga gångstråken genom
Råby och Finnsta. Köpmanvägen är också ett tydligt
stråk mellan centrum och stationen.”

I dagsläget är kopplingarna i gångstråken svaga i Bro.
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Beskrivning av framtida effekter
av fler kopplingar till Enköpingsvägen:
”Kartan beskriver integrationen i gångnätet i Bro när
Trädgårdsstaden är utbyggd och Enköpingsvägen är
ombyggd till stadsgata i enlighet med intentionerna
i FÖP Bro 2040. Omvandlingen till stadsgata antas
här innebära ökat antal korsningar tvärs Enköpings
vägen samt gångbanor på båda sidorna av gatan.
Omvandlingen av Enköpingsvägen får stor effekt,
och stråket har potential som ett viktigt orienterande
stråk i Bro. Trädgårdsstaden blir förhållandevis lite
integrerat, framför allt på grund av få kopplingar över
spåren till den välintegrerade delen i norr.”
Planprogrammet har tagit det arbete som genomförts rörande integration, rörlighet och möjligheten
att binda samma Bros olika delar i beaktande. Detta
ligger till grund för fortsatt planarbete.

Med fler kopplingar mellan olika gångstråk ökar sammankopplingen.
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Bros historia och Bro idag
Bros historia
Brobygden har sedan 400-talet haft en bofast befolkning och de många fornlämningarna vittnar om detta.
Bro kyrka uppfördes under 1100-talet och vid den
tiden var Upplands-Bro en strategisk centralbygd
mellan Birka, Sigtuna och Uppsala. Sjövägen var
den dominerande kommunikationsleden. Norr om
Husby låg gårdar eller byar; Råby, Finnsta, Skällsta
och Härnevi. Gårdarna i Husby blev under 1500-talet
frälsegårdar under godset Brogård.
Järnvägen drogs fram 1876 söder om byn Härnevi för
i första hand malmtransporter mellan Bergslagen och
Stockholm. I takt med att stationsläget vid Härnevi
ökade i attraktionskraft flyttade samhället från läget
vid kyrkan närmare stationen. I takt med att ångbåtstrafiken förlorade i betydelse till förmån för

Det jag tycker om med
Bro är omgivningen
och naturen samt
gemenskapen.

järnvägen utvecklades Bro i läget mellan järnvägen
och Enköpingsvägen till det nya navet för person- och
godstransporter.
På 1950-talet började Bro att växa i ett betydligt snabbare
tempo. Vid början av 1960-talet täckte Bro större delen
av marken mellan järnvägen och Enköpingsvägen.
Upplands-Bro kommun köpte marken öster om
Enköpingsvägen som tillhörde gårdarna Råby och
Finnsta och en omfattade utbyggnad genomfördes.
Under åren 1968–1975 producerades 1900 lägenheter. En centrumanläggning uppfördes även nära
Enköpingsvägen och centralt i samhället.
Den massiva bebyggelseexpansionen följdes av en
lång tid med vikande efterfrågan på bostäder och
lokaler. Så sent som 1995 revs flerbostadshus i Bro.
På senare tid har den negativa situationen vänt, bland
annat beroende på förlängningen av pendeltåget till
Bro och Bålsta.

Bro station 19110-1917.
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Bros karaktär och
befintliga värden
Bro tätort karaktäriseras av järnvägssamhället från
början av 1900-talet (Gamla Bro), 1960-talets miljon
program (Råby och Finnsta) samt 1990-talet (Bro
centrum). Gamla Bro präglas av låg bebyggelse om 1–3
våningar, medan Råby och Finnsta består av lamellhus
i 3 våningar. Bro Centrum har något högre bebyggelse
om 3–5 våningar.
I och i anslutning till Bro tätort finns idag parker,
odlingsområden, jordbruksmark och skog.

Bro idag
Bros läge i regionen
Bro ligger i Upplands-Bro kommun som tillhör
Stockholms län och ligger därmed i det kraftigt
växande Storstockholm, vid gränsen till Uppsala län.
Samtidigt ligger kommunen mitt i Mälardalen, en av
Sveriges mest expansiva storstadsregioner som har ett
strategiskt läge både i Sverige och i Norden. Pulsådror
genom kommunen är järnväg och motorväg i form av
Mälarbanan och E18. Kommunens nordvästliga läge
i Storstockholm innebär också närhet till Arlanda.
Regionen är en gemensam arbets- och bostadsmarknad
och även handel samt service är i många delar regional.
Infrastrukturerna i form av kommunikations- och ledningsnät binder ihop kommunerna inom regionen.
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Stockholm tillsammans med Mälardalen håller på att
utvecklas till en enda funktionell region. Från att ha legat
perifert i Storstockholmsområdet ligger nu UpplandsBro i en central del av regionen.

Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är så
kallade F/5-skolor, dvs. har en organisation med förskoleklass och grundskola år 1–5 år. Broskolan har
undervisning för årskurs 6–9.

Bro tätort

Upplands-Brogymnasiet ligger i Kungsängen och
ca 4 km från Bro ligger Säbyholms Naturbruksgymnasium.

Precis som på många andra platser runt om i landet är
Bro en produkt av dåtida konventionella planeringsidéer
och ideal. Här finns 1970-talets funktionalism, ”kyrkan
mitt i byn”, villasamhällets framväxt runt kommunikationsstråk och bilens givna plats i samhället längs större
stråk. I Bro finns även ett tydligt lokalsamhälle med
starka krafter på gott och ont. Området karaktäriseras
idag av synliga (fysiska) och osynliga (socioekonomiska)
barriärer. Med andra ord finns här socioekonomiska
och sociala utmaningar samt utmaningar i den fysiska
miljön. Det pågår redan ett omfattande utvecklingsarbete i Bro, vilket är fördelat på flera olika aktörer.
Utvecklingen kring de centrala delarna av Bro har
stort fokus på en trygg och säker utemiljö med insatser
från lokala fastighetsägare, kommunen, näringsliv och
Polismyndigheten och genom Omdaning Bro. Även på
den södra sidan om järnvägen pågår utvecklingsarbete
med de nya bostadsområdena Trädgårdsstaden och
Tegelhagen.

Kommunal service
I Bro centrum finns Brohuset med bibliotek, simhall
med upplevelsedel, sporthall, dagcentral för äldre
samt Brohuset. I Brohuset finns gym, café, babysim
och vattengymnastik.

Kommersiell service

Efter att citybanan öppnades genomfördes Trafik
verket en ÅVS-utredning som publicerades hösten
2020. I ett avsnitt om fortsatta förslag och utredningar lyftes behovet av tätare trafik väster om
Kungsängen. Trafikverket och region Stockholm har
inlett processen för lösningar som innebär att pendeltågen kan gå i 15-minuterstrafik vid Bro station.
Tätare turer och ökad befolkning i Bro innebär ökat
nyttjande av stationen och stationsområdet.

I Bro centrum ligger bland annat mataffär, apotek,
bankomat, blomsteraffär, optiker, frisör, skrädderi,
kemtvätt och restaurang.

I Bålsta (med pendeltåg ca 7 minuter) finns närmaste
fjärrtågstation där tåg mellan Västerås och Stockholm
stannar.

Längs stråket från centrum mot stationen finns mataffär, pizzeria, tobaksaffär, fotvård samt trafikskola.
I Skällsta industriområde finns även handel.

Biltrafik

Kommunikationer
Kollektivtrafik
Inom Bro tätort går busslinje 555 sträckan Kungsängens
station - Bro(Finnsta) - Bro station – Råby - Skällsta
industriområde och vice versa. Bussen är anpassad
tidsmässigt efter pendeltåget till Stockholm.
Från Bro station kan man ta buss till Ådö och Smidö.
Buss 554 går i rusningstid direkt till Kista.
Pendeltåget till Stockholms Central går i halvtimmes
trafik och resan tar ca 30 minuter. Pendeltågsresan
mellan Bro och Kungsängen tar ca 5 minuter. På natten
går nattbussar mellan Stockholm-Kungsängen-Bro.

Bro ligger vid E18 som är den primära förbindelsen
och försörjningsnerven för Stockholmsregionens
nordvästra sektor. Påfart på E18 sker vid Skällsta.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelförbindelse under järnvägen finns
dels vid pendeltågsstationen, dels i områdets södra
del. Cykelparkering finns vid stationen.

Trafikseparation
Bro tätort karaktäriseras delvis av lösningar enligt
1960-talets normer om separation av trafikslag. För
invånarna innebär det begränsad framkomlighet i
området. Trafikseparationen bidrar även till fysisk
segregation mellan olika områden i tätorten.
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Översiktliga konsekvenser av planprogrammet
Nedan redogörs översiktligt för de konsekvenser en
exploatering av området kan medföra. Vid fortsatt
detaljplanearbete görs fler utredningar för att visa hur
negativa konsekvenser kan undvikas eller reduceras.

Det är också positivt ur ett ekologiskt perspektiv att
använda befintlig infrastruktur, för att på så sätt spara
både mark och resurser men ändå kunna erbjuda fler
bostäder och lokaler för verksamheter.

Existerande skolkapacitet räcker, även med det tillskott av bostäder som planeras. Däremot bedömer
kommunen att en ny förskola behövs.Förskolan och
dess finansiering kan utföras i såväl kommunal som
privat regi.

Ekologiska konsekvenser

Sociala konsekvenser

Planområdet innehåller få naturvärden vilket medför
att de negativa ekologiska konsekvenserna väntas
vara låga.

En av ambitionerna med att få till en förändring av
Bro är att öka variationen av utbud, arbetsplatser och
olika upplåtelseformer på bostäder. En annan är att
skapa bättre kopplingar mellan olika områden i Bro.
I båda fallen är förhoppningen att bidra till att fler
personer vistas och rör sig i de centrala delarna. Fler
personer i rörelse ger bättre möjligheter för butiker
och caféer att kunna gå runt och leder i sin tur till
att fler personer uppehåller sig i de centrala delarna.

Planarbetet finansieras med planavgifter avseende
externa fastighetsägares del av planarbetet som
genererar en utveckling med nya byggrätter.

Indirekt kan positiva ekologiska konsekvenser åstad
kommas genom att skapa goda förutsättningar för en
tätare stadsmiljö. På så sätt kan man stärka möjligheten
att nå planområdet och dess verksamheter med gång-,
cykel- eller kollektivtrafik och på så sätt möjliggöra
ett hållbart resande till och från planområdet.

Det är viktigt att få till ett allsidigt utbud som lockar
olika grupper. Känslan av trygghet i ett samhälle ökar
där det finns många olika människor.

Trygghet för mig är att
gatorna är upplysta och
att det finns människor
ute i alla åldrar, även sent
på kvällarna.
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Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av planprogrammets innehåll
medför en rad kommunala ekonomiska åtaganden.
Utbyggnaden förutsätter investeringar i infrastruktur
som av gator, dagvatten och parker. Driftkostnaderna
för dessa anläggningar bedöms dock inte öka med
hänsyn tagen till att ytorna redan idag är ianspråktagna samt att gatubredder minskas.

PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD

En bedömning av exploateringsekonomin behöver
göras i planarbetet då planprogrammet inte har den
detaljeringsgrad som möjliggör en säker bedömning.
Vid en utbyggnad med låg bebyggelse med småstadskaraktär, enligt planprogrammets inriktning,
för det med sig utmaningar avseende investeringar
mot intäkter för byggrätter.
Längs Enköpingsvägen görs en bedömning om
utmaning att skapa en ekonomisk effektivitet i nya
parkeringslösningar då nuvarande markparkering
delvis bebyggs med bostäder.
Köpmanvägen är idag delvis bebyggd med gles småhusbebyggelse. Köpmanvägen ska utvecklas till ett
levande stråk som binder samman Bro Torg och
Bro Station karaktäriserad av låg bebyggelse med
inriktning stadsradhus, småhus och låga flerbostadshus. Köpmanvägen byggs även om för att möjliggöra blandade trafikslag. För att åstadkomma önskad
utveckling krävs förutom investeringar i vägen förvärv
av fastigheter med småhus med stora tomter. Nya
tomter med byggrätter bedöms inte väga upp mot

11 Yttrande avseende förslag till detaljplaneprogram för Centrala Bro, samrådsskede - TN 21/0526-3 Yttrande avseende förslag till detaljplaneprogram för Centrala Bro, samrådsskede : 3. Förslag till planprogram för centrala Bro

kostnaderna för exploateringskostnader och fastighetsförvärv utan bedöms ge ett underskott som behöver
täckas av de andra områdena inom planprogrammet.
För de verksamheter som finns i området idag och i
framtiden ges positiva ekonomiska konsekvenser med
ambitionen om att få fler personer i rörelse. Då detta
ger bättre förutsättningar för livskraftiga verksamheter
såsom butiker och andra kommersiella lokaler.

PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD
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Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och
är en v
 äxande kommun, både när det gäller invånare och
företagsetableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär
två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär
25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter,
Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.
Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller
besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet
till grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och
goda möjligheter för företag att växa och anställa.
En modern kommun, som fokuserar på det viktiga.

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
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TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-10

TN 22/0039

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande avseende detaljplaneförslag för
Säbyholm (del av Säbyholm 5:45),
granskningsskede
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget
och överlämna det till Kommunstyrelsen
2. att paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 oktober 2021, §
57, att förslag till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45) nr 1505
sänds ut för granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och
bygglagen, 2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015).
Planområdet är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och cirka 500
meter från Mälaren. Ett planprogram och ett samrådsförslag har tidigare varit
utsända för samråd. Det planförslag som nu sänds ut för granskning har
utvecklat det förslag som tidigare har visats upp.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
tillkommande bebyggelse anpassad till den befintliga kulturmiljön.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplanen för
Säbyholm (del av Säbyholm 5:45) och kan konstatera att de synpunkter som
Tekniska nämnden lämnade på samrådsförslaget har beaktats. Tekniska
nämnden föreslås lämna synpunkter i enlighet med kontorets förslag till
yttrande.

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

Vår beteckning

2022-02-02

TN 22/0039

Samhällsbyggnadskontoret

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 10 februari
2022



Förslag till yttrande – granskning av förslag till detaljplan för Säbyholm
(del av Säbyholm 5:45), nr 1505, daterat den 10 februari 2022



Beslut om granskning SBU § 57, daterat den 27 oktober 2021



Plankarta, daterad den 29 september 2021



Planbeskrivning, daterad den 13 oktober 2021



Gestaltningsprogram, daterat den 11 oktober 2021

Ärende
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 oktober 2021, §
57, att förslag till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45) nr 1505
sänds ut för granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och
bygglagen, 2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015).
Planområdet är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och cirka 500
meter från Mälaren. Ett planprogram och ett samrådsförslag har tidigare varit
utsända för samråd. Det planförslag som nu sänds ut för granskning har
utvecklat det förslag som tidigare har visats upp.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
tillkommande bebyggelse anpassad till den befintliga kulturmiljön.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplanen för
Säbyholm (del av Säbyholm 5:45) och kan konstatera att de synpunkter som
Tekniska nämnden lämnade på samrådsförslaget har beaktats. Tekniska
nämnden föreslås lämna synpunkter i enlighet med kontorets förslag till
yttrande.

Barnperspektiv
Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits
fram i arbetet med framtagande av detaljplanen.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-02

TN 22/0039

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Bilagor
1. Förslag till yttrande den 10 februari 2022
2. Plankarta den 29 september 2021
3. Planbeskrivning den 13 oktober 2021
4. Gestaltningsprogram den 11 oktober 2021
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen, dnr KS 15/0282
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
A ndrea Jansson
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-10

TN 22/0039

Yttrand e - Samråd om förslag til l d etal jp l an för
Säb yh ol m (d el av Säbyh ol m 5:45), n r 1505
Tekniska nämnden har tagit del av remissen för Säbyholm (del av Säbyholm
5:45) och ställer sig i stort positiv till förslaget till detaljplanen.
Planområdet är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och cirka 500
meter från Mälaren. Ett planprogram och ett samrådsförslag har tidigare varit
utsända för samråd. Det planförslag som nu sänds ut för granskning har
utvecklat det förslag som tidigare har visats upp.
Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med
tillkommande bebyggelse anpassad till den befintli ga kultur miljön.
Tekniska nämnden kan konstatera att synpunkter som nämnden lämnade i sitt
yttrande den 14 februari 2019 har beaktats och lämnar följande synpunkter som
yttrande till den nu föreslagna detaljplanen.

Trafik och kommunikation
Inom planområdet planeras vägarna att utföras som gårdsgator. Benämningen
gårdsgata är omarbetad och regleringen får inte längre tillämpas. I stället finns
möjlighet att införa lokal trafikföresk rift om gångfar tsområde. För det måste
följande uppfyllas enligt trafikförordni ngen: ”En väg eller ett område får
förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att
gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre
hastighet än gångfart ”. Gångfartsområden lämpar sig för vägar där andelen
gående förväntas bli stor i förhållande till andelen fordon under stora delar av
dygnet samt att behovet av genomfart för biltrafik är liten.
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Tekniska nämnden anser därför inte att planområdets gator ska regleras som
gångfartsområde. Vägar med mest trafik, typ A och B i
gestaltningsprogrammet bör breddas och gångbana anläggas. De övriga gatorna
kan regleras som lågfartsgator.

Vatten och avlopp
För Säbyholm kommer samhällsbyggnadskontorets va-enhet att dra fram en
överföringsledni ng när detaljplanen vinner laga kraft. Avtal kommer att skrivas
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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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2022-02-10

TN 22/0039

mellan va-enheten och gemensamhetsanläggningen Säbyholm. Säbyholm
ligger utanför verksamhetsområdet för dagvatten. De handlingar som beskriver
vatten och avlopp är inte kommunala ledningar.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande

2 (2)

i den röd-svarta färgskalan.
f4

Solenergianläggningar som är integrerade i tak eller följer takets

form är tillåtet.
Yttrande avseende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede - TN 22/0039-3 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm
5:45), granskningsskede : Bilaga 2 - Plankarta Granskning Säbyholm
Huvudbyggnads sockelnivå får inte placeras lägre än 2,3 meter över nollnivån
enligt RH2000.
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Parkering
För lägenheter med en bruttoarea mindre an 100 kvm skall det finnas 1 p-plats.
För lägenheter med en bruttoarea större an 100 kvm skall det finnas 2 p-plats.
För verksamheter skall parkering ske inom respektive fastighet.
VARSAMHET
Hus skall utformas med hänsyn till platsens kulturmiljövärden.
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Fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas.
k2
Samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras.
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med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den rödbruna färgskalan.
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser i två delar, skala 1:1000, 210929
Denna planbeskrivning.
Illustrationsplan, 210929
Gestaltningsprogram, 211011
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse, del 1 (programsamrådsredogörelse), 150423
Samrådsredogörelse, del 2, 211012
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Övriga handlingar
Förutsättningar,
Planprogram, 140530, reviderad 140819
Natur och Grönstruktur
Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm, Ekologigruppen,151214
Trädinventering Säbyholm, Lena Biärsjö, 151217
Inmätta träd och trädinventering park och trädgård, Södergruppen, 1:4 000, 150929
Förslag skyddsvärd vegetation, Södergruppen,1:4 000, 150929
Karta träd koordinater, Cowi,151217
Illustrationsplan med inmätta träd, Södergruppen, 151217
Vattenkvalitet, växter och strandfauna i Säbyholmsviken, Friman ekologikonsult, 141027
Växt och fågelliv vid Säbyholmsudden, Conec, 141027
Fornlämningar
Arkeologisk utredning, Arkeologistik, 140822
Resultat Arkeologisk utredning, Länsstyrelsen, 141029
Kulturmiljö
Kulturmiljöutredning, Tyrens, 140407
Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, Tyréns,151216
Karaktärsprogram, Södergruppen, 151026
Geologi
PM Geo Säbyholm , Cowi, 190509
Trafik och kommunikationer
Trafik PM, Sven Ekman Trafikkonsult, rev 170626
Störningar och risker
Bullermätning Bryggeri, Akustikbyrån, 151118
Brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten, 151028
PM brandvatten, Geosigma, 190502
Risk PM gasoltransporter Prevecon, 190503
Risk PM gasoltank Brandkonsulten, 190610
Miljötekninsk markundersökning, översiktlig, Cowi, 151124
Miljöteknisk markundersökning, , Cowi, 190823
Teknisk försörjning
Dagvattenutredning, Cowi, 190618
VA-plan, 5 ritningar, Cowi, 150914
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Bro samhälle växer och det sker i huvudsakligen söderut mot Mälaren. Bro har ett strategiskt läge
centralt i Mälarregionen med goda kollektiva förbindelser. Såväl Stockholm, Enköping och Arlanda
ligger inom 30 minuters resväg bort. Utbyggnad mot Mälaren ger Bro en bättre kontakt med vattnet.
Planområdet Säbyholm är beläget utanför tätorten, cirka fyra kilometer sydväst om Bro centrum.
Området ligger cirka 300 – 500 meter från Mälaren och till Rösaringsåsen är det mellan en och två
kilometer. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium, med elevhem och
verksamhetslokaler, vilket flyttade våren 2013. Hösten 2013 sålde Landstingets fastighetsbolag
Locum, hela fastigheten Säbyholm 5:1.
Områdets skönhetsvärden och de vackra, kulturhistoriskt intressanta omgivningarna bedöms attraktiva
för boende. Befintliga lokaler lämpar sig väl för skolor, verksamheter och fritidsverksamheter. För
planområdet finns ingen detaljplan.
Efter att de nya fastighetsägarna tog över området har de tidigare skollokalerna anpassats till bostäder
och nya verksamheter. Befintliga elevhemsbyggnader, småhus, skolbyggnader, verksamhetsbyggnader
står på avstyckade fastigheter inom planområdet. Elevhemsbyggnaderna är ombyggda till cirka 60
bostadsrättslägenheter under 2014 - 2017. Den befintliga huvudbyggnaden har också byggts om till att
inrymma bostäder. En verksamhetslokal har byggts om till ett mikrobryggeri. På bollplanen i centrala
delen av området har en förskola etablerats med tillfälligt bygglov.

Huvuddrag
En utveckling av lantbruksskolans område planeras för att lägga till ytterligare bostadshus. En stor del
av dels parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster
bibehålls. Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras.
Den nya bebyggelse som föreslås placeras på det stora traktorkörfältet i norr, på den befintliga
fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra kanten av åkern. Fyra större så kallade
parkvillor planeras inne i parkmiljön. Den nya bostadsbebyggelsen kommer att möjliggöra boende i
både villor, radhus och lägenheter men för alla föreslagna nya bostadshus är skalan anpassad till den
befintliga kulturmiljön i området.
På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och restaurering
av två befintliga bryggor samt ombyggnad av den stora bryggan vid sydspetsen, där stolparna i vattnet
finns kvar. Bryggorna planeras förse närområdet med båtplatser för mindre båtar.

Planens syfte
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet.
Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga
område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en ny exploatering skapas förutsättningar
för att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras och skyddas från förvanskning och
annat nyttjande, som inte främjar områdets kulturmiljö.
Den största delen av den nya bebyggelsen utgörs av bostadshus. Planen ger möjlighet till bostäder som
fristående villor, parhus och radhus eller som lägenheter i mindre flerbostadshus. Oavsett vilken
bostadsform som uppförs är det viktigt att det är byggnader som passar in i den speciella kulturmiljö
som finns inom och runt området. Detaljplanen beräknas möjliggöra cirka 170 bostäder. Det är viktigt
att antalet bostäder håller sig så nära detta antal som möjligt. De beräkningar av till exempel antal
parkeringsplatser som föreslås i planen utgår ifrån beräkningen av antalet bostäder. En avvikelse
härifrån skulle kunna få oönskade effekter för helhetsintrycket.
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Utöver att planera för ny bebyggelse är syftet med detaljplanen också att skapa förutsättningar för att
områdets befintliga bebyggelse ska kunna bevaras med en användning som är anpassad till en ny
situation. Det mesta av den ursprungliga bebyggelsen har gjorts om till boende och det planeras för att
de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till undervisning, omsorg,
gemenskap och produktion. Planområdets unika park-och landskapskvaliteter tillvaratas, utvecklas och
tillgängliggörs.
En restaurering av anläggningar på udden i Säbyholmsviken kommer också öka attraktiviteten i
området, samt göra Mälaren mer lättillgänglig.
Syftet med detaljplanen är också att framför allt natur- och landskapsvärden och kulturhistoriska
intressen beaktas samt att skapa förutsättningar för teknisk försörjning.

Planprocessen
Planuppdrag
Detaljplanearbetet inleddes 22 januari 2014, då beslut togs om programuppdrag av Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott. Den 11 juni 2014 tog Kommunstyrelsen beslut att det framtagna förslaget
på detaljplaneprogram skulle skickas ut på samråd. Programsamråd skedde sedan mellan 21 augusti
och den 1 oktober 2014.
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 27 maj 2015 och Kommunfullmäktige godkände
programmet den 3 juni 2015. Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2018 om plansamråd och detta
genomfördes mellan den 28 november 2018 – 7 januari 2019.

Handläggning
Planen handläggs enligt utökat förfarande enligt plan-och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015.

Det aktuella skedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna från samrådsskedet har sammanfattats i en
samrådsredogörelse. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där yttranden som
framförts under granskningen redovisas. Mindre justeringar och kompletteringar kan komma att göras
i planförslaget innan ett antagandeförslag upprättas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen
måste det skickas ut på granskning igen.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om granskning (KS SBU)
Granskningstid
Antagande (KF)

juni 2018
november 2018 – januari 2019
oktober 2021
kvartal 1 2022
kvartal 2 2022

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap MB. De redovisade
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föreslagna åtgärderna bedöms inte skada riksintresset för kulturmiljön.
Med hänsyn till de natur- och kulturvärden omfattas Mälaren med öar och strandområden i sin helhet
av riksintresse enligt 4 kap MB. Inom detta riksintresse ska turismen och det rörliga friluftslivet,
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön. Det rörliga friluftslivets intressen bedöms inte påverkas negativt, utan i
stället blir det positiva konsekvenser av att udden restaureras och tillgängliggörs.
Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet enligt miljöbalken kap 5 MB bedöms
ej överskridas. Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren. Vattenförekomsten har god
ekologisk status. Med de planerade åtgärderna för hantering av dagvattnet kommer statusen inte att
försämras

Behovsbedömning/Undersökning om betydande
miljöpåverkan
Alla detaljplaner ska redovisa ett ställningstagande om planen bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. Detta avgörs genom en behovsbedömning. Om planen bedöms medföra betydande
miljöpåverkan ska reglerna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som följer
av Plan- och Bygglagen och Miljöbalken tillämpas. En behovsbedömning har gjorts. Kommunen gör
bedömningen att planens genomförande kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
MKB ska därför upprättas i kommande detaljplanearbete. Orsaken är bland annat förslagen till
mikrobryggeri, småbåtshamn och hantering av dagvatten. Länsstyrelsen har därefter kompletterat med
att MKB även skall behandla riksintresse kulturmiljö, riksintresse Mälaren med stränder och öar,
skredrisk samt att påverkan på grönkilen enligt RUFS bör utredas.
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Plandata
Läge och areal
Säbyholm är beläget ca fyra km sydväst om Bro centrum. Planområdet utgör den egentliga kärnan av
det tidigare Naturbruksgymnasiet (ursprungligen stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet) och med
Rösaringsvägen som huvudsaklig gräns i sydväst. Vidare ingår en mindre del planområdesdel på
udden i anslutning till Säbyholmsviken. Området omfattade under plansamrådet cirka 28 hektar varav
4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken och har under samrådet minskats till cirka 24hektar.

Flygfoto med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna Säbyholm 5:27 – 45 och Säbyholm 5:47 - 48. Fastigheterna
Säbyholm 5:32, 37 och 45 ägs av Säbyholm Fastigheter AB, fastigheterna 5:47 – 48 ägs av
privatpersoner. Övriga fastigheter ägs av de bostadsrättsföreningar som har bildats i området..

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
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Cirka en kilometer nordväst om planområdet ligger Rösaringsåsen där delar av området är Natura
2000-område och ett statligt naturreservat har bildats. Ungefär en halv kilometer väster om det
centrala planområdet finns ett område klassat som Riksintresse för naturvård.
Planområdet ligger inom område för Riksintresse för kulturmiljövård. Lagtexten är följande:
Motivering: Centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den forna vattenleden BirkaUppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga kultplatsen Rösaring
och gravfält som visar på en omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av herrgårdar,
bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka, som
uppfördes som patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum).
Uttryck för riksintresset: Rösaring med stora gravrösen, labyrint och en stenkantad s.k. processionsväg
samt längre ner på åsen spår av bronsåldersbosättning och flera stora järnåldersgravfält med storhögar.
De stora gårdarna, bl.a. Säbyholm, Stora Ekeby och Toresta, med tillhörande anläggningar.
Odlingslandskapets storskaliga karaktär, arbetarboställen och torp. Låssa kyrka med äldsta delar från
1200-talet och flera gravkor samt förhistoriska gravhögar på kyrkogården. Prästgården och
klockarbostället vilka ligger vid Stora Ekeby, ett stycke väster om kyrkan.
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I lagtexten ingår inte den 4 ha stora åkern i sydost, men Länsstyrelsen har i sitt yttrande vid
programsamrådet betonat att åkern är en viktig landskapsstruktur vid entrén till den historiska miljön.
Miljön kring Säbyholms naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnerdahls hemskola, med ett 20-tal
byggnader uppförda 1910–15 i nationalromantisk och klassicistisk stil och med omgivande park,
nämns inte under lagtextens motiv eller uttryck men den anses ha höga kulturhistoriska värden, som
bör beaktas i planeringen
Vid planering kommer att ställas stora krav på att tillkommande bebyggelse tar tillvara på och passar
in i den mycket speciella karaktär som platsen har idag.
Hela området ingår i Riksintresse, Mälaren med öar och strandområden, för friluftsliv (MB 4 kap § 1
och 2).

Strandskydd
Strandskyddskravet är för närvarande 300 meter. Utöver delen vid Säbyholmsviken berörs endast en
mycket liten del längst i sydost av skyddsavståndet.

Regionala planer och program
RUFS
I Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, ingår området i en grön värdekärna,
Görvälnkilen. Säbyholm är också nämnt som ett tyst område. Lindallén från Rösaringsvägen ner till
Säbyholmsviken, vegetationen kring Låssa kyrka och ett markområde i syd på ömse sidor av entrèn till
området klassas av Länsstyrelsen som skyddsvärda trädmiljöer.

Kommunala planer och program
Översiktsplan
Området ingår i Landsbygdsplanen FÖP2016. Säbyholm utpekas där som landsbygdskärna och
innehåller till exempel bostäder förskola, grundskola, samlingslokal, verksamheter som fyller viktiga
samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt omkring.
Området ingår i Översiktsplan 2010, antagen den 15 december 2011, som ett område för kulturmiljö
av lokalt intresse. Området närmast Säbyholmsviken inklusive udden, innehåller naturvärden av
kommunalt intresse. Det vill säga att det hyser värden ur natur-, kultur-, landskapsbild- och/eller
friluftssynpunkt
Detaljplaneprogram
Ett Detaljplaneprogram för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1) togs fram våren 2014, ställdes ut hösten
2014 och godkändes i juni 2015.
Detaljplaner och förordnanden
Inga gällande detaljplaner finns i området.

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Vegetation och ekologi:
Planområdet ligger i ett representativt Mälarnära landskap, där platsens naturförutsättningar, historia
och tidigare markanvändning lett fram till en värdefull mosaik av dungar med ask, ek och andra ädla
lövträd, brynmiljöer och öppen barrblandskog med stort inslag av äldre tallar
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Görvälnkilen:
Säbyholm ligger nästan längst ut i den regionala grönkilen Görvälnkilen, som slutar vid gränsen mot
Bålsta. Platsen utgör en liten, men viktig del av värdekärnans kulturhistoriska landskap, med
omväxlande öppna marker, skogsdungar och naturliga stränder. Särskilt värdefulla är områdets allèer,
skogsbryn och dungar med ädla lövträd för kilens ädellövsamband. Områdets barrblandskog i nordost
är också av högt värde, men ligger lite solitärt utan direkt kontakt med andra barrmiljöer.
Parkmark och trädgårdar:
Park och trädgårdarna innehåller en oerhört stor mängd av kulturväxter och exotiska träd och buskar,
som planterats i pedagogiskt syfte. Där finns också svenska lövträd som stora askar, lind och björk.
Trädgårdarna hyser också ett betydande antal av gamla äppelträd och andra fruktträd, många med
grova stammar
Längst i sydost finns en åkermark om cirka fyra hektar. Åkermarken har klass 4 enligt Länsstyrelsens
klassificering, dvs ej högsta åkermarkskvalitet.
Naturmiljöer:
Områdets naturmiljöer består främst av skogsklädda kullar och höjder, som troligen varit utmark och
skogsbete under tidigare epoker. På den stora skogsklädda höjden i nordöstra delen, till största delen
utanför planområdet, är vegetationen gles och träden står ljusöppet i många delar, vilket är värdefullt.
Vissa partier är hällbundna med inslag av stående och liggande död ved, vilket är en värdefull resurs
för en lång rad av arter. Den glesa barrskogen har ett mycket högt naturvärde, motsvarande regionalt
värde. Grova äldre tallar finns spridda i hela området, medan ekar främst står i brynmiljöerna ut mot
trädgårdarna, men också i en sydvänd sluttning i söder.
Delen av planområdet, som omfattar udden i Mälaren, utgörs av en frisk till fuktig högörtsäng med
högväxta vanliga gräs och örter, samt en smal vassbård av homogena bladvassar utmed stora delar av
stranden. De flesta av de förekomande arterna är vanligt förekommande och representativa för denna
naturtyp. Vid halvöns sydvästra kant finns en aldunge med ett antal medelstora klibbalar, vilka börjat
uppvisa sockelbildning. Dessa mikrohabitat är värdefulla småmiljöer för många arter. Vattenmiljön
består av flytbladsväxter och andra växter utanför vassbården, med inslag av ovanliga arter. (Se nedan)
Värdefulla arter:
På flera av områdets träd i parkerna växer mistel, som är fridlyst. Misteln finns det gott om i Upplands
Bro och i Mälardalen. I barrblandskogen har tallticka och grovticka påträffats, som indikerar
värdefulla äldre skogsmiljöer.
På udden i Mälaren visar inventering av växter att det finns en mycket stor variation av växter. Fem
olika växtzoner kan urskiljas. Ytterst i vattnet finns en långskottszon ned till 3 m djup. I den
vattenmiljön påträffades smal vattenpest, en främmande art som kommit in i Sverige från
Nordamerika och som dominerar här. I den zonen påträffades också den rödlistade vattenväxten
bandnate, klassad som nära hotad. Sannolikt var den övertäckt av vattenpesten. Bandnaten har enligt
Naturvårdsverkets bevarandeprogram minskat i många län men förefaller ändå ha starka populationer i
Östra Svealand, i synnerhet i Mälarens östra delar. I flytbladzonen i vattnet dominerar gul näckros.
Innanför den zonen finns bladvassbälte, som innehåller ett fåtal olika sorters vass. På strandkanten på
land finns sen ett jättegröebälte med utöver gröe en mångfald olika arter och på land innanför en
hårdvall med bland annat höggräs. I den urgrävda våtmarken på udden sågs ett fåtal larver av
vattensalamander. Det gick dock ej att avgöra arten av salamander. Alla groddjur omfattas av
artskydd. Udden med sina strandområden är också en mycket lämplig lokal för en mångfald av fåglar,
en del av dem knutna till Mälaren. Att betet av udden har upphört, innebär att floran trivialiserats och
att attraktiviteten för fåglarnas näringssök minskat.
Från det centrala programområdet leder en lindallé ner till Säbyholmsviken. Rösaringsvägens allé mot
Låssa kyrka i östra gränsen av planområdet bildar även ett tydligt inslag i landskapet.
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Förslag

Görvälnkilen:
Större delen av områdets sammanhängande naturmiljöer planeras att bevaras intakta. Största delen av
åkern i söder planeras att bevaras som ett öppet fält. Den kan till exempel brukas som en mindre
bollplan, för odling, som betesmark eller slåttas som äng. Den har användningen parkmark i planen.
En antal stora parkytor är utpekade som skyddsvärda vegetationsytor i illustrationsplanen. Med
bevarande av dessa bedöms de ekologiska grundförutsättningarna kvarstå, och Säbyholms värde som
en del i grönkilens värdekärna likaså. Områdets funktion i kommunala och regionala
spridningssamband bedöms i huvudsak vara detsamma som idag.
Parkmark och trädgårdar:
Planen innebär i stort att värdefulla alléer i plangränsen, samt ovannämnda parkområden bevaras
intakta och större delen av fruktträdgårdar likaså. Ett 40-tal träd har mätts in, de flesta inom de
ovannämnda parkområdesdelarna och cirka 35 av dem skyddas i detaljplanen. I och med att de nya
småhusen, som till största delen ligger i tre samlade grupper, på gamla traktorkörfältet, på befintliga
bollplanen och på del av åkern i söder, så kommer deras trädgårdsytor att öka biologiska mångfalden
där jämfört med dagens ensartade nyttjande.
Naturmiljöer:
Områdets skogsklädda partier och parkområden sparas som naturmark respektive parkmark i planen
och undantas därmed från bostadsbebyggelse. Naturvärden kopplad till områdets träd, park och
skogsmiljöer bedöms därför kunna kvarstå.
Även udden i söder ut mot Mälarens stränder med sin frisk/fuktiga högörtsäng/strandäng bibehålls.
Restaurering av bryggor och anläggande av badplats bedöms inte få negativa konsekvenser för
stränder och vattenmiljö, förutsatt att ingen ytterligare grävning och muddring sker. Planeringen av en
mindre sandstrand bör anpassas till att behålla alarna i sydväst, även om dessa inte historiskt funnits.
Strandskyddsdispens kommer att sökas i samband med den fortsatta planeringen.
Värdefulla arter:
Sammantaget bedöms rödlistade arters fortlevnad i området som god, då större delen av deras
livsmiljöer planeras att bevaras, främst i form av sparad naturmark eller parkmark och dungar av äldre
träd. De flesta träd med mistel växer i områden, som planeras sparas som natur eller park och
skyddsvärd vegetation. Rödlistade arter knutna till skogsmiljöer och äldre träd bedöms också kunna
bevaras, förutsatt att träden inte fälls och att värdefull död ved bevaras i området.
De bryggor som skall restaureras på udden planeras på redan befintliga fundament och i och med detta
bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna bibehållas.
Anpassningar och åtgärdsförslag:
Områdets större träd i park- och naturområdet har mätts in och i planen har förts in att förbuda gäller
för trädfällning. Om ett träd behöver fällas på grund av sjukdom ska detta avgöras i ansökan om
marklov. En gemensamhetsanläggning planeras ansvara för de större park-, natur- och grönytorna.
Tomtmark intill småhusen kommer de boende att sköta om. För att säkerställa att områdets höga
naturvärden finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och tydlig skötselplan tas fram för
området. Det är viktigt att skolområdets parkkaraktär med sina smala och slingrande vägar,
omväxlande natur med frukträdsodlingar, gräsytor, park- och naturmarkspartier behålls.
Siktstråk mot vattnet och de stora fälten eftersträvas från såväl befintlig, men också från ny
bebyggelse.
Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Planområdets bebyggda huvuddel är belägen på en platå mellan två åshöjder, vilka i sin tur omges av
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mycket stora, vidsträckta åkermarksstråk, som löper i riktning nordväst-sydost. Platån genom området
övergår i sydost till en på lägre nivå liggande åker om cirka fem hektar. Huvuddelen av bebyggelsen
inom planområdets huvuddel är uppförd under 1910-talet och med vissa tillägg från bland annat 1970och 1990-talen. Marken har använts som ett skolinternatsområde med elevhem, skolbyggnader,
parker, trädplanteringar, traktorövningskörfält, bollplan och växthus. Områdets parkkaraktär är tydlig
med slingrande, smala och terränganpassade vägar. Under de senaste decennierna på 1900-talet har en
omfattande nybebyggelse av undervisningslokaler skett. Odlingsmark har samtidigt omvandlats till
övningsområden för fordon, för att tillgodose skolans behov för undervisning i modernt lant- och
jordbruk. Under senare år har även delar av området blivit övervuxna. Skolan flyttade under
försommaren 2013 till Sollentuna. Hela planområdet med där befintliga byggnader stod under ett antal
år tomt och övergivet. Under de senaste åren har området åter aktiverats. I en fastighet, en
ekonomibyggnad med ett växthus, har ett mikrobryggeri etablerats. Gallring av växtligheten har även
utförts. De befintliga elevhemshusen har byggts om till bostadsrättslägenheter och är inflyttade. En enavdelningsförskola med tidsbegränsat bygglov har ställts upp på södra delen av befintliga bollplanen.
Vid Säbyholmsviken finns brygganläggningar och rester av en större brygga samt badplats.
Förslag

Planförslaget tar fasta på Länsstyrelsens yttrande om att mindre komplettering av bebyggelsen i
områdets sydöstra del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och riksintressets
motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämfört med det tidigare
programförslaget. Bebyggelsen tar fortfarande en mindre del av åkern i anspråk. Dock är bebyggelsen
begränsad till den norra delen.
Sambandet mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin inäga och ekonomibyggnader
bedöms vara säkerställt även efter en utbyggnad enligt förslaget. Planförslaget bedöms därmed inte
innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets värden
Åtgärderna på udden innebär en återkoppling till en tidigare användning av platsen och den
förändringen bedöms påverka kulturmiljön positivt.
Rekreation och friluftsliv
Nuläge

Som tidigare nämnts ligger Säbyholmsområdet i natursköna omgivningar med höga rekreationsvärden
och goda möjligheter till friluftsliv
Även inom området finns det ett stort värde i de park- och trädgårdsmiljöer som är ett arv från tiden
som lantbruksgymnasium. Kvar från skoltiden finns också en fotbollsplan. Denna används av de
boende i området vid gemensamma sammankomster, till exempel vid midsommarfirande.
Till området hör också landtungan ut i Säbyholmsviken. Denna har historiskt sett använts till badplats
för de elever som har haft Säbyholm som skola men sedan området är i dagsläget i behov av
upprustning.
Förslag

I området kommer det att finnas stora möjligheter till egen odling och en förutsättning för att hålla
uppe skötseln av park och trädgårdar är ett engagemang från de boende i området. Detta kommer att
ordnas av en kommande samfällighetsförening.
Där det idag finns en bollplan föreslås ny bebyggelse. En ersättning för dess roll som
gemensamhetsyta föreslås i den sydostliga delen av området där det idag är åker. Den platsen kan
utvecklas för både spontanidrott och ytor för gemensamma sammankomster.
Området vid vattnet föreslås övergå till kommunalt ägande för att säkerställa att det blir ett allmänt
tillgängligt område. En ökad skötsel av platsen kommer att ge ett stort värde i en bättre möjlighet till
kontakt med Mälaren och en omhändertagen badplats. Även de föreslagna båtplatserna kommer att
tillföra en rekreativ kvalité.
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Fornlämningar
Nuläge

Inom och intill planområdet finns ett antal fornlämningar. De finns karterade och beskrivna av
Riksantikvarieämbetet (se ritning avsnitt Riksintressen). Huvuddelen av dessa ligger utanför och
sydväst om eller nordväst om planområdet. I nordväst tangerar planområdet ett gravfält (RAÄ 64:1).
En arkeologisk utredning har utförts under 2014. Resultatet av denna visar på nypåträffade
fornlämningar i form av en bytomt och en torplämning mitt emot Låssa kyrka
Förslag

Planförslaget har bearbetats utifrån denna utredning. Gravfältet 64:1 ligger inte enligt kartangivelsen.
En avgränsningslinje för nytillkomande tomtmark har på plats markerats tillsammans med
Länsstyrelsen. För att säkerställa att det inte ska komma till skada har krav på stängsling införts i
planen. Det osäkra gravfältet på den stora östra höjdryggens sydöstra ände (Låssa 9:1) visade sig ej
utgöra en fornlämning. Ett i programförslaget planerat nytt hus mittemot Låssa kyrka har borttagits
med hänsyn till den nyupptäckta bytomten mittemot Låssa kyrka.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge

Slänterna från det stora skogspartiet i nordöst ner mot de centrala delarna består av morän. De centrala
delarna inklusive åkern i söder består av postglacial eller glacial lera med ett djup om 5-10 meter.
Längs Rösaringsvägen finns även ett antal bergspartier, som på södra sidan omgärdar de ovan nämnda
lerpartierna. I nordväst i området finns i kanterna postglacial finsand.
Inga upplagda fyllningsmassor finns i planområdet.
En geoteknisk utredning för att bedöma risker i samband med nybebyggelse har utförts av Cowi
(190509). Där bedöms att ingen ras- eller skredrisk förekommer.
Förslag

De nya husens höjdsättning skall anpassas till befintliga marknivåer, varför inga stora uppfyllnader
planeras och därmed kan eventuell skredrisk elimineras. Normal grundläggning antas. Inför bygglov
ska kompletterande grundundersökningar göras för kontroll av eventuell erforderlig pålning och
kontroll av eventuella radonrisker.
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utdrag ur jordartskarta från SGU

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Nuläge

Det centrala planområdet kan sammanfattningsvis beskrivas som dels ett parkområde med
bostadsbebyggelse och elevhem, dels som område för lokaler för undervisning och dels som ett antal
fält och planer. De sistnämnda är tre stycken: det grusade traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen i
det centrala läget och åkern i sydost.
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Historia Äldre tider
I Säbyholms direkta närhet har det sedan bronsåldern funnits boplatser och begravningsplatser. Mest
bekant är Rösaringsåsen. Strax utanför planområdet finns i norr och i sydväst en mängd gravfält, rester
av boplatser samt en hitflyttad runsten. Låssa Kyrka strax nordväst om planområdet, kan ha uppförts
så tidigt som i slutet 1100-talet. I slutet av 1300-talet lät väpnaren Olof Haraldsson bygga sin sätesgård
på den mark som idag är Säbyholm. Gårdens namn var Ladza eller Laatza. Gården låg söder om
utanför detta planområde och dess exakta läge och utseende är osäkert. Gården grundades som säteri
på 1600-talet och har därefter varit i ägo hos ett flertal familjer. Till säteriet hörde även gårdarna
Bärby, Edeby, Säby samt senare även säterierna Toresta och Ålbrunna samt ladugården Ullevi.
1900-talet
1909 köptes Säbyholms ägor av stiftelsen "Sunnerdahls hemskolor på landet". Den instiftades genom
en donation av filantropen Magna Sunnerdahl. Godset omvandlades då till en internatskola för barn.
De kunde efter avslutad skolgång beredas plats för några års vistelse här. I hemskolan skulle finnas
flera, ej alltför stora hem, med plats för cirka 14 elever och en hemföreståndarinna.
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Redan 1910 stod de första husen, Tuna och Boda, klara. De ritades av arkitekt Sigfrid Cronstedt.
Husen Vika och Haga byggdes 1911-12, skolbyggnaden och rektorsbostaden (Tallgården, väster om
planområdet) påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom. 1913-14 uppfördes Lillstugan
och Berga och 1915 uppfördes Hamra, Torpa, Bränna och Stugan. Bebyggelsen från 1910-talet är i
huvudsak lokaliserad till platåns ytterkanter.
Ytterligare några elevhem har uppförts så sent som under 1970-talet. Vid Säbyholmsviken anlades
tidigt en badplats med bryggor och hopptorn och kaj med en lång brygga för båttrafiken.
1970 köptes fastigheten av Stockholms Läns Landsting. Skolan utvecklades då till en lantbruksskola
och har senare använts som naturbruksgymnasium.
I platåns centrala och plana del genomfördes då under 1970-90-talen en omfattande nybebyggelse av
undervisningslokaler och ekonomibyggnader. Odlingsmarken här omvandlades till ett övningsfält för
lantbruksmaskiner och traktorer samt en bollplan. Under den perioden byggdes också ytterligare tre
elevhem i den södra delen av platån.
2000-tal
I samband med flytten av naturbruksgymnasiet 2013 blev området i det närmaste helt övergivet. Inga
boende fanns där längre och inga verksamheter förekom. Vanskötsel och förstörelse började uppträda.
Fastigheten köptes 2013 av Säbyholms Intressenter AB. Från och med 2014 har de befintliga
elevhemmen och nya skolan byggts om till bostäder där inflyttning skett. Verksamheter bedrivs i de
befintliga lokaler, en förskola har etablerats inom området. Skötseln av parkanläggningar sköts av
byggherren i avvaktan på kommande gemensamhetsanläggning.

Förslag

Området
Det dominerande, befintliga och slingrande vägnätet avses i huvudsak bibehållas. En vägbreddning om
cirka 0.5 meter torde dock erfordras på flera av dessa vägar liksom att mötesplatser för bilar behöver
anläggas.
Elevhemmen
Innanför planområdet finns 13 elevhemsbyggnader. Husen, de flesta i nationalromantisk stil, ger hela
området dess karaktär. Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder och mot skogskanten.
Elevhemmen med sin höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar, branta tak och höga
våningshöjder - tre till tre och en halv meter i vardera två våningar - kommer att fortsätta dominera i
miljön.
Ombyggnad av elevhemmen till bostäder har kunnat göras med minimala förändringar av exteriörerna.
Interiörerna var oftast hårt medfarna med åren. Ursprungliga, specifika detaljer invändigt har dock
behållits i görligaste mån. De tre enplanshusen längst i sydost (Birka, Skoga, Bergängen), uppförda på
1970-talet har också rustats upp.
Skolbyggnaderna
Huvudbyggnaden, som intill Rösaringsvägen dominerar området med sin mäktighet, innehöll
skolkontorslokaler, bostad och två stora samlingslokaler. Den utvändig karaktären på huvudbyggnaden
och invändiga karaktären på samlingslokalerna avses bevaras. Byggnaden är ombyggd till bostäder.
Även flygelbyggnaden i norr, nya skolbyggnaden i två våningar och uppförd på 1990-talet, och
Låssahuset, en byggnad mittemot kyrkan, också uppförd på 1990-talet, har byggts om till bostäder.
I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden, uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och undervisningslokaler. Här planeras för en förskola
och framgent även för en grundskola. En del av byggnaden nyttjas redan i dag för
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trädgårdsmästarutbildning. Samtliga växthusbyggnader, förutom två, avses bibehållas och är delvis
ianspråktagna för verksamheter. I avvaktan på att behovet ökar av förskoleplatser har 2015 en enavdelningsförskola monterats på bollplanen med tillfälligt bygglov. Den är fullt utnyttjad.
Kulturmiljö

För själva skolområdet har en kulturmiljöutredning daterad den 7 april 2014 upprättats. Utredningen
behandlar områdets historik. Det gäller framför allt landskapsbilden och då med betoning på områdets
historiska utveckling fram till 1970-talet. Utifrån aspekter från i första hand tiden före 1970-talet
betonas i utredningen områdets “Bärande karaktärer och samband”. Vidare anges “Riktlinjer för
planering med kulturmiljön som resurs”.
•

•
•
•
•

•
•

Ett bevarande av relationen mellan den oregelbundna planstrukturen på områdets äldre, högre
partier och den regelbundna på den lägre liggande sänkan/stråket i den centrala delen. Genom
att den nya bebyggelsens struktur här kontrasterar mot den befintliga, kulturhistoriskt
värdefulla framhävs och bibehålls förståelsen för den äldre bebyggelsen - dess närmiljö och
sammanhang.
Ett återbruk av befintliga slingrande vägar där så är möjligt.
Ett bevarande av befintliga, äldre värdefulla lövträd inom området.
En samklang mellan ny och befintlig bebyggelse vad gäller färgsättning och materialval.
Ett återanvändande av formelement som trädgårdsstrukturer och odlingslotter. Det görs till
exempel genom att befintliga fruktträdplanteringar förnyas och kompletteras, genom att
befintliga och nya vägar kompletteringsplanteras med alléer av fruktträd och genom att alla
bostäder ges möjlighet till egen odling.
En förstärkning av stråk med historiska relationer inom och intill området.
Bevarande av en tydlig entré till den historiska miljön Rösaring och Låssa kyrka genom att
hålla den sydöstra öppna delen nästan fri från bebyggelse.

I planförslaget ingår ett karaktärprogram och gestaltningsprogram där hänsyn tagits till tankegångar i
dessa riktlinjer. Därutöver har hänsyn tagits till de genomförda ombyggnationerna.
Förslag

Tyrens utredning ”Konsekvensbedömning avseende kulturmiljön” från 2015 tar också upp följande
punkter att tänka på vid placering av bebyggelse:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Låt den nya bebyggelsen på ett tydligt och medvetet sätt förhålla sig till områdets topografi
Undvik förändringar i de topografiska förhållandena i form av schakt och sprängning
Dra bebyggelse så långt ut mot höjdpartierna som möjligt
Ge vägdragningarna en småskalig karaktär med grusbeläggning
Förändra inte topografin, begränsa alla typer av markförändringar
Låt ny bebyggelse underordna sig det omgivande landskapets bebyggelse vad gäller skala och
utformning.
Anpassa materialval och färgsättning till omgivande bebyggelse och omgivande landskap.
Låt ny vägsträckning österut ansluta till skogspartiet och ansluta Rösaringsvägen längre
österut

Ovanstående punkter har arbetats in i planen och har utvecklats vidare i gestaltningsprogrammet. I den
föreslagna placeringen av bebyggelsen har man förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck och
karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och
ambition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya miljön. En exploatering i en
samlad miljö, såsom den inom Säbyholmsskolans område innebär alltid en påverkan på
ursprungsmiljön. Med en medvetenhet om områdets omgivningar och sammanhang kan en negativ
påverkan minskas.
Övergripande disposition
Huvuddelen av den föreslagna nya bebyggelsen föreslås lokaliserade till de två fälten
traktorövningsfältet och bollplanen samt del av inägan i sydost. Den senare bebyggs endast i liten
skala i den nordvästra delen. Formspråk, volymer, material ska här kännetecknas av en anpassning till
befintlig bebyggelse och terräng. Här föreslås dock bebyggelsetätheten vara större.
Bebyggelsestrukturen föreslås kontrastera något mot den fria bebyggelsegruppering för elevhemmen.
Hänsyn har tagits till befintliga siktlinjer både inom och utom området vid placeringen av den nya
bebyggelsen.
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Ny bebyggelse, bostäder
De nya bebyggelsegrupperna planeras vidare ha sinsemellan något olika karaktärer. I förslaget är de
benämnda ”Trädgårdskvarteret” (på traktorkörfältet i norr), ”Bygatan”(på bollplanen centralt) och
”Lantliv”(på inägan i sydost). Därutöver planeras enstaka nybyggnader - ”Parkvillor” - inom
parkområdet.
Anpassning och gestaltning av nya hus och dess yttre närmiljö framgår i gestaltningsprogrammet. Där
beskrivas hur de nya bostadshusens yttre och närmiljön ska gestaltas. För områdena
”Trädgårdskvarteret”och ”Bygatan” samt ”Parkvillorna” kommer särskild vikt att läggas vid husens
förhållande till de befintliga, äldre elevhemmen. De nya husen i sänkans öppna delar Trädgårdskvarteret och Bygatan – planeras att organiseras i en planstruktur som kontrasterar med de
befintliga elevhemmens
Parkvillorna planeras att uppföras väl inplacerade i terrängen och följa elevhemmens relativt fria
planstruktur. Dessa byggnader avses utformade med en mycket god anpassning till de befintliga
elevhemmens nationalromantiska arkitektur, dess volymer, uttryck och formspråk. De ligger också väl
inplacerade i terrängen och följer elevhemmens relativt fria planstruktur.
”Trädgårdskvarteret” utformas med hus längs gata. Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och
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uteplatsplacering. ”Bygatan” föreslås som en gata med vartannat hus indraget för att öka det visuella
avståndet mellan husen. I den centrala delen bildas en plats vid två stora askar. ”Lantliv” –husen
placeras så att de följer brynen i nordost och nordväst och lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen
intakt.
Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen utformas så att de ingår i parklandskapet. Den enskilda
uteplatsen avses anläggas med en naturlig övergång till parkrummet och natur. Gaturummens
gestaltning planeras utifrån att bebyggelsen ligger i en parkmiljö. Alla bostäder föreslås i möjligaste
mån ha minst ett fruktträd och möjlighet till odling på tomten eller på odlingslotter.

Ny bebyggelse, verksamheter
Ingen tillkommande bebyggelse föreslås för verksamheter.
Gestaltning
Den föreslagna nya bebyggelsen underordnar sig med sina moderata byggnadshöjder i högst två
våningar och med visst respektavstånd till de äldre elevhemmen.
Material/byggteknik
Beträffande material och kulör så utformas husen huvudsakligen med röda panelklädda fasader och
sadeltak belagda med matta röda takpannor. Undersida takfot och taksprång, taktassar och knutbrädor,
där sådana finns, målas i samma färg som fasaden.
Offentlig service och kommersiell service

Nuläge

Offentlig service såsom skolor med årskurser 1-9, förskolor, bibliotek och vårdcentral finns i centrala
Bro. I Kungsängen finns ett gymnasium. Kommersiell service, såsom restauranger, och mataffärer
återfins i Bro tätort norr om järnvägen. I Skällsta i Bro invid motorvägspåfarten ligger en större
livsmedelshall och diverse handelsytor.
Närmaste större köpcentra ligger i Brunna, Bålsta, Jakobsberg, Barkarby och Kista
I nordväst ligger Rösaringsåsen med sina strövområden. Strax utanför planområdet planeras att en
hästgård ska anläggas.
Förslag

En förskola har startat inom planområdet under hösten 2015. Lokalerna i det befintliga beståndet är
tillräckliga för en utvidgning av antalet avdelningar och framgent för en grundskola. Här finns nu i dag
även en trädgårdsmästarutbildning för cirka 25 elever.
Under 2014 har ett mikrobryggeri etablerats i området för tillverkning av öl. För närvarande pågår
samtal med intressenter om att etablera ytterligare verksamheter. Ändamålsenliga lokaler finns. I det
fortsatta planarbetet kommer lokalernas verksamhet regleras med hänsyn till bland annat risker och
störningar.
Strax intill planområdet ligger Låssa kyrka. En populär kyrka för vigslar och dop. Deras
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parkeringsproblem har lösts genom att på fastigheten Säbyholm 5:1 har upplåtits mark till en parkering
intill kyrkan och väster om Rösaringsvägen
Skolbyggnadens samlingslokaler avses bibehållas för bl.a uthyrning till kyrkans gäster, de boende och
kommande verksamheter. Sunnerdahlföreningen - en förening som önskar sprida information om den
tidigare skolverksamheten och samtidigt vara en plats för återförening av gamla elever har behov av
ytor för sina utensilier.
I skolbyggnaderna finns en gymnastiksal avsedd även för de boende. Det är cirka 300-800 meter till
Säbyholmsviken, mot vilken en stor del av bebyggelsen har utsikt.
Tillgänglighet
Området är relativt flackt och utan delar med trappor. Tillgängligheten är relativt god.

Upphävande av strandskydd
Gällande strandskydd
Inom planområdet gäller strandskydd om 300 m upp på land och 300 m ut i vattnet från strandlinjen.
I vilka delar förutsätter planen strandskyddsdispens
På allmänna platser inom planområdet på udden samt vattenområdena, betecknade WB1 och WV1
utanför de tre bryggorna föreslås att dispens från strandskyddet medges. Användningen som föreslås
är en badplats, bryggor för bad och småbåtar. För den del som är tänkt för badplats föreslås
kommunen ta över ägandet för att ytterligare stärka den allmänna tillgången till badet.
Strandskyddets syfte
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till stränderna och
att bevara livsvillkor för djur- och växtliv på land och vatten (7 kap 13§ miljöbalken).
Särskilda skäl till att dispens från strandskydd krävs
I miljöbalken anges ett antal särskilda skäl som får beaktas vid prövning av en fråga om dispens.
Nedan anges de som är relevanta i bedömningen för denna plan.
Ianspråktagen mark

Marken har historiskt varit ianspråktagen för just det ändamål som planeras för. Två befintliga
flytbryggor, en i väst och en i sydöst finns på platsen och används idag. För den stora bryggan på
sydspetsen av udden, som skall restaureras finns pålarna kvar i vattenytan hela 70 m ut. Vid den
planeras förutom badmöjligheter också platser för mindre båtar typ ekor, kanoter mm. Intill denna
finns idag en badstrand som avses restaureras. På udden finns också en befintlig sjöbod som idag
används för båtförvaring samt en grävd damm. Med tanke på att det är anläggande av badplats och
bryggor som avses bör det vara relevant att det är en restaurering av redan befintliga bryggor som
avses.
Behovet för en anläggning som för sin funktion behöver ligga vid vatten och inte kan
tillgodoses utanför området

I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden är området runt Säbyholmsviken
redovisat som ett LIS-område, dvs ett landsortläge för utveckling. Trots att kommunen har en lång
strand är det relativt ovanligt med bostadsområden som har nära tillgång till vatten. Att på detta sätta
iordningställa en badplats och bryggor är att utnyttja ett ovanligt tillfälle.
Påverkan av ett plangenomförande
Växt, djurliv och vattenmiljö

Marken säkras i detaljplanen som natur. Stor del av bryggornas fundament finns på platsen och om
speciella vattenarbeten måste utföras, så skall speciella skyddsåtgärder vidtas. Det gäller också röjning
för badstranden. Med sådana åtgärder bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna
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bibehållas.
Friluftsliv

Detaljplanen innebär att allmänhetens tillgång säkerställs. Tillgängligheten förbättras genom anlagda
gångvägar till stranden och badplatsen. Området blir härmed mer tillgängligt både utseendemässigt
och fysiskt.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Nuläge

Från Bro station når man Stockholm central på 33 minuter. Till Stockholm är det 41 km vilket vid
normaltrafik tar ca 35-40 minuter med bil. Arbetsplatser i Kista och Solna når man på cirka 25-30
minuter. Arlanda nås på cirka 30-35 minuter. Separat gång- och cykelstråk finns på delar av sträckan
mellan Bro och Rättarboda. Till Rättarboda är det cirka två kilometer. Befintligt vägnät används i dag.
Trafikverket är huvudman för Rösaringsvägen fram till Låssa kyrka. Denna del av Rösaringsvägen är
ca 3,8 meter bred idag och är kantad av en allé. Den har ett körfält och årstrafiken är ca 100-200
fordon per dygn varav färre än 25 fordon är tunga. För väg 902 (Rösaringsvägen-Smidövägen) är
motsvarande siffra ca 300-500 fordon och antalet körfält två. Via de lantliga, lågtrafikerade vägarna
når man även omgivande natur- och friområden såsom t ex Rösaringsåsen och Säbyholmsviken
Förslag

Den allmänna Trafikverksvägen med sin allé från gamla Säbyholm upp mot Låssa kyrka är 3,8 meter
bred och har inga mötesplatser. Vägens geometri, vertikalkurvorna, är mycket besvärande ur
säkerhetssynpunkt. Trafiken från de planerade nya bebyggelsegrupperna föreslås fördelas, dels ut på
denna del av Rösaringsvägen och dels med direktutfart på väg 902 norr om gamla Säbyholms
ekonomibyggnader. Uppskattningsvis hälften av trafiken till planerad bebyggelse kommer att nyttja
denna direkutfart. Trafiken totalt från det fullt utbyggda området uppskattas till 800 bilar/dygn.
Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga som nya, utföras som gårdsgator, dvs fordon får
inte framföras med högre hastighet än gångfart, fordon får inte parkera på någon annan plats än
särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående. I den känsliga
parkmarken förordas smala vägar med mötesplatser framför mycket breda vägar. I det fortsatta arbetet
med detaljplanen och det därtill hörande gestaltningsprogram finns gators och vägars utformning
preciserad.
Parkeringsbehov för den nytillkommande bostadsbebyggelsen beräknas utifrån bostadens storlek och
med placering på egen tomt eller som gemensamhetsanläggning i relativt god anslutning till respektive
byggnad och detta regleras i planen. Verksamheter har parkering inom respektive fastighet
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Gång-, cykel- och mopedtrafik

Nuläge

Till området finns ingen gång- och cykelväg.
Förslag

Ingen gång- och cykelväg planeras, varken inom eller utanför området. Antalet tillkommande bostäder
bedöms vara för litet för att det ska kunna bära en satsning på gång- och cykelväg. Inom området
kommer hastigheterna vara låga och antalet bilresor förhållandevis få.
Kollektivtrafik

Nuläge

Buss, som försörjer Säbyholm, går mellan Smidö och Bro station. Till stationen är det strax under fem
kilometer. Busstätheten har gått från att vara ett fåtal turer per dag till att gå varje timme. Tillsammans
med närliggande områden borde underlag finnas för en utökad turtäthet. Vid Bro station pågår också
utbyggnad av Trädgårdsstaden i Bro. I samband med detta byggs antalet infartsparkeringsplatser ut. På
detta sätt är intentionen att bilpendlandet inte ska öka.
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Förslag

Området planeras fullt utbyggt inrymma cirka 450 boende och cirka 50 verksamma. Tillsammans med
cirka 350 boende i Rättarboda och med ytterligare boende på Ådö (pågående detaljplan) och Smidö
pågående förtätning) bör detta vara tillräckligt för en utökning av turtätheten för busstrafiken. Nytt
läge för busshållplats har föreslagts

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Nuläge

Området präglas av tystnad. Området är ett av de få områden i Storstockholmsområdet som i RUFS är
klassat som tyst område. Förbifarten på Rösaringsvägen /Smidövägen skapar på grund av sitt låga
trafikflöde inga bullerproblem ur ekvivalentnivåsynpunkt.
Anläggningar för mikrobryggeriet i norra delen av det stora centrala planområdet har identifierats som
tänkbara bullerkällor. Bullermätningar vid dels en ångpanna, dels en frånluftsvärmepump och dels två
kylmedelskylare och beräkningar av dessas bullernivåer vid närmsta boendefasad visar att riktvärdena
enligt Naturvårdsverket för industribuller underskrids med mycket stor marginal. Under dagtid är
nivåerna ca 20 dB(a), kvällstid, ca 15 dB(a) och nattetid ca 10 dB(a) under riktvärdena
Förslag

Med de redovisade placeringarna av bostadshusen behöver inga åtgärder vidtas.
Efter mätningar av Mikrobryggeriets ljudkällor har konstaterats att de med god marginal uppfyller
Naturvårdsverkets riktlinjer vid angränsande bostäder
Radon
Eventuell förekomst av höga radonhalter prövas i samband med bygglov.
Översvämning
Nuläge

För att kontrollera effekterna av skyfall, dvs ett klimatanpassat 100-årsregn har dagvattenutredningen,
Cowi (190608) kompletterats med analys översvämningsrisker vid skyfall.
Där framkommer det att Genom att anlägga svackdiken längs med planerade vägar kommer man
kunna reducera både föroreningshalter och flöden till befintliga nivåer eller lägre. Inom området råder
heller ingen allvarlig översvämningsproblematik.
Det centrala programområdet ligger helt utanför områden med översvämningsrisk från Mälaren. Delen
nere vid Säbyholmsviken ligger inom det område som riskerar att översvämmas av Mälaren. Varken
den bebyggelse som finns där idag eller den som föreslås i planen har den typen av samhällsviktig
karaktär att en översvämning behöver hanteras i detaljplaneringen.
Förslag

Planbestämmelser har införts om dagvattenhantering.
Farligt gods
Nuläge

Inom området finns ett mikrobryggeri med en gasoltank installerad i marken. Tankens volym är 9 m3
och fyllning sker med tankbil två gånger per kvartal. För att bedöma risker för förvaring och transport
av gasol av Risk PM tagit fram.
I Risk-PM Gasoltransport, Prevecon (190503) bedöms risken som acceptabel utan ytterligare åtgärd.
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I Risk-PM Gasoltank, Brandkonsulten (1900610) bedöms att kravet på avstånd mellan bostadshus och
tanken på 6 m uppfylls i planen.
Förslag

Planbestämmelser har införts för att säkerställa att kravet på avskiljning mellan anslutningspunkt och
bostadshus uppfylls i de fall avståndet understiger 25 m.
Markföroreningar

Nuläge

Den tidigare användningen av området med växthusodling, traktorkörfält och verkstad/tvätthall kan
medföra risk för olika slags föroreningar i marken. I MIFO-databasen förekommer fastigheten som
icke riskklassat objekt inom branschen ”Bilvårdsanläggning/verkstad”. Föroreningar från oljecisterner
kan också ha förekommit.
Från ca 2000 till 2013 har växtodlingen skett ekologiskt. Provtagning har gjorts 2015 i odlingsmark
och växtodlingar i växthusen. Rester av bekämpningsmedel ligger under utländska riktvärden, dvs
inga åtgärder krävs.
På traktorkörfältet, där risk kan finnas av oljespill, har provtagningarna 2015 visat att samtliga
uppmätta halter underskrider riktvärdena.
I samband med att den oljebaserade värmen för de befintliga husen ersätts med bergvärme eller
pelletsvärme har oljecisternerna tagits bort och anmärkningar åtgärdats. En cistern finns kvar, men
ingen provtagning är där aktuell.
Verkstad och tvätthall, som har betongbjälklag, kommer att behållas och vatten leds därifrån via ett
antal oljeavskiljare till dagvattensystemet
Förekomst av ev. höga radonhalter prövas i samband med bygglov.
En miljöteknisk markundersökning med provtagning har utförts av Cowi, 190823, Där framgår det att
på 3 punkter vid tidigare växthus överskrids riktvärden för KM (känslig markanvändning). Åtgärder
för hantering av detta framgår av rapporten.
Förslag

Inga ytterligare åtgärder behövs för planeringen av området
Omgivande verksamheter
Nuläge

60-65 % sydliga och sydvästliga vindar är de förhärskande vindarna
I det närbelägna stallet öster om planområdet vid kurvan längs väg 902 finns 5-6 hästar. Avståndet till
närmast belägna planerade nytt bostadshus är ca 250 m
Förslag

Med anledning av det stora avståndet från närmsta bostadshuset till stallet och att de förhärskande
vindriktningarna ytterligare minskar risken för spridning av hästallergener behöver inga vidare
åtgärder vidtas.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Vattendelaren på de bebyggda delarna av skol- och elevhemsområdet ligger strax norr om de
befintliga skolbyggnaderna i nordost- sydvästlig sträckning. Dagvatten sydost därom letar sig mot den
skålformade öppna åkermarken i sydost för att sedan i diken längs väg 902 gå söderut längs mindre
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väg ner mot Säbyholmsviken. Dagvattnet från stor del av det centrala verksamhetsområdet leds norrut
och ut i dike längs med Torestas åkermarker som är anslutet till en täckdikesledning.
Säbyholmfastigheten ingår inte i detta täckdikningsföretag. Slutlig recipient är Kalmarviken i Mälaren
nära Bålsta.
Recipienten Mälaren har god ekologisk status 2009 och kravet 2015 är det samma. Samma relationer
gäller med den kemiska ytvattenstatusen.
Generellt gäller att ingen vattenförekomst (recipient) får försämras. I dagvattnet från den föreslagna
typen av bebyggelse är föroreningshalterna förhållandevis låga och kräver normalt inga
reningsåtgärder. Utan åtgärder ligger halterna för de flesta ämnen på halva nivån jämfört med
riktvärden. På de övriga ämnena ligger nivån ännu lägre.
Målsättningen skall ändå vara att föreslagen markanvändning inte skall medföra ökning av flöden och
föroreningsmängder jämfört med befintliga förhållanden. Åtgärder som då ska vidtas är att en stor del
av takvatten från gamla och nya hus ska hanteras vid respektive hus och avledas till
svackdiken/krossdiken vid vägarna. Planförslaget bedöms inte påverka vattenförekomsternas status
eller möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna.
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Vatten och avlopp
Området är i dagsläget anslutet till vattentäkten Leran 1:3. I samband med att detaljplanen genomförs
planeras området att anslutas till kommunalt vatten och avlopp i enlighet med kommunens VA-plan.

Värme
Huvuddelen av den befintliga bebyggelsen uppvärms idag med oljevedpannor och pelletspannor i
respektive fastighet. Vid ombyggnationen av de befintliga husen har dessa pannor ersatts med
bergvärmepumpar. De nya husen kommer att utrustas med frånluftsvärmepumpar.

El, tele, bredband
Området matas från närliggande transformatorstation. Behov av ytterligare elförsörjning måste
säkerställas. Inom området finns täckning för såväl data som mobiltelefoni. De ombyggda
bostadshusen har anslutits till ett nytt fibernät som är förberett för planerade nybyggnation. Inom
området finns fast telenät.

Avfall
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2018) möjliggöra ett flexibelt och användarvänligt
insamlingssystem för avfall. Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska
finnas. Avfallsutrymmet ska dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det
avfall som uppkommer inom planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro
kommun har infört ett system för insamling av matavfall.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för kulturmiljön.
Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm samt närhet till Låssa
medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck och karaktär
på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och det märks
en tydlig medvetenhet och ambition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya
miljön. De historiska sambanden mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin
odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad enligt
förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets
värden. Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar, så att dessa inte påverkas av utbyggnaden.
Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är kopplade
till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog. Planförslaget har anpassats till
områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen på befintliga grus- och upplagsytor
samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland annat gräsytor och åkermark. Ett visst
intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i sydost, ut mot den öppna jordbruksmarken. De
negativa konsekvenserna för områdets naturmiljö och på Görvälnkilen bedöms sammantaget bli
obetydliga.
Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning av
den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Endast mindre omfattande åtgärder i
form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att flöden och
föroreningshalter inte ska öka till recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs bedömningen att
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planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomstens status eller möjlighet att uppfylla
miljökvalitetsnormerna. Arbeten i vattenområdet (t ex schaktning eller påförande av massor i samband
med restaurering av brygga och badstrand) är vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk
hantering (anmälan/tillstånd).
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett bilberoende
för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och klimat bör möjlighet
till ökad turtäthet för bussarna ses över för att främja kollektiva färdmedel och cykling framför
bilåkande.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en större
ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av områdets unika kulturhistoriska byggnader och
trädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett större skydd för områdets
kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som naturmark, marklov införts för
fällande av värdefulla träd samt genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. De rekreativa värdena
som natur- och kulturmiljön i planområdet med omgivningar innehar bedöms också bli mer
tillgängliga för människor i samband med genomförande av planförslaget och därmed kunna upplevas
av fler. Det är upp till de boende i området att stå för drift och underhåll av området. Den exploatering
som föreslås i planen skapar ekonomisk möjlighet för de boende att dela på det ansvaret.

Sociala konsekvenser
De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för människor
i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig inom området och
ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att människor som besöker
planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom tillgång till bättre vägar och
belysning mm. Tillgängligheten till vatten och strandområde i samband med restaurering av brygga
och badplats bedöms öka de rekreativa värdena, både för boende och allmänhet, i form av anlagda
gångvägar till stranden och badplatsen samt att området blir mer inbjudande att ta sig till och stanna
vid. Detaljplanens genomförande innebär att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs.

Barnkonsekvenser
Området har goda möjligheter att erbjuda en uppväxt med god tillgång till naturnära miljöer och
därmed goda förutsättningar för lek. Detta gäller också för den planerade förskola/skolverksamheten.
Området ligger relativt långt från centrala Bro och för äldre barn- och ungdomar kan det ses som
begränsande att inte ha tillgång till bil.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Exploatören Säbyholms intressenter AB är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande
allmän plats i planens norra del samt området i sydöst med ingående brygganordningar.
Kommunen är huvudman för udden, stranden, blivande anläggningar och allmän plats inom planens
sydvästra del.
Detaljplanen genomförs med enskilt huvudmannaskap som sedermera kommer förvaltas av dess
gemensamhetsanläggning med undantag för stranden i sydväst som kommer förvaltas av Kommunen.
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Områdets karaktär är sådant att det är en gemensam angeläget för alla att omgivningarna sköts. För att
bibehålla den speciella karaktär som finns på kulturmiljön i området bedöms det motiverat att en
gemensamhetsanläggning står för drift och underhåll.
Planområdet kommer att anslutas med vatten- och avlopp det görs med ett avtal mellan exploatören
och Kommunens VA-avdelning. Kommunen ansvarar för drift och underhåll fram till
avlämningspunkt intill den planerade pumpstationen i områdets östra del, vilken även blir
anslutningspunkt för gemensamhetsanläggningen.
På kvartersmark inom planområdet ansvarar respektive fastighetsägare för genomförande, drift och
underhåll av samtliga anläggningar och byggnader.
Exploatören kommer stå för någon finansiering för utbyggnad av skola, vård eller omsorg.
Avtal
Planavtal är tecknat mellan Kommunen och Säbyholms intressenter AB.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan Kommunen och Säbyholms intressenter AB och skall
godkännas i Kommunstyrelsen vid detaljplanens antagande. I avtalet ska regleras fördelning av ansvar,
kostnader och övriga samordningsfrågor som uppkommer i och med planens genomförande.
Avtal kommer att tecknas mellan exploatören och berörda nät- och ledningsägare.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Planområdet omfattar del av Säbyholm 5:45 samt Säbyholm 5:30-32, 5:37-39 ägda av Säbyholms
intressenter AB samt fastigheterna Säbyholm 5:27-29, 5:33-36 , 5:40-44 ägda av
bostadsrättsföreningar och privatägda småhusfastigheterna Säbyholm 5:47-48.
Den del av Säbyholm 5:45 som omfattas inom detaljplaneområde för uddens sydvästra del med
ingående stranden och dess anläggningar kommer överlåtas i sin helhet till Kommunen utan
köpeskilling. Förrättningen kommer ske med avstyckning från udden enlig gränsdragning i plankartan.
Faktiska gränser fastställs vid slutgiltig fastighetsförrättning.
Fastighetsbildning
När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft finns möjlighet att ansöka om fastighetsbildning för
ytterligare avstyckningar. Ett antal fastighetsregleringar kommer att sökas för att befintliga fastigheter
skall få tillgång till ytterligare mark för förenkling drift- och underhåll för fastigheternas angörande
parkeringar. Alla förrättningsåtgärden inom och utanför planområdet som krävs för detaljplanens
genomförande ombesörjs och bekostas av exploatören.
I enlighet med detaljplanen överlåter Exploatören uddens sydvästra del från Säbyholm 5:45 till
Kommunen genom avstyckning som sedermera blir Kommunägda fastigheten för att säkerhetsställa
områdets tillgänglighet. Exploatören ombesörjer och bekostar dessa förrättningsåtgärder.
Gränsdragning allmänplats sker enligt plankartan.
Nya fastigheter enligt detaljplanen kommer bildas genom avstyckning eller klyvning. Exploatören
ombesörjer och bekostar fastighetförrättningar och bildandet av nya fastigheter.
Gemensamhetsanläggningar
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Gemensamhetsanläggningar skall bildas av Lantmäteriet för den gemensamma förvaltningen, drift och
skötsel av parkområden, naturmark i nordost, vägar, parkeringar, vatten- och avloppsledningar,
pumpstation, dagvattensystem, bollplan, lekytor, åkermarken i söder, sophantering, el, fiber etc. Det
I det fall exploatören inte ansöker om bildandet av gemensamhetsanläggning ett år från det att
detaljplanen vunnit laga kraft så kommer Kommunen utföra ansökan på exploatörens bekostnad.
Drift och skötseln av udden med tillkommande strand och bryggor kommer att hanteras av en
Kommunen och sedermera ingå i Kommunens drift- och skötselplan.
Ledningsrätt, Servitut
För att säkerställa rätten till allmänna vatten- och avloppsledningar och dess pumpstation inom
detaljplaneområdet kommer avtalsservitut, ledningsrätt eller nyttjandeavtal tillämpas.
För fastigheterna Säbyholm 5: 24, 5:26, 5:46 och Låssa kyrka 1:1 utanför planområdet i väster
behöver de för att säkerhetsställa sin anslutning till vatten- och avloppsnätet ingå i
gemensamhetsanläggningen. Exploatören måste också lösa vatten- och avloppsanslutningar för de
fastigheter som ligger söder och sydost om planområdet, vilka nu utan avtal är inkopplade på
Säbyholm 5:45 ledningsnät. I det fall exploatören ej utför anslutningsåtgärder har Kommunen rätt att
utföra åtgärder för att säkerhetsställa anslutning till gemensamhetsanläggningens vatten- och
avloppsnät på exploatörens bekostnad.
E-områden för pumpstation, transformatorstation och övriga anläggningar kan avstyckas till en
särskild fastighet eller upplåtas med avtalsservitut, ledningsrätt eller nyttjandeavtal. För samtliga
åtgärder tecknas avtal mellan exploatören och de ledningsägande bolagen.
Utrymmen för tekniska anläggningar kommer att upplåtas inom detaljplaneområdet.
För nya ledningar och tillhörande anordningar inom allmän plats kommer avtal upprättas mellan
exploatören och ledningsägaren. För eventuella tekniska anläggningar inom kvartersmark tecknas
avtal mellan fastighetsägare och nätägare.

Utbyggnad
Planområdet kommer anslutas till det Kommunal vatten- och avlopp-nätet, ansvar och kostnader
kommer regleras i ett avtal mellan exploatören och Kommunens VA-avdelning.
Gemensamhetsanläggningen för vatten- och avloppsanslutningen ansluts till Kommunens nät vid den
plats där Kommunen anvisar.
Omhändertagandet av grund- och länshållningsvatten under utbyggnaden säkerhetsställs i
exploateringsavtalet.
Plankostnader
Planavtal är tecknat mellan Kommunen och Protorp AB som agerar exploatör. I avtal regleras
åtaganden och kostnadsfördelning för framtagande av planhandlingar, övriga åtgärder samt
utredningar som är nödvändiga för planens genomförande.
Skyddsbestämmelser
För att erhålla ett långsiktigt bevarande av befintlig värdefull miljö och bebyggelse innehåller
planförslaget skyddsbestämmelser. Skyddsbestämmelserna kan under vissa förutsättningar motivera
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ersättning. Skyddsbestämmelser gällande kulturmiljön och fornlämningar regleras och säkerhetsställs i
planbeskrivning, plankartan och exploateringsavtal.
Lantmäteriförrättningar
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga
frågor handläggs av Lantmäteriet. Exploatören ombesörjer och bekostar samtliga förättningsåtgärder
för planens genomförande.
Avgifter vatten- och avlopp
Gemensamhetsanläggningen kommer att ansluta till Kommunens vatten- och avloppsnät
anläggningsavgift erläggas enligt vid tidpunkten gällande taxa.
Myndigheter
Exploatören står för samtliga myndighetskostnader inom och utanför planområdet för de åtgärder som
krävs för planens genomförande.
Ansökan om bygg- och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i UpplandsBro kommun.
Där väg med enskilt huvudmannaskap angör till allmän väg i planområdets södra del kommer avtal
om bevakningsuppdrag och dess genomförande att tecknas mellan Kommunen och Trafikverket.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag den vinner laga kraft.

Medverkande i projektet
Planhandlingarna har upprättats av Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen i
Upplands-Bro kommun i samarbete med Protorp AB samt Södergruppen Arkitekter genom Erik
Einarsson.

Upprättad 2021-10-12
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Henric Carlsson
Planchef

Andréas Silander
Projektledare exploatering
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INLEDNING
Målsättning
Säbyholm ligger naturskönt invid Mälaren i en
historisk kulturmiljö. Detta är en viktig
utgångspunkt i utformningen av området.
Utgånspunkten är att på bästa sätt ta tillvara och
förstärka platsens kvalitéer och skapa en miljö
med plats för både boende, besökande och
verksamheter.
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Målsättningen är att skapa en nod i kommunen
och att i detta attraktiva, innehållsrika och
mångsidiga område ta till vara och utveckla
platsens kvaliteter, vilket en nyexploatering
möjliggör. De befintliga husen är till stor del
uppförda under 1910-talet, i nationalromantisk stil.
Husen har byggts om varsamt och successivt har
skapats cirka 60 nya bostäder.
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Genom att på lämpliga platser uppföra nya
byggnader, väl anpassade till omgivningen, kan
ytterligare nya bostäder tillkomma. Målet är att
skapa ett modernt tillskott med utgångspunkt från
den befintliga kulturhistoriska miljön.

MAGASINET

Befintliga lokaler, ursprungligen nyttjade som
skollokaler, tas åter i anspråk för undervisning,
omsorg, handel, gemenskap och produktion.
Planområdets unika park-och landskapskvaliteter
tillvaratas och utvecklas
SJÖBODEN

BAD
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Gestaltningsprinciper
Det centrala programområdet kan idag
sammanfattningsvis beskrivas dels som ett
parkområde med bostadsbebyggelse/elevhem,
dels som område för lokaler för undervisning och
dels som ett antal fält/planer. De sistnämnda är tre
stycken: traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen
i det centrala läget och en mindre del av
åkermarken i sydost.

INLEDNING
Trädgårdskvarteret
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Ny bebyggelse
Huvuddelen av den föreslagna nya bostadsbebyggelsen har lokaliserats till de tre sistnämnda.
Formspråk, volymer, material ska här
kännetecknas av en anpassning till befintlig
bebyggelse och terräng. Här föreslås dock
bebyggelsetätheten vara större. För att ytterligare
framhäva den gamla strukturen föreslås den nya
bebyggelsestrukturen kontrastera något mot den
fria placeringen av elevhemmen. Hänsyn har
tagits till befintliga siktlinjer både inom och utom
området vid placering av den nya bebyggelsen.
Den nya bostadsbebyggelsen är tänkt med högst
två våningar och där inredd vind förekommer i
vissa delar. De nya bebyggelsegrupperna är tänkta
att utformas med sinsemellan något olika
karaktärer, i förslaget benämda ”Lantliv”,
”Bygatan” , ”Trädgårdskvarteret”, och ”Parkvillor”
Befintliga byggnader
Samtliga elevhem liksom skolbyggnaderna avses
att bevaras. För att säkerställa att framtida
förvanskningar minimeras har ett
karaktärsprogram upprättats som redovisar
bevarandevärda egenskaper.
Skyddsbestämmelser har även införts i
detaljplanen. Skolbyggnaderna är tänkta att
användas för bland annat bostäder, förskola,
skola, omsorg och samlingslokaler. Några
byggnader lämpar sig väl för tillverkning, handel
och odling.
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Parkmark
Området har en rik växtlighet. Merparten
bevaras, föryngras och nya planteringar
föreslås dels längs vägnätet men även vid
enskilda byggnader. Höjdpartierna med
sina hällmarker är bevuxna med tall, gran,
en och lövskog. För att säkerställa att
befintliga kvalitéer behålls upprättas en
skötselplan. Stor vikt fästes vid att bevara
skolområdets parkkaraktär med sina
slingrande smala vägar, omväxlande natur
med fruktträdodlingar, gräsytor,
naturmarkspartier. Siktstråk mot vattnet
och de stora fälten eftersträvas från såväl
befintlig, men också från ny bebyggelse.
Inägan i sydost omvandlas till en
aktivitetsyta med förutsättningar för
spontanidrott och friluftsliv.
Den befintliga badplatsen på udden i
sydost kommer att iordningställas och bli
allmänt tillgänglig.
Gator
Gaturummen ska präglas av en hög
kvalitet vad gäller material, vegetation och
utförande. Samtliga gator är körbara med
bil vilket ger goda angöringsförhållanden.
Återvändsgator undviks. I den känsliga
parkmarken förordas smala vägar med
mötesplatser framför mycket breda
vägar. Vägområden innehåller plats för
öppna diken för att hantera dagvatten.
Parkering
Parkering för tillkommande bebyggelse
ordnas på tomtmark. Parkering för den till
bostäder ombyggda bebyggelsen utförs
som markparkering på befintliga p-platser
som ibland även utökats.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Mål och syfte
Ett gestaltningsprogram är ett hjälpmedel för att
styra utformningen av den yttre miljön. Det
upprättas av byggherren i samråd med
kommunen. Det skall underlätta för alla
involverade att förstå planens intentioner vad
gäller karaktär och kvalitet i projektering, byggande
och förvaltning. Gestaltningsprogrammet är en
konsekvens av platsens förutsättningar samt de
värden som kommunen och byggherren satt upp
för att nå en attraktiv och hållbar miljö. Det
spänner från övergripande riktlinjer, funktions- och
utformningskrav till exempel på lösningar.
Gestaltningsprogrammet tar sin utgångspunkt i
Planprogrammet från 2015 och utvecklar detta.
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Bakgrund
Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra
kilometer västsydväst om Bro centrum. Mälaren
ligger cirka 300 – 500 meter från planområdets
egentliga bebyggelseområde och till
Rösaringsåsen är det mellan en och två kilometer.
Ladza Förvaltnings AB med dotterbolaget
Säbyholms Intressenter AB har av Stockholms
Läns Landsting förvärvat fastigheten Säbyholm
5:1.
Området har varit föremål för ett programsamråd
under 2015. Programhandlingen antogs 3 juni
2015.
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Medverkande
Gestaltningsprogrammet har utarbetats av
Södergruppen arkitekter på uppdrag av
Säbyholms intressenter AB i samarbete med
Upplands Bro kommun.
Upplands Bro kommun:
Planchef
Henric Carlsson
Projektledare exploatering
Andreas Silander

Södergruppen arkitekter:
Hans Bäckström
Erik Einarsson

seende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede - TN 22/0039-3 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede : Bilaga 4 - Gestaltningsprogram Granskning Säbyholm

FÖRUTSÄTTNINGAR
Avgränsningar
Planområdets huvuddel är belägen på en platå
mellan två höjdryggar, varav den i nordöst är större
och skogbevuxen. Höjdryggarna omges i sin tur av
mycket stora, vidsträckta åkermarks-stråk, som
löper i riktning nordväst-sydost. Platån övergår i
sydost i en lägre belägen åker om cirka fyra
hektar.
Huvuddelen av bebyggelsen inom programområdets huvuddel är uppförd under 1910-talet
och med tillägg från bland annat 1970- och 1990talen.
Marken har planerats som ett skolinternatsområde
med elevhem, skolbyggnader, parker, trädplanteringar, bollplan och växthus. Områdets
parkkaraktär är tydlig med slingrande, smala och
terränganpassade vägar.
Skolan flyttade under försommaren 2013 till
Sollentuna och hela planområdet med befintliga
byggnader stod sedan övergivna under en tid.
Under det senaste åren har området åter
aktiverats. De befintliga elevhemmen har varsamt
byggts om och är samtliga inflyttade. En tillfällig
förskola har öppnat i avvaktan på ombyggnaden
av den befintliga skolbyggnaden. I en fastighet, en
ekonomibyggnad, har ett mikrobryggeri etablerats.
I det av underhåll eftersatta parkområdet har
nyplantering och gallring av växtligheten utförts.
Vid Säbyholmsviken finns flytbryggor, bryggfundament samt rester av en badplats.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Kulturmiljö
Planområdet ligger inom område för Riksintresse
för kulturmiljövård. Området ingår också i
Översiktsplan 2010, som ett område för kulturmiljö
av lokalt intresse. För själva skolområdet har en
kulturmiljöutredning upprättats.
Området präglas av den tidigare
skolverksamhetens inriktning under olika tider,
detta har gett upphov till flera generationer av
bebyggelse. Men här finns även strukturer från
tiderna före skolans etablerande. Dessa strukturer
har till viss del utgjort ramar för områdets
utformning. I söder gränsar området till det
historiska vägkorset mellan Rösaringsvägen,
vägen mot Torresta herrgård och vägen mot Låssa
kyrka och där gårdsbebyggelsen med
ekonomibyggnader och arbetarbostäder vid den
icke bevarade Säbyholms gård bidrar till områdets
jordbruks-präglade karaktär.
Den under 1900 – talet nyanlagda vägen från
skolans område ner mot vattnet binder ihop
området med Mälarens strand.
Den tidigare lantbruksskolans område är påtagligt
präglat av det tidiga 1900– talets nationalromantiska ideal, något som märks både i
bebyggelsens läge och utformning, samt i
områdets parkkaraktär och småskaliga, slingrande
vägnät. Förändringen i skolans inriktning genom
åren kan avläsas genom tillbyggnader och
förändringar från olika epoker. De stora fruktträdgårdarna från områdets tidigaste fas har
kompletterats med andra trädgårdar, växthus och
experimentodlingar från den senare trädgårdsmästarutbildningen. Från det moderna naturbruksgymnasiets tid kommer maskinhallar och växthus
och den nya skolbyggnaden från 1980 – talet.
7 av 39

flygbild från sydväst

flygbild på udden från sydväst
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Med kulturmiljö menas av människan påverkade
fysiska spår i landskapet som berättar om de
historiska skeenden och processer som lett fram
till det landskap vi ser idag.

-

Bärande karaktärer och samband för kulturmiljön
- Den raka allékantade vägen, som löper
från gamla Säbyholms gårds mangårdsbyggnader till Låssa kyrka, tillsammans
med vägsträckningen nordöst om området
mot Toresta, utgör axiala strukturer. De
visar på herrgårdarnas prägel på
landskapet i området. Vägarna ingår ej i
planområdet.
Sambanden mellan planområdet och de
omgivande odlingsmarkernas storskaliga
karaktär.
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-

-

-

Den befintliga bebyggelsens struktur, med
bostadshusen fritt placerade på höjdpartier
kring de verksamhetsanknutna
byggnaderna centralt i området.
Vägnätets struktur – det platsanpassade
slingrande, delvis grusbelagda vägnätet
inom planområdet och det ålderdomligt
präglade vägnätet i närområdet.
Grönstrukturen inom planområdet med
fruktträdgårdar, experimentodlingar och
arboretum.
Mängden ädellövträd i alléer och kring
gårdstomter, samt ekbeståndet på
åkerholmar och i skogsbrynet som är en
del av det herrgårdspräglade landskapet
Bebyggelsens skala, färg och utformning
som träpanel, spröjsade fönster och tak
täckta med lertegel.
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Karaktärsbyggnader
- Den tidigare lantbruksskolans område är
påtagligt präglat av det tidiga 1900 – talets
nationalromantiska ideal, något som märks
både i bebyggelsens läge och utformning,
samt i områdets parkkaraktär och
småskaliga, slingrande vägnät.
- Redan 1910 stod de första elevhemmen,
Tuna och Boda klara. De ritades av arkitekt
Sigge Cronstedt. Husen Vika och Haga
byggdes 1911-12, skolbyggnaden
påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekt
Ivar Tengbom. 1913-1914 uppfördes
Lillstugan och Berga och 1915 uppfördes
Hamra, Torpa, Bränna och Stugan.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Landskapselement
Planområdet är beläget i ett mosaikartat
odlingslandskap i Upplands–Bro kommuns södra
del. Området domineras av en större uppodlad
dalgång på en höjdplatå, som i sin tur omges av
skogbeklädda höjdpartier som sträcker sig ut mot
mälarstranden i sydost. Landskapet i omgivningen
är varierat med en böljande topografi och rik på
landskapselement såsom öppna diken, åkerholmar
och busk– och trädrader. I mitten finns en tidigare
öppen platå. Bebyggelsen från 1910-talet är i
huvudsak lokaliserad till platåns kanter. Platån har
under 1970-talet bebyggts med en mängd
ekonomi- och institutionsbyggnader. Av den öppna
delen av platån återstår ett hårdgjort övningsfält för
traktorer och en bollplan.

Låssa kyrk

9 av 39

Omgivningarna präglas av herrgårdslandskap kring
de båda herrgårdarna Säbyholm (finns ej
dokumenterat) och Toresta, med storskaliga
odlingsmarker, raka alléprydda vägar och
parkanläggningar. Centralt ligger Låssa kyrka på en
höjd väl synlig från den omgivande dalgången.
Karaktäristiskt för herrgårdslandskapet är också det
stora antalet ädellövträd, både i alléer och kring
gårdstomter, på impediment och i
markslagsgränserna. Den stora artrikedomen och
mängden äldre ädel-lövträden bidrar till variation i
landskapet och innehåller stora ekologiska och
kulturhistoriska värden.

mistlar
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Samtidigt berättar de om de historiska
ägoförhållandena Vägnätet är småskaligt och
terränganpassat och löper företrädesvis i tidigare
markslags – och ägogränser. Herrgårdarnas raka
alléer löper genom den öppna böljande odlingsmarken och leder fram till de stora
herrgårdstomterna. En vegetationsinventering har
genomförts i planområdet.

flygbild från nordväst
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Vegetation
Parkmark och trädgårdar
- Bland park- och trädgårdens stora antal kulturväxter och exotiska träd, finns svenska lövträd
som stora askar, lind och björk. Trädgårdarna
hyser ett betydande antal av gamla äppelträd
och andra fruktträd, många med grova stammar
och naturliga hål, värdefulla för fåglar och andra
djur.

naturmiljöer
- Områdets naturmiljöer utgörs främst av
skogsklädda kullar och höjder, som troligen
varit utmark och skogsbete under tidigare
epoker. I nordöstra delen finns en avlång
skogsklädd höjd som löper utmed planområdets
hela östra del. Vegetationen är fortfarande gles
och träden står ljusöppet i många delar. Grova
äldre tallar finns spridda i hela området, medan
ekar främst står i brynmiljöerna ut mot
trädgårdar och tomtmark, samt som en lång
sydvänd sluttning längst i söder.
- Inne bland trädgårdar och byggnader finns ett
par-tre mindre, skogsklädda kullar där det
också finns grova tallar och medelålders ekar,
och med inslag av buskar som hagtorn, fläder
och nyponros.

parmkmiljö

vy mot inägan
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FÖRUTSÄTTNINGAR
286

284

285

288

287

Flygelbyggnaden i norr, Nya Skolbyggnaden i två
våningar och uppförd på 1990-talet, är ombyggd till
i huvudsak smålägenheter. Exteriören har i stort
sett behållits med komplettering av nya balkonger
och uteplatser. Låssahuset, också uppförd på
1990-talet, har byggts om till bostäder.
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TORESTA

SA
RÖ

Låssa

LÅSSA KYRKA
1:1

013

Till karaktären för huvudbygganden hör bland
annat den oputsade granitsockeln, slammade
tegelfasader, hörnkedjor, enkupigt rött taktegel,
oputsade skorstenar, entréernas utformning med
granittrappor och smidesräcken, ytterdörrarnas
och fönstrens utformning samt vällingklockan.

289

-32.15-

Befintliga skolbyggnader
Huvudbyggnaden, som dominerar området med
sin karaktärsfyllda gestaltning, har även
skyddsvärda samlingslokaler. Både dessa lokaler
och byggnadens yttre gestaltning bevaras med
skyddsbestämmelser i detaljplanen. Byggnaden
kan lämpligen användas som samlingssal, kontor,
bostäder och för omsorg.

341
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FÖRUTSÄTTNINGAR
286

284

285

Befintliga skolbyggnader
Lillstugan det tidigare spädbarnshemmet har
också det byggts om till bostäder.

Stugan är ursprungligen en sommarbostad i
nationalromantisk stil från 1910- talet som varsamt
byggts om till enbostadshus.

288

En del av byggnaden används redan i dag för
trädgårdsmästareutbildning.
Av övriga byggnader är en del i anspråkstagen av
ett bryggeri. För att möjliggöra dessa nya
verksamheter förutsätts att vissa om- och
tillbyggnader kommer att ske, dessa ska ske med
stor hänsyn till områdets övergripande karaktär.
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Skogsbo, är en personalbostad från 1940-talet och
används som enbostadshus.
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I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden,
uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och
undervisningslokaler. Här planeras för en förskola
och i framtiden även för en grundskola. I lokalerna
bör även finnas utrymme för mindre handel och
verksamhet.
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Befintliga elevhem
Innanför programområdet finns 10
elevhemsbyggnader. sju av elevhemsbyggnaderna
är i nationalromantisk stil från 1910- talet. Dessa
ger tillsammans med Lillstugan och de äldre
skolbyggnaderna hela området dess karaktär.
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Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder
och mot skogskanten. De äldre elevhemmen har
succesiv byggts om invändigt till bostäder.
Exteriöra ändringar har minimerats.
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Till karaktären för de äldre elevhemmen hör bland
annat volymer, tak och fönstersättning, höga
socklar, rödmålade panelklädda träfasader,
bearbetade snickerier, enkupigt rött taktegel,
ytterdörrarnas och fönstrens utformning.
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Befintliga elevhem "nya"
De tre elevhemmen längst i sydost (Birka, Skoga,
Bergängen), uppförda på 1970-talet, har även de
byggts om till bostäder.
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För områdena "Bygatan" och "Trädgårdskvarteret"
samt "Parkvillorna" kommer särskild vikt att läggas
vid husens förhållande till de befintliga, äldre
elevhemmen.

De nya husen i det centrala planområdets öppna
fält – ”Bygatan” och ”Trädgårdskvarteret” – är
tänkta att ha en planstruktur som kontrasterar med
de befintliga elevhemmens. Elevhemmen med sin
höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar,
branta tak och höga våningshöjder - tre till tre och
en halv meter i vardera två våningar - kommer att
fortsätta dominera i miljön.
Genom sin moderata byggnadshöjd i två våningar
och med respektavstånd till de äldre elevhemmen
kommer den nya bebyggelsen underordna sig.
Även planmönstret i de begränsade nya kvarteren
planeras att ges en avvikande mer stringent
utformning för att ytterligare förstärka och
framhålla kontrasten.

7
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Anpassning och gestaltning av nya hus och
dess yttre närmiljö
För området "Lantliv" är anpassningen till den
öppna inägan i söder och landskapsrummet
central för gestaltningen. Området är utformat med
friliggande småhus där frontbebyggelsen är i en
våning, för att få en gradvis övergång till den nya
bebyggelsen. Viktigt för karaktären är även
markanpassningen så att slänter och
markuppbyggnad minimeras mot inägan. Husen
har därför placerats så att bebyggelsen på bästa
sätt anpassas till landskapet.
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UTFORMNING
En viktig karaktär för området är det befintliga och
slingrande vägnätet som avses behållas i
huvudsak. Nya vägar följer det gamla mönstret.
För att klara försörjning och hålla ned farten inom
området med smala vägar anläggs
bilmötesplatser, i vissa fall måste dock även
vägbreddning utföras. Vägområden dimensioneras
för att säkerställa att framkomlighet (sophämtning,
räddningstjänsten mm), teknisk-försörjning och till
viss del att dagvattenhantering klaras.
Gaturummens gestaltning planeras utifrån att
bebyggelsen ligger i en parkmiljö.

Mark och vegetation vid nya hus
På enskilda ”tomter” såsom entrégångar,
parkeringsuppfarter, parkeringsplatser och
uteplatser bör i första hand väljas grusmaterial,
sten- eller betongplattor (asfalt bör undvikas).

inom området vanliga sortimentet. Till varje bostad
föreslås att ett fruktträd planteras och att en yta för
egen odling iordningställs.För att få en naturlig
övergång till parkrummet och naturen förläggs
uteplatser i nivå med angränsande mark.

Karaktären av hus i park bör eftersträvas.
Rumsavgränsande häckar, staket eller plank
mellan bostadshusen undviks och istället förordas
en friare plantering - enskilda eller grupper av
buskar. Val av växtmaterial bör anknyta till det

Gator och bebyggelse utformas så att stor hänsyn
tas till befintlig mark och vegetation. Slänter och
skärningar minimeras. Stödmurar bör inte
förekomma

Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen
utformas så att de ingår i parklandskapet.
Grundtanken är att alla har egna uteplatser men
fokus ligger inte på den enskilda tomten utan att
den ska vara del av det stora parklandskapet.

Lindholmen ark. södergruppen

Säbyholm ark. södergruppen

gator med plats för svackdiken för dagvatten
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uteplats på mark utan staket
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UTFORMNING
Gestaltning hus
Ambitionen med Säbyholm är att forma ett område
med varierad bebyggelse betecknad av omsorg
och variation i sin utformning, men ändå baserad
på en gemensam gestaltning med utgångspunkt i
den kulturhistoriska miljön. Detta för att lyfta fram
och möjliggöra bevarandet att de kvalitéer området
har.
Olika hustyper men med en sammanhållen
gestaltning är tänkt att kunna rymmas inom de
olika delområdena.
Bebyggelsen är i förslaget, förutom den tidigare
nämnda bebyggelsen i Lantliv, i två våningar.
Bebyggelsen utgörs av friliggande småhus, små
flerbostadshus, parhus eller radhus.

Entréer placeras med fördel mot gatan. Husen
förläggs gärna med långsida mot gatan. Eventuella
tillbyggnader sker mot gavlar eller gårdssidan.
Balkonger
Balkonger ska vara smäckra och grunda. Är de är
större ska de integreras i husets volym. Om de är i
betong ska de ha en slät undersida som målas de i
fasadens färg. Är de av trä målas de i fasadens
färg eller snickeriet färg. Räcken utförs i trä eller
smide.

Komplementbebyggelse
Komplementbyggnader såsom garage,
parkeringsgårdar och förråd ska i huvudsak ha
fasader i trä och underordnas bostadshusens
volymer, formspråk och färger. Garage kan med
fördel byggas ihop med annan funktion som
gästrum eller uthus,
Tekniska byggnader såsom nätstationer och
pumpstationer anpassas i färg och material till
omgivande bebyggelse.
Avfallshantering och sopseparering sker på
gemensamma uppsamlingsplatserna med staket
runt kärl som utformas lika fasader i området.

Hovs by ark. södergruppen

Riksby ark. södergruppen

välkommnade emtré

smäckra balkonger

Lillsjö parken ark BASARK

Ekoladan ark. white arkitekter

Segersäng ark. södergruppen

Bostadshusen utförs med sadeltak. Även pyramid
tak kan prövas. Takvinkel ska vara mellan 23-38°.
Husen bör vara resliga i sin form.Vid trappor ska
dessa integreras i husets volym eller utföras som
invändiga trapphus,

resliga proportioner
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integrerade balkonger

seende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede - TN 22/0039-3 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede : Bilaga 4 - Gestaltningsprogram Granskning Säbyholm

UTFORMNING
Placering på tomt
Huvudprincipen för placeringen av byggnaderna är
att de ska placeras i ett tydligt och konsekvent
förhållande till gatan.
Hus med entré mot gata utförs med förgårdsmark.
Här bör finnas plats för t ex cyklar, en
välkomnande entré. Tillbyggnader på förgård
såsom t.ex. entrérum, pergola, tak över uteplats,
plank får ej förekomma. Eventuella tillbyggnader
ska ske mot gårdssidan.
Nivåskillnader mellan hus i gaturummet tas upp
med varierande sockelhöjder.
Garage, carport och förrådsbyggnader förläggs, i
förhållande till gaturummet, alltid innanför
bostadshusen.

Segersäng ark. södergruppen

Segersäng ark. södergruppen

Lugna Hov ark. södergruppen

komplentbyggnader underordnad huvudbyggnad
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entreér mot gata med förgårdsmark
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alla får plats

hus längs gata

seende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede - TN 22/0039-3 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede : Bilaga 4 - Gestaltningsprogram Granskning Säbyholm

UTFORMNING
Delområden

3. Trädgårdskvarteret
2. Bygatan
4. Parkvilllor
1. Lantliv
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UTFORMNING
1 "LANTLIV"
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UTFORMNING
2 "BYGATAN"
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och förslagsvis med pyramid tak.
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förhållande till bostadsbebyggelsen. I den centrala
delen bildas en plats kring två bevarade träd.
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UTFORMNING
1 "LANTLIV"
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god anpassning till de befintliga elevhemmens
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relativt fria planstruktur. Husen tillåter inred vind,
takkupor ska utföras med omsorg och anpassade
till husets karaktär.
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UTFORMNING
Material och kulör
Byggnaderna ska utföras med målade, i huvudsak
panelklädda träfasader och sadeltak belagt med
matta röda takpannor. Undersida takfot, undersida
taksprång, taktassar, och knutbrädor där sådana
förekommer målas i samma färg som fasaden.
Skorstenar, takkomplettering och taksäkerhet
infärgas gärna i samma kulör som taket. Elskåp
och dylikt bör ej placeras synliga på gatufasaden.
Färgsättningen av området samordnas med en
Färgpalett med utgångpunkt från traditionella
slamfärger. Den består av ett antal kulörer som
bestäms till NCS kod. Med hjälp av paletten kan
bebyggelsen varieras i färg men ändå hållas
samman till en helhet som samordnas i
bygglovsskedet. Mindre avvikelser kan godkännas
av bygglovhandläggare men inte större skillnader
än att tillkommande kulörer håller sig till temat och
intentionen för den föreslagna färgskalan.

För att variera och föreslås bostadsbebyggelsen
hålla sig till den röd-bruna färgskalan medan
verksamheterna förslås använda de mörkare brun
-svarta nyanser.
Naturmaterial som sten, trä och tegel tillåts i sina
egenfärger.
Inom varje område kan med fördel fasadfärgerna
varieras med olika nyanser inom det förslagna
färgspektrumet, Avsikten är att delområdena får sin
egen karaktär genom sin gruppering istället för
genom olika kulörer

Faluröda kulörer:
S 5040-Y80R

S 4050-Y80R

S 4050-Y70R

S 5030-Y60R

Villa Karlsson. ark. Tham, Videgård och Hansson

Sands Hus ark. Thomas Marcks

målade träfasader
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kulörer
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UTFORMNING
En god detaljbearbetning är viktigt för att husen
ska upplevas som kvalitetsmässiga.
Elementskarvar undviks, och i de fall de
förekommer ska de tas omhand med lister och inte
bli dominerande. Knutbrädor görs alltid hela.
Det är eftersträvansvärt att sockelytans liv kommer
så nära fasadlivet som möjligt. Mötet mellan
fasadytan, och sockeln kan tas upp av en
offerbräda. Skorstenar och takhuvar utförs
vertikala och med god detaljutformning.
Fönster ska ha en tydlig vertikalitet.

För att möjliggöra god energihushållning, tillåts
solceller på taken till de nya husen. Detta kan
göras under förutsättning att de placeras
sammanhängda och följer takets form. Syftet är att
de ska underordna sig husets övergripande
gestaltning. Teknikutveckling är snabb och redan
idag finns solceller som fungerar som tak samt
även takpannor med integrerade solceller.
solceller följer taket

infärgade solceller

Fönstersnickerierna ska vara nätt profilerade och
vackert leda in ljus. Fönstersnickerier och dörrar
ska utföras i trä. Fönster utförs sidohängda och
placeras så långt ut i fasaden som möjligt. Poster
och spröjsar görs genomgående i ytterglaset och
inte som lösa tillbehör.

Bollbacken ark. P Söderberg

Sands Hus ark. Thomas Marcks

Monochrome ark. D Lookofsky

proportioner
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UTFORMNING
Vegetationen
Områdets träd spelar en mycket stor roll för
naturvärdena på platsen och bör inte tas ned utan
mycket goda skäl. Områdets större ädla lövträd
och grova tallar omfattas av marklov och tillstånd
för ev. trädfällning .
För att säkerställa att områdets höga naturvärden
finns kvar även i fortsättningen bör en enkel och
tydlig skötselplan tas fram för området. Främst är
det områdets brynmiljöer med ek och tall som
fortsatt behöver skötas genom röjning och gallring
av yngre träd, detta för att bibehålla öppenhet och
flerskiktning (träd i flera nivåer).
För att minska störning på flora och fauna
kanaliseras besökare genom att tydliga stigar leder
till bryggorna. Övriga rekreationsytor så som
uppehållsytor bredvid bryggorna och en återställd
liten sandstrand kan gärna läggas samlad intill
bryggorna för att minimera störning.

Höjdpartier med hällar och tall
31 av 39

fruktträd i park

Gestaltningsprogram för del av Säbyholm 5:1 mfl i Upplands Bro, 2021-10-11 GH

siktstråk mot vattnet

seende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede - TN 22/0039-3 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45), granskningsskede : Bilaga 4 - Gestaltningsprogram Granskning Säbyholm

UTFORMNING
För att säkerställa de de befintliga kulturhistoriska
byggnaderna har skyddsbestämmelser införts i
planbestämmelserna. En antikvariskt
förundersökning har utförts för huvudbyggnaden.
Här följer några utdrag ur den om framtida
underhåll.

Huvudbyggnaden Interiör
I samlingssalen
- Bevaras lokalens volym, takkonstruktion och
panelklädda ytor i taket.
-

Dörrpartierna, med blyspröjsat överljus till
biblioteket och pardörrarna till stolsförrådet,
bevaras.

-

Vid behandling av ytskikt på trä, i taket och på
dörrpartier och luckor, behålls/återställs
ursprunglig ytbehandling.

Huvudbyggnaden Exteriör
- Byggnadens volym och karaktär bevaras.
-

-

-

Vid framtida underhåll bör ursprunglig
färgsättning (på puts, fönster, dörrar, plåtdetaljer) undersökas och återställas.
Traditionella material och metoder, anpassade
efter byggnadens ålder och utförande, används
möjligaste mån vid underhåll.
Befintliga dörrar och fönster är mycket fint
formgivna och har stor betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Fönstren finns i olika
format och med olika spröjsindelning, de bör i
första hand renoveras varsamt, i andra hand
tillverkas kopior av trä med samma
dimensioner. Eventuellt nya fönster och
fönsterdörrar utförs så lika befintliga som
möjligt.
Listavtäckningar av plåt på tak och takkupor är
av fabrikslackerad plåt, svart, där färgen delvis
släpper. Plåtarna upplevs på vissa ställen som
klumpiga och dåligt anpassade. Vid framtida
underhåll bör ett nättare utförande eftersträvas
och rätt kulör på plåt utredas och återställas.

Biblioteket:
- Rummets volym och takkonstruktion med
panelklädda ytor samt bröstningspanel på delar
av väggarna bevaras.
-

Puts på väggar och
i fönstersmygar, fönsterbänkar av trä bevaras.

-

Pardörrar till arbetsrum och korridor bevaras.
Kan vid behov sättas igen.

-

Träluckorna till före detta ritsalen på andra
våningen bevaras. Kan vid behov sättas igen.

-

Vid behandling av ytskikt på trä, i taket och på
dörrpartier och luckor, behålls/återställs
ursprunglig ytbehandling.

De äldre elevhemmen Exteriör
- Byggnadens volym och karaktär bevaras.
-

Vid framtida underhåll bör ursprunglig
färgsättning (på fasad, fönster, dörrar,
plåtdetaljer) behållas. Traditionella material och
metoder, anpassade efter byggnadens ålder
och utförande, bör användas i möjligaste mån
vid underhåll.

-

Befintliga dörrar och fönster är mycket fint
formgivna och har stor betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Fönstren finns i olika
format och med olika spröjsindelning, de bör i
första hand renoveras varsamt, i andra hand
tillverkas kopior av trä med samma
dimensioner. Eventuellt nya fönster och
fönsterdörrar utförs så lika befintliga som
möjligt.

biblioteket
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UTFORMNING
GATOR OCH STRÅK

vägtyper

286

285

Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga
som nya, utföras som gårdsgator, det innebär att
fordon får inte framföras med högre hastighet än
gångfart, fordon får inte parkera på någon annan
plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och
fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

väg typ A, för transporter, köryta 4,5 m
väg typ B, med mötesfickor, köryta 3,5/4,5 m

284

väg typ C, bostadsgata, köryta 3,5 m

288

287

289

Gaturummen ska präglas av en hög kvalitet vad
gäller material, vegetation och utförande. Samtliga
gator är körbara med bil vilket ger goda
angöringsförhållanden. Återvändsgator undviks.
Körbanorna ska vara belagda med grus, bundet
grus eller asfalt.

LÅSSA KYRKA
1:1
TORESTA

2:2

I den känsliga parkmarken förordas smala vägar
med mötesplatser framför mycket breda vägar.
Området innehåller 3 olika vägtyper.
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UTFORMNING
byggliv

hus

tomtmark

förgård

tomtmark

gatumark

dike körbana
1 000

4 500

förgård

byggliv

hus

500

väg typ A
Huvudgata
Avsedd att möjliggöra transporter till och från verksamheterna med plats för diken.
Lokalt breddas körbana till 5,5m för att underlätta möten

286

284

285

byggliv

tomtmark

gatumark

tomtmark

byggliv

288

287

289

LÅSSA KYRKA
1:1

hus

TORESTA

2:2

förgård

dike körbana
1 000

förgård

hus

3 500 250
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Väg typ C
bostadsgata
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Bostadsgata avsedd att möjliggöra transporter till och från bostäder.

RÖ

SÄBYHOLM
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UTFORMNING
byggliv

hus

tomtmark

förgård

tomtmark

gatumark

dike körbana
1 000

3 500

1 000

förgård

byggliv

hus

500

väg typ B
6 000

286

284

285

288

287

289

väg B vid mötsesfickor

Områdesgata
Avsedd att möjliggöra transporter till och från bostäder
inklusive sophantering, med plats för mötesﬁckor och
diken.

LÅSSA KYRKA
1:1
TORESTA

2:2
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UTFORMNING
285

FRAMKOMLIGHET

50m från flerbostadshus
288

Inom planområdet har placering och typer av vägar
planerats så att området kan försörjas med
transporter till verksamheter samt avfallshantering.
För området planeras 7 st gemensamma
avfallsstationer med kärl på mark kringbyggda
med målade träplank.

287

50m från flerbostadshus som ej nås med sopbil

sop

väg körbar med sopbil
yta för avfallsanordning
17.9
18.0

18.7
19.1

289

BBR 3:422 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar
Avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller
anordningar för avfall bör inte över- stiga 50 meter för flerbostadshus.

18.1

18.5
18.5

20.3

17.8

18.0

18.5

sop

24.1

18.4

20.9

17.8

18.3

21.6

23.8

Med hänsyn till kulturvärden har framkomligheten
för större fordon begränsats på vissa befintliga
vägar. Detta medför att avståndet från
flerbostadshus till avfallsstaionerna i undantagsfall
överskrider 50m, men anses acceptabelt med
hänsyn till kulturmiljön.
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24.6

2:2

18.7

sop
23.4

22.1

sop

21.0
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17
-91/
39
01

18.3

18.5

18.4
18.1

18.1
17.7
16.7
16.6

16.2

11.2

290

11.8
291

17.0
16.7

01

sop

15.8

15.4

15.6
15.6

15.0

14.1

10.6
354

353

12.0

1/17

10.4
355

352

11.9

03-35.

351

292

-22

.54

2721
2723

350

-18
.20
-

Le
dn
ings
rä
tt

17.4

-9
39

13.9

349

2722

15.6

13.3

.80-

SÄBYHOLM

-85

13.9

EN
ÄG
GV
RIN
SA
RÖ

SÄBYHOLM

15.0

5:20

293

15.2

5:1
14.6

348

294

-48.94
-

13.3

12.4

11.3
347

10.6

-32.15-

10.2
295

9.2
9.0
7.9

6.9

6.5

6.4

6.3

6.3

6.2

Ledningsrätt

371
370

346

369

0139-99/37.1

.84
-36

.80
-37

340
81.9
-2

368
341

5:21
-81
.98
-

Ledningsrätt
0139-99/37.1
274
2741
273

SMIDÖVÄGEN

placering och avstånd återvinningsstationer
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UTFORMNING
285

Parkering
Parkeringsbehov för den nytillkommande
bebyggelsen byggelsen beräknas, beroende på
bostadsstorlek, till en eller två bilar per bostad och
inklusive gästparkering. Parkering ordnas på egen
tomt eller samlad till små parkeringsytor inom
respektive kvarter.

288

287

6p

6p
2p

HUS G
TORPA

STUGAN

17.9

4p

HAGA
18.0

289

HUS F
18.5

18.7
19.1

6p
18.1

18.5

Omsorg tas till hur parkeringsplatserna avgränsas
med bla häckar och träd mot övriga gården och
bostäderna.Parkeringsytor utförs i dränerande
material. Kollektiva lösningar för bil i form av
samutnyttjande och bilpool kan minska behovet pplatser vilket är eftersträvansvärt.
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24.2

18.4
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(fd NYA SKOLBYGGNADEN)

17.8

TORESTA
24.6

2:2

18.7

Parkeringsbehov för den till bostäder ombyggda
bebyggelsen beräknas till 1 bil per bostad plus
gästparkering. Dessa utförs som markparkering på
befintliga p-platser som ibland även utökats.

3p

P)
(HK
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Parkering för verksamheter placeras i anslutning
till respektive verksamhet.
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parkeringsutredning bef. bebyggelse
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UTFORMNING
Verksamheter
I den centrala skolbyggnaden, uppförd i huvudsak
på 1970-talet, finns såväl storkök, matsal för ett
hundratal, gymnastiksal och undervisningslokaler.
Här planeras för en förskola och i framtiden även
för en grundskola
I skollokalerna ryms idag ett redan flertal
verksamheter som snickeri, bryggeri hunddagis
mm. Ambitionen är att utöka med flera publika
verksamheter , mindre handel och arbetsplatser
med olika icke störande verksamheter, gärna med
anknytning till de lokala förutsättningarna.
Planbestämmelserna innehåller en viss byggrätt
för att vid behov möjliggöra till-, ombyggnader
eller nybyggnader för att kunna anpassa
byggnaderna till skiftande verksamheter.
Byggnationen ska förhålla sig till den kringliggande
historiska miljön och befintliga bostadshusen i sina
materialval, utryck och färgsättning.

1334 bild5
31:0,85
VERKSAMHET
8

snickeriet
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Den befintliga badplatsen kommer att
iordningställas och bli allmänt tillgänglig och
övergå i kommunal ägo. Några få p-platser
kommer att ordnas i anslutning till badet
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BÅT OCH BAD
De vid Säbyholmsviken tidigare förlagda
bryggorna föreslås restaureras för mindre båtar.
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BAD

bild från gamla hoppbryggan vid udden (återuppbyggs ej)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-10

TN 22/0045

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande avseende detaljplaneförslag för del av
Ådö (Ådö skog), samrådsskede
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget
och överlämna det till Kommunstyrelsen
2. att paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 september
2021, § 44, att förslag till detaljplan för del av Ådö (Ådö skog) nr 7808Ä sänds
ut för samråd enligt regler för standardförfarande, (plan- och bygglagen,
2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015).
Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen.
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att
tillåta bättre förutsättningar för boende i området samt revidera
bestämmelserna om avstyckningar.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplanen för del av
Ådö (Ådö skog) och föreslår Tekniska nämnden att lämna synpunkter i
enlighet med kontorets förslag till yttrande.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 10 februari
2022



Förslag till yttrande avseende detaljplaneförslag för del av Ådö (Ådö
skog), den 10 februari 2022



Följebrev samråd Ådö skog, daterat den 29 september 2021



Plankarta, daterad den 20 januari 2022



Planbeskrivning, daterad den 24 januari 2022

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

Vår beteckning

2022-02-04

TN 22/0045

Samhällsbyggnadskontoret

Ärendet
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 september
2021, § 44, att förslag till detaljplan för del av Ådö (Ådö skog) nr 7808Ä sänds
ut för samråd enligt regler för standardförfarande, (plan- och bygglagen,
2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015).
Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen.
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att
tillåta bättre förutsättningar för boende i området samt revidera
bestämmelserna om avstyckningar.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplanen för del av
Ådö (Ådö skog) och föreslår Tekniska nämnden att lämna synpunkter i
enlighet med kontorets förslag till yttrande.

Barnperspektiv
Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits
fram i arbetet med framtagande av detaljplanen.

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Förslag till yttrande den 10 februari 2022
Följebrev samråd Ådö skog, daterat den 29 september 2021
Plankarta den 20 januari 2022
Planbeskrivning den 24 januari 2022

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen, dnr KS 18/0209

2 (2)
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
A ndrea Jansson
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-10

TN 22/0039

Yttrand e - Samråd om förslag til l d etal jp l an för
d el av Åd ö (Åd ö skog), nr 7808Ä
Tekniska nämnden har tagit del av remissen för del av Ådö (Ådö skog), nr
7808Ä och ställer sig i stort positiv till förslaget till detaljplanen.
Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen.
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att
tillåta bättre förutsättni ngar för boende i området samt revidera
bestämmelser na om avstyckningar.
Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter som yttrande till föreslagen
detaljplan.

Trafik och kommunikation
Det är kommunen som är väghållare för Ådövägen som löper genom området.
Gång- och cykelplan
I den uppdaterade gång- och cykelplanen från 2021 nämns endast ett ökat
behov av gång- och cykelstråk vidare från Rättarboda till Ådö skog och Smidö
i och med de nya bostadsområden som planeras söder om Bro samhälle.

Vatten och avlopp
För att möjliggöra förbindelsepunktens placering vid fastighetsgräns för
kommunalt vatten och avlopp ska alla fastigheter gränsa mot allmän väg.
Ledningsnätet i området uppströms, som redan har ett färdigbyggt vatten och
avlopp, kan komma att påverkas om Ådö Skog kopplas på och på så vis leda
till att ledningsnätet blir underdimensionerat. Det innebär att ledningsnätets
kapacitet behöver utredas både inom såsom utanför detaljplaneområdet
uppströms och nedströms.
6
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Samhällsbyggnadskontoret s VA-enhet bygger i nuläget ut vatten och avlopp i
Ådö Skog med ledningar dimensionerade utifrån dagens förutsättni ngar. Det
finns en påtaglig risk för kapacitetsbrist i dessa nylagda VA-ledningarna i
området om antalet fastighetsägare som önskar ansluta sig till kommunalt VA
ökar i och med det nya detaljplaneområdet. Även nya förbindelsepunkter kan
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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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2022-02-10

TN 22/0039

komma att behöva upprättas om avstyckningar av tomter sker. Detta leder till
stora kostnader om uppdimensionering av nylagda ledningar krävs.
Påverkan på befintligt ledningsnät och följande merkostnader för VAkollektivet riskerar att bli stor om detaljplanen antas.

Dagvatten
Samhällsbyggnadskontorets va-enhet önskar vara delaktiga under
planprocessen för att säkerställa en väl fungerande dagvattenhantering.
Till många detaljplaner finns det dagvattenutredningar som bör vara
vägledande gällande dagvattenhanteringen. Det är viktigt att det finns en
upprättat dagvattenhantering.
Det är viktigt att beakta att skyfall hanteras så att skador på byggnader och
viktig infrastruktur undviks både i och utanför planområdet och en
dagvattenutredning krävs.
Dag- och dränvatten får aldrig anslutas till det kommunala spillvattennätet.
Fastighetsägare ska tillämpa LOD-område (Lokalt omhändertagande av
dagvatten) genom att ta hand om sitt avrinnande regn- och markvatten lokalt.

Avfall
Samhällsbyggnadskontorets avfallsenhet önskar vara delaktiga under
planprocessen för att säkerställa en väl fungerande avfallshantering, både ur
arbetsmiljösynpunkt och utifrån framkomlighetskrav för hämtningsfordon och
hämtningspersonal.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande

2 (2)
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2022-01-24

KS 18/0209
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan för
Del av Ådö (Ådö Skog)
Bro

Nr 7808Ä

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,29 september 2021§ 44, sänds förslag till
detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, ut för samråd enligt regler för
standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).
Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen. Syftet med
ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att tillåta bättre
förutsättningar för boende i området samt revidera bestämmelserna om avstyckningar.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Samrådstiden är från och med onsdagen den 26 januari 2022 till och med onsdagen
den 23 februari 2022. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum
samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpado-skog
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Digitalt samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 16 februari 2022 klockan 1516 samt18-19 . Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från
kommunen. En länk till mötet läggs ut på projekthemsidan i samband med mötet.
Ingen föranmälan krävs. Om du inte har möjlighet att närvara går det bra att ringa
kommunen för att ställa frågor.
Synpunkter på förslaget ska senast onsdagen den 23 februari 2022 skriftligen
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 18/0209,
namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt och Samuel Eketorp
projektledare på enheten för Samhällsutvecklingsprojekt, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

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

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 21-09-29 § 44
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Planprogram Ådöhalvön
- Samrådsredogörelse del 1 (planprogram)
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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SAMRÅD

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

Detaljplan för

NR 7808Ä

del av Ådö (Ådö skog)

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

Gränslinjer

6596700

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

PARK

Park

VÄG

Väg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

B

Bostäder

E1

Transformatorstation

6596600

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång
P Utfartsförbud

P

Ø

Ø

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@ Marken
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

h1 8,0
h2 6,0

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

o1 45,0

Största takvinkel är angivet värde i grader

e2 60,0

Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet

f1
f2

Högsta antal våningar är angivet som 1 våning

Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter

6596500

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Takvinkel

Utnyttjandegrad
e1 160,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet
Utformning

Endast friliggande hus

6596400

Fastighetsstorlek

d1 3000,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²

Utförande

b1

Källare får inte finnas

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter större än 30 cm en meter ovan mark.

Markens anordnande och vegetation
n1 +19,4 Markens höjd får inte vara lägre än angivet värde i meter över nollplanet.

n2

Endast 15 % av fastighetens yta (landareal) får hårdgöras

Genomförandetid

Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och börjar när planen vinner laga kraft.
6596300

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE
Bryggor

6596200

6596200

W1

1:15

Dnr KS 18/0209

5,00

3,5

6596100

4,00

4,50

0

3,0

0

2,50
2,0
0

Detaljplan för

1,5
0

1,00

del av Ådö (Ådö skog)
6596100

Bro
127000

0

50

Skala (A0): 1: 1000

127100

100

127200

200 Meter

127300

127400

127500

127600

128000

Lina Wallenius

128100

Planarkitekt

Samråd

¯

Planhandlingar

Grundkartan är upprättad av kommunens Mät&GIS-avdelning
Koordinatsystem i plan SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd RH 2000

Denna plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Detaljplanebprogram
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse del 1

DETALJPLAN
STANDARDFÖRFARANDE
Upprättad enligt PBL (2010:900)
Upprättad
2022-01-20
Samrådsremiss
2022-01-26 - 2022-02-23
Revidering
Granskning
Revidering
Antagande
Laga kraft
Genomförandetiden går ut

Ajourförd endast inom planområdet 2021-11-26

NR 7808Ä
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Planbeskrivning
Ändring av detaljplan för

Del av Ådö (Ådö skog) nr 7808Ä
Bro Upplands-Bro kommun
Standardförfarande upprättad enligt PBL 2010:900

Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä

Planbeskrivning

Samhällsbyggnadskontoret
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta, daterad den 2022-01-21
Denna planbeskrivning.
Fastighetsförteckning
Planprogram för Ådöhalvön (godkänt av kommunstyrelsen 2012-04-18)
Samrådsredogörelse del 1 (för planprogram för Ådöhalvön)

Övriga handlingar
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Beslut angående betydande miljöpåverkan
Ytlig avrinning Ådöhalvön, WRS, 2021-10-07

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
I den mellersta delen av Ådöhalvön finns området Ådö skog som utgörs av ett fritidshusområde där
flera av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. Ådö skog är detaljplanelagt sen år 1982 för
bostadsändamål.
Under 2009 genomförde kommunen en enkätundersökning riktat mot fastighetsägare inom Ådö skog.
Ca 70% av de svarande var för tomtavstyckning inom planområdet. Svarsfrekvens på frågan var 75%.
Fråga ställdes också till fastighetsägarna över deras inställning till att få en ökad byggrätt, och 89% av
de svarande var positiva till en ökning av byggrätten. 78% svarade på frågan.
År 2010 tog kommunen fram ett planprogram över Ådöhalvön där Ådö skog ingår. Programmet
fastslår att Ådö skog lämpar sig för att pröva fler avstyckningar och erbjuda en större byggrätt. Idag
har Ådö skog en byggrätt på 60 m2 byggnadsarea för bostad och 20 m2 byggnadsarea för
komplementbyggnad ej anpassad för bostad. Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen
2012.
I samband med godkännandet av programmet fick Samhällsbyggnadskontoret i uppgift att ta fram en
ny detaljplan för Ådöskog. Det förslag som togs fram gav en utökade byggrätter och möjlighet till
flertalet avstyckningar för befintliga fastigheter. Förslaget involverade även en upprustning och
breddning av Ådövägen som löper igenom de båda områdena. Ett samrådsförslag av detaljplanen
skickades ut hösten 2014. Detta förslag mötte starkt motstånd av många fastighetsägare, framförallt
ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med
gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området beslutades det 2018 att
avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på samråd.
30 maj år 2018 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att gå vidare med
planuppdrag för området med syfte att utreda möjligheten för ändring av befintlig byggnadsplan 7808F till att ge möjlighet för fastighetsägare att få utökad byggrätt samt möjlighet till avstyckning.
Utbyggnad av kommunalt VA till Ådö skog och området Lugnet, Ekdalen m.fl kommer att ske under
2021. Möjligheten för att inom planområdet bo på permanent basis kommer förbättras i och med
utbyggnad av det kommunala VA-nätet.

Syfte
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att ge bättre förutsättningar
för boende i området samt revidera bestämmelserna om avstyckningar.
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Gällande byggnadsplan har inget uttalat syfte. I planbeskrivningen beskrivs planen som en formell
inramning av den användning och de tendenser som redan visat sig i form av fritidsbebyggelse på
förhållandevis stora tomter, de flesta större än 1500 kvadratmeter.

Huvuddrag
Ändringen av detaljplanen kommer medföra en byggrätt på 160 m2 byggnadsarea med
komplementbyggnad om 60 m2 byggnadsarea. En huvudbyggnad per fastighet tillåts. Minsta
fastighetsstorlek är 3000 m2 landareal, för fastigheter som inte redan är mindre eller i tillåts bli mindre
med gällande planbestämmelser.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden
som framförts skriftligt under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och
kompletteras vid behov innan ett granskningsförslag upprättas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (SBU)
Samrådstid
Ev beslut om granskning (SBU)
Granskningstid
Antagande (KS)

kvartal 3 2021
kvartal. 1 2022
kvartal 3-4 2022
kvartal 4 2022
kvartal 2 2023

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 30 maj 2018 § 115, Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ändra
byggnadsplan 7808-F.

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. Planförslaget bedöms
inte påverka riksintresset enligt 4 kapitlet Miljöbalken.

Hushållning med mark- och vattenområden
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 god hushållning av mark- och vatten då ett redan bebyggt område utvecklas och
ny mark inte tas i anspråk. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas för utbyggnad av området.
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Påverkan på riksintressen
Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse
enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset då det är en ändring på privata fastigheter inom
kvartersmark som redan har en byggrätt och upphävt strandskydd.
Natura 2000
Närmaste Natura 2000-område är Broviken. Avståndet är ca 1000 meter från strandlinjen i
planområdet. Enligt bevarandeplanen för Broviken kan exploatering, muddringsarbete och alltför
intensiva röjningar av vegetation i och intill viken kan orsaka erosion och sedimentavrinning och
därmed grumling i viken. Ådöhalvön ligger dock på sådant avstånd från Broviken att en exploatering
inte bedöms påverka Broviken negativt. Bevarandeplanen nämnder också att en utökad båttrafik kan
medföra att undervattenvegetationen rivs upp, att vattnet grumlas och att fågellivet i området störs.
Skulle planen medge många båtplatser kan bedömningen om påverkan på Broviken behöva
omvärderas. Planen kommer dock inte föreslå några fler båtplatser än vad nuvarande plan redan
tillåter.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
och ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt
slutna gaturum (alternativt tunnlar).
Vatten
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till
Mälaren-Rödstensfjärden. Den har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. Det är
bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar, nickel och nickelföreningar samt
tributyltennföreningar som inte uppnår nivån för god status. Förekomsten riskerar att inte uppfylla
ekologisk status/potential 2021 eftersom klorofyll a, morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God
kemisk status riskerar att inte kunna uppfyllas till 2021.
På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln som rinner till MälarenFiskarfjärden. Den har god ekologisk status men uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten
har problem med samma ämnen som Mälaren-Prästfjärden, men dessutom antracen, bly och
blyföreningar samt kadmium och kadmiumföreningar.
Förekomsten riskerar att inte uppfylla ekologisk status/potential 2021 eftersom total biovolym,
makrofyter och morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God kemisk status riskerar att inte
uppfyllas till 2021.
Buller
Ådövägen omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för buller då det är lite trafik på vägen. Trafikbuller
genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Någon bullermätning har inte
gjorts och bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta
nivåer. Bullernivåerna inom planområdet beskrivs närmare under Störningar och risker.
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Ekologiskt känsliga områden
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 §
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Östra delen av planområdet ingår i nytt ESKO-område och västra delen ligger inom avrinningsområde
till ESKO-området Säbyholmvsviken och utpekas som ett ekologisk särskilt känsliga sjöar och
vattenområden. Eftersom området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp bedöms inte
vattenkvalitén i Säbyholmsviken (ESKO) påverkas negativt.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan att genomförandet
av ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä inte medför risk för betydande
miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser
påverkas så att en MKB behöver upprättas.
Undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän
utifrån tillgängligt kunskapsunderlag. Samråd har genomförts april-maj 2021 med Länsstyrelsen i
Stockholm som delar kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen
ska besluta (genom delegationsbeslut) att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Nedan följer en sammanfattning av behovsbedömningen:
Kommunen bedömer att ingen betydande miljöpåverkan kommer ske genom planförslaget. Den
negativa påverkan rör främst risk för ökad trädfällning och påverkan på natur på privata fastigheter
samt viss ökad risk med mer trafik på Ådövägen. Dessa nämnda effekter kan inte ses som en
betydande miljöpåverkan då de är förhållandevis ringa och inte förhindras i gällande detaljplan.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen. Planområdet avgränsas i norr
av Björkviks camping i norr, av Mälaren i väst och öst, och i söder av Lugnet Ekdalen m.fl. som i
nuläget saknar detaljplan. I sydvästra delen av det ursprungliga planområdet har ersatts av en ny
detaljplan för fastigheterna 1:92-93. I planområdet ingår även ön Myrholmen.
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Karta med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna:
Ådö 1:15, 1:20-26, 1:29-46, 1:53, 1:56-57, 1:88-91, 1:119 samt S:2. Samtliga fastigheter är i privat
ägo.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse
enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark och vattenområde genom fastställelsebeslutet för
gällande plan. På parkmark gäller strandskydd. Eftersom planförslaget är en planändring kommer
strandskyddet vara fortsatt upphävt. De delar av fastigheterna som inte ingår i planområdet är
strandskyddade.

Vattenskyddsområde
Öster om Ådöhalvön ligger Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det
speciella föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av
dräneringssystem.

Regionala planer och program
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RUFS
Området är utpekat i RUFS 2050 som befintlig bebyggelse och landsbygd
Ny bebyggelse och service på landsbygden ska i första hand lokaliseras till de prioriterade lägena vid
landsbygdsnoder, serviceorter, replipunkter och kärnöar. Serviceorter är mindre orter med viss service
och minst 250 invånare och har ett strategiskt läge till sin omgivning. Inga Landsbygdsnoder är
utpekade i kommunen. När bostäder, verksamheter, service och teknisk
försörjning samlas till dessa prioriterade lägen, skapas förutsättningar för möten, samverkan och lokala
marknader. Dessutom bidrar det till att begränsa en utspridning av bebyggelsen. Nya bostäder på
landsbygden bör planeras som permanent bebyggelse och lokaliseras efter sådana förutsättningar.
Regional gång- och cykelplan
Den regionala gång- och cykelplanen från 2014 pekar ut stråken mellan Bålsta, Bro, Kungsängen och
vidare mot Kallhäll och Jakobsberg som ett reginalt stråk. På Ådöhalvön finns inga regionala stråk.
Planen pekar ut möjligheten till kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik som viktiga.

De regionala cykelstråkens status. Befintliga stråk i svart. Saknade länkar och blandtrafik i rött. På Ådöhalvön finns inga
regionala stråk utpekade.

Kommunala planer och program
Översiktsplan 2010
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området markerat som prioriterat omvandlings/förtätningsområde. Området ingår i ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde som avses förses
med kommunalt VA (Vatten och Avlopp).
Förutsättningarna för en komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer samt tillägg av ny bebyggelse
kommer att undersökas i anknytning till planläggning av området. I samband med detta behöver det
göras avvägningar mot samhällsintressen såsom befintliga natur- och kulturvärden, riksintressen,
teknisk försörjning samt risk för översvämning, skred, ras och erosion.
Föreslagen planläggning går i linje med översiktsplanen.
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Kartutsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Utsnittet visar att planområdet ingår i ett prioriterat
omvandling-/förtätningsområde, nr 9. En röd pil visar planområdets ungefärliga placering.

FÖP Landsbygdsplan
Området är utpekat i FÖP landsbygdsplan som antogs av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017.
Området är utpekat som ett utvecklingsområde/utvecklingsstråk bebyggelse enligt Ådö-stråket. Stråket
och dess bebyggelseutveckling följer en huvudprincip med funktionella stråk där kollektivtrafik och
teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp på sikt utvecklas.
Bebyggelsestråket på Ådö omnämns särskilt där utveckling kommer ge bättre förutsättningar för
samhällsservice i området.
Inom kommunen finns ett stort antal områden som från början planerats för fritidsboende,
kolonistugor eller liknande. I många av dessa områden pågår en omvandling från fritidsboende till
permanentboende. Någon återgång till ensartade fritidsbebyggelseområden är inte trolig och i många
fall inte längre möjlig. Det finns också områden på landsbygden med permanentbostäder med ett högt
bebyggelsetryck, där förtätning i form av avstyckningar förekommer. Inventeringar som gjorts av
enskilda avloppsanläggningar i kommunen visar på ett antal bristfälliga avloppsanläggningar med
höga utsläpp av näringsämnen och föroreningar. Behov av åtgärder finns, antingen för de enskilda
anläggningarna eller genom gemensamma anläggningar eller kommunalt vatten och avlopp.
En utveckling av Ådö skog för att inriktas mer mot permanentboendekaraktär ligger i linje med den
utveckling FÖP landsbygd ser som lämplig.
Landsbygdsplanen lyfter även upp att Ådö-stråket ska behålla sin funktion som grön koppling.
Allmänhetens tillgänglighet till Mälarens stränder ska förbättras och säkerställas samtidigt som gröna
kopplingar bibehålls och säkras för Görvälnkilens värden och funktioner.
Området utgör en del av en grönkopplings som löper i nord-sydlig riktning längs hela Ådöstråket.
Området är i enlighet med kommunens Landsbygdsplan FÖP från år 2016 där planområdet utpekas
som ett utvecklingsområde.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige
den 13 september 2017. Upplands-Bro kommun ingår i Stockholms län och dess bostadsmarknad. Det
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finns en rådande bostadsbrist i Upplands-Bro och det finns brist på bostäder i samtliga storlekar. Det
råder också brist på småhus och småhustomter. En stor del av de fritidshus som säljs blir
permanentbostäder.
Grönplan
Kommunfullmäktige fattade beslut om Grönplanen den 18 december 2008. Enligt grönplanen hade
herrgårdarna ofta trädgårdsplanteringar, vilket Ådö-Lagnö är ett exempel på och som ligger utanför
planområdet. Tidigare gick den betydelsefulla landsvägen mellan huvudstaden och Bergslagen genom
Upplands-Bro.
Söder om planområdet ligger landskapsskyddsområdet Ådö-Lagnö naturreservat. Naturreservatet är
riksintressant för sitt ädellövsskogsområde ur ett naturvårdsperspektiv och är främst känt för sina
mistlar. I reservatet förekommer det sällsynta insekts- och fågelarter. Det fanns betydande ängs- och
hagmarksområden av klass III spridda över Ådö-Lagnö från en kartläggning år 1993.
Planförslaget ligger i linje med kommunens Grönplan från 2008.
Vattenplan
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till
Mälaren-Rödstensfjärden. På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln
som rinner till Mälaren-Fiskarfjärden.
Mälarfjärderna Prästfjärden och Görväln har föreslagits som preliminära vattenförekomster i
kommunens vattenplan av Länsstyrelsen. Båda anses ha en god ekologisk status men uppnår inte god
kemisk status. I Prästfjärden förekommer det särskilt värdefulla arter och naturtyper klassificerade
som nationellt naturvärde. Det beror främst på att Prästfjärden är hemvist för den starkt hotade och
sällsynta arten undervattensväxten småvalting.
Vattenområdena på både östra och västra sidan av planområdet är utpekade som ESKO (ekologiskt
känsliga områden).
Trafik- och tillgänglighetsprogram
Inga trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder kommer att göras kopplade till denna
planläggning enligt Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020.
Gång- och cykelplan
I kommunens gång- och cykelplan (2012) föreslås det att gång- och cykelvägnätet bör kompletteras till
Ådö och Smidö i samarbete med Trafikverket. Se bild nedan. Gång och cykelplanen kommer att
uppdateras under 2021.
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Karta från kommunens gång- och cykelplan (2012). Bilden visar ett stråk med gång och cykelväg mot Smidö.

Detaljplaneprogram
Ett planprogram för Ådöhalvön har tagits fram för att utreda möjligheterna till komplettering i
befintliga bebyggelsestrukturer samt eventuellt tillägg av ny bebyggelse. Programmet godkändes av
kommunstyrelsen den 18 april 2012.
Bakgrunden till programmet är att befintliga fritidshusområden görs om till permanentboende i stor
utsträckning. Detta leder till önskemål om expansionsmöjligheter för fastighetsägare och ett utökat
behov av förbindelser samt vatten- och avloppslösningar. Området som planprogrammet berör,
innehåller stora naturvärden och delar av området kan upplevas som svårtillgängliga. I samband med
att Bro tätort växer blir trycket större på grönytor och rekreationsmiljöer på Ådöhalvön.
I planprogrammet står det beskrivet att bebyggelsen inom området kan utvecklas i linje med områdets
landskapskaraktär. Tanken är att skapa ett möte mellan stad och landskap samt med hållbarhet i fokus.
Planprogrammet ska ge vägledning vid placering och utformning av ny bebyggelse, vilket inkluderar
både enskilda byggnader, infrastruktur och liknande. Likaså ska planprogrammet fungera som
riktlinjer för hur landskaps- och naturvärden bevaras, hur mark och vegetation kan utvecklas och
stärkas.
Programmet anger följande inriktningar för planläggning i Ådö skog:
•
En struktur med stora långsmala fastigheter behålls närmast stränderna.
•
Minsta tomtstorlek för nya fastigheter föreslås vara 2000 m2. Avstyckningar ska prövas
med hänsyn till tomtstorlek, terrängförhållanden, landskapsvärden, väganslutning samt
möjlig byggbar yta.
•
En bred zon närmast stränderna hålls byggnadsfri, i likhet med gällande plan, för att bevara
naturmarkskaraktären. Mindre komplementbyggnader som bastu och båthus bör prövas
restriktivt i kommande planläggning.
•
Kommande planläggning bör reglera ett bebyggelsefritt avstånd på minst 15 meter på varje
sida om Ådövägen för att bibehålla den gröna skogskaraktären med ”hus i skog” längs
vägen.
•
I kommande detaljplan bör bestämmelse om bevarad naturmarkskaraktär längs gator och
stränder införas.
•
Varje tomt får bebyggas med en huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader.
Byggrätten föreslås till högst 160 m2 byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 250 m2
bruttoarea. Sammanlagt 50 m2 för komplementbyggnad.
•
Sprängning, schaktning och fyllning bör undvikas.
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•
•
•
•

Värdefull natur, berghällar och karaktärsträd och ädellöv sparas på tomtmark och bör
regleras i kommande planläggning.
Byggnader och uteplatser anpassas till befintlig terräng.
Parkering ska lösas inom respektive fastighet och tillfart ska anordnas med hänsyn till
topografi och vegetation.
Vägar inom området föreslås vara kommunala, även för Ådövägen som idag ägs av
Trafikverket. Park- och naturområden ska planläggas som allmän plats.

Förslaget till ändring av detaljplan för Ådö skog utgår från detaljplaneprogrammet, men skiljer sig
gällande storlek på fastigheter och omfattning av byggrätt.
Detaljplaner och förordnanden
För planområdet finns gällande detaljplan:
• Byggnadsplan för del av Ådö, Upplands-Bro kommun, Stockholm län, antagen av
kommunfullmäktige 1981, fastställd av regeringen 1983. I detaljplanen är planområdet utpekat
som bostäder i form av friliggande hus med ett bestämt våningsantal. I gällande plan (nr 7808)
finns det även användningsbestämmelser om transformator och vattenområde med bryggor
samt allmän plats i form av park. Planens genomförandetid har gått ut.
Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan, vilket innebär att gällande byggnadsplan kommer
att fortsätta gälla, med beslutade ändringar efter att planförslaget för ändring av detaljplan dör del av
Ådö (Ådö skog) har vunnit laga kraft.
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Plankarta (nr 7808) för gällande byggnadsplan. Planområdet är inringat i rött.

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Området ingår i grönkilen Görvälkilen, en av Stockholms många grönkilar. Vilda djur använder
planområdet för att röra sig norrut eller söderut på Ådöhalvön. Området består av stora skogstomter
med förhållandevis lite bebyggelse
Förslag

Ambitionen är att bevara karaktären med stora tomter, vilket ökar chansen för att bevara karaktären.
För att bevara naturkaraktären införs en bestämmelse om marklov för fällning av större träd. Det
innebär att träd som har en diameter över 30 cm vid 1 meter över marken endast får fällas efter att
marklov erhållits av kommunen.
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Planen innehåller också en bestämmelse om att endast 15 % av fastigheternas area får hårdgöras. Inom
ett område ställs krav på att marknivån måste vara över +19,4 meter, för att översvämning inom
området ska kunna undvikas.
Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Landskapsrummet i Ådö skog är ett skogsområde präglat av den varierande terrängen i området. Mot
Mälaren sluttar det kraftigt nedåt med höjdpartier mot vattnet. Vissa delar mot Ådövägen frontas av
skog och några delar av bebyggelse. Landskapet upplevs främst från Ådövägen som leder genom
området. Vägformen är smal och småskalig, resan slingrande och kuperad, vilket ger en dramatik med
kurvor och krön, där vägen syns försvinna och återkomma längre fram. Från vägen finns ett fåtal vyer
mot enskilda byggnader eller bebyggelsegrupper, karaktäristiskt är annars att bebyggelsen inte syns
utåt i landskapet och att det är ont om landmärken.

Karta över rumslighet i landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I Ådö skog är rumsligheten i huvudsak sluten skog i mitten av
området. Vid stränderna är det höjdpart/klippor mot vattnet.
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Karta över upplevelser av landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I Ådö skog är det varierat mellan vegetationsfront
bebyggelsefront mot Ådövägen. Några siktlinjer finns inte pga vegetation och terrängförhållanden.

Karta över strandkaraktärer, ur detaljplaneprogrammet. I på västra sidan är karaktären på västsidan höjdparti/klippor mot
vattnet där hällmarksskog på branta klippor möter vattnet. På östsidan är det skog nära vatten.
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Sektion i Ådö skog, ur detaljplaneprogrammet. På västra sidan sluttar strandlinjen kraftigt. På östra sidan är lutningen något
mer flack.

Förslag

Bebyggelse bör passas in i landskapet och större träd bevaras för att karaktären i området ska
bibehållas. Plansprängning bör undvikas då det skulle påverka områdets karaktär negativt.
Rekreation och friluftsliv
Nuläge

Det finns möjlighet till rekreation både norr, söder och delvis inom planområdet. Badplatsen vid
Björknäs, naturområden på Ådöhalvön samt det parkområde som finns inom planområdet. Söderut på
Ådöhalvön finns även naturreservatet Ådö-Lagnö.
Fornlämningar
Nuläge

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Ingen kulturhistorisk utredning har gjorts
för planområdet.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge

Enligt SGUs jordartskarta består större delen av området av urberg eller urberg med tunt eller
osammanhängande ytlager av morän. I den sydöstra delen av planområdet finns det ett mindre område
med postglacial sand. Mitt i planområdet finns det ett område med morän.

Kartutsnitt från SGU:s kartunderlag. Kartan visar att planområdet består av urberg (röd färg), urberg med inslag av morän
(röd med ljusblå prickar), postglacial sand (orange färg med vita prickar) samt morän(ljusblå med vita prickar).

Bebyggelseområden
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Bebyggelse
Nuläge

Planområdet består till stora delar av större villatomter. På den östra sidan av Ådövägen är
fastigheterna långsmala med gräns mot Ådövägen och vattenområdet. På den västra sidan
fastighetsstrukturen mer oregelbunden och det finns en större variation på tomtstorlekarna med några
mindre fastigheter.
Området har i stort behållit den ursprungliga naturkaraktären och husen är placerade långt inne på
tomterna. Områdena närmast stranden samt delarna närmast Ådövägen är i huvudsak obebyggda.
Bebyggelsen är varierad med både sommarstugor samt villor med åretruntstandard. Ett fåtal
fastigheter är obebyggda. Området upplevs därför idag som ett skogsområde som delar av
bebyggelsen.
Förslag

Planen möjliggör att befintlig bebyggelse kan få en standard som är normal för helårsbosstäder.
Byggrätten medger 160 m2 byggnadsarea för huvudbyggnad. Komplementbyggnader föreslås få en
sammanlagd byggnadsarea om max 60 m2. Byggnad får uppföras i max en våning. Vind får inredas.
Källare får inte uppföras. Bebyggelsen i detaljplaneområdet får uppföras som fristående villor på stora
tomter för att bevara områdets lummiga gröna karaktär. Byggnaderna ska anpassas till tomtens terräng
för att så långt som möjligt behålla grönska och undvika större ingrepp i marken.
Detaljplanen medger avstyckning av större fastigheter. Minsta fastighetsstorlek är 3000 m2. De
fastigheter som redan är mindre än detta, eller i gällande plan tillåts bli mindre genom bestämmelser
om mindre fastighetsstorlek.
Offentlig service och kommersiell service
Service finns i Bro centrum, cirka 5 km från planområdet.
Tillgänglighet
Nuläge

Området är kraftigt kuperat vilket försvårar tillgänglighet på fastigheterna.
Förslag

Ny bebyggelse behöver anpassas efter terrängen för att klara krav på tillgänglighet. Detta kan göras
genom placering av byggnader. Sprängning bör undvikas så långt som möjligt, men kan behövas för
att klara tillgänglighet på vissa platser. Eftersom många fastigheter är kraftigt kuperade vid stränderna
kommer stranddelen v fastigheterna inte vara tillgängliga. För att nå en strand som inte är kuperad är
Bjöknäsbadet norr om planområdet närmast. Bad med tillgänglighetsramp finns dock endast vid
Lillsjöbadet i Kungsängen.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, utfarter
Nuläge

Planområdet har tillfart från Ådövägen som löper genom området. Trafikverket har
huvudmannaskapet för Ådövägen idag, men har avtalat med kommunen om att kommunen ska ta över.
Inne i bostadsområdet finns mindre grusade vägar med enskilt huvudmannaskap. Gång- och
cykelbanor saknas.
Förslag

Utbredningen för användningen väg i detaljplanen är oförändrat. Ytan för vägområdet är bredare än
dagens väg vilket innebär att det är möjligt att bredda vägen i framtiden eller bygga ut med gång- och
cykelväg utmed vägen vid behov.
Parkering för bostäder ska ske på den egna fastigheten. Av trafiksäkerhetsskäl är det utfartsförbud på
delar av Ådövägen, vilket gör att nya fastigheter kan behöva använda en gemensam utfart.
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Kollektivtrafik
Nuläge

Kollektivtrafiken på Ådöhalvön är glest trafikerad med endast 6 avgångar/dygn med buss i vardera
riktningen.
Förslag

Om fler bosätter sig permanent inom planområdet ger det ett större underlag för kollektivtrafiken. För
att boende ska vara villiga att åka buss istället för bil behöver turtätheten ökas.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Trafikbuller genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Ådövägen har en
mycket låg trafikmängd, 212 fordon/dygn ÅDT enligt Trafikverkets databas. Vid en full utbyggnad av
föreslagen detaljplan för Stora Lugnet m.fl. samt denna detaljplaneändring samt att alla fastigheter
bebos permanent bedöms antalet trafikrörelser öka till knappt 550 trafikrörelser/dygn.
Hastigheten är 50 km sommartid respektive 70 km/h vintertid. Uppskattning av vägbuller har gjorts
med hjälp av SKR och Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Antalet trafikrörelser i
både i nuläget och efter full utbyggnad underskrider de antal trafikrörelser som finns i tabellerna.
Marken utmed Ådövägen är belagd med byggförbud (prickmark). Bredden på prickmarken varierar
inom planområdet. De fastigheter som har minst prickmark får bygga drygt 20 meter från vägmitt.
Sommartid bedöms nivåerna ligga under 53 dB(A) 20 meter från vägmitt. De lägsta antalet
trafikrörelser i för 70 km/h i ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” är 700 fordon/dygn, vilket ger 56
dB(A) 20 meter från vägmitt. Detta är betydligt fler trafikrörelser än de planområdet har. Kommunen
bedömer därför den uppskattningen som betydligt mindre. Någon bullermätning har inte gjorts och
bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta nivåer.
Radon
Radonförekomst är inte känd. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkra och
eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet.
Översvämning
Nuläge

Enligt lågpunktskarteringen finns en plats i området där vatten riskerar att bli stående vid skyfall. Det
kan dock förväntas vara relativt goda förutsättningar för infiltration på platsen.
Översvämningsrisken från Mälaren bedöms som liten eftersom platsen är kraftigt kuperad och området
vid stranden är belagt med byggförbud.
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Ytavrinning och lågpunktskartering i Ådö skog. Vatten samlas på en lågpunkt i mitten av planområdet.

Förslag

I detaljplanen fastställs markhöjder för att bebyggelse som sker i nuvarande lågpunkter inte ska riskera
att översvämmas vid skyfall. Vid byggande och hårdgörande av mark måste höjdsättning ske så att
stående vatten undviks. Avrinningsvägar behöver beaktas vid hårdgörande av ytor.
Farligt gods
Ådövägen är inte transportled för farligt gods.

Teknisk försörjning
Dagvatten
I första hand ska vattnet infiltreras och i andra hand fördröjas. Öppna dagvattenlösningar ska väljas
före slutna system. Fördröjning kan ske på flera sätt, exempelvis genom regnrabatter (raingarden) eller
gröna tak.
Området sluttar kraftigt vilket gör att stor del av dagvattnet kommer att rinna ut i Mälaren över
fastigheterna Viss infiltration sker genom på den egna fastigheten. För att säkerställa att infiltration
ska kunna ske får endast 15 % av fastigheternas area hårdgöras.

Vatten och avlopp
Kommunen ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden beräknas påbörjas under 2021.
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Värme
Värmeförsörjningen löses inom planområdet genom egen uppvärmning. Energiförbrukning för värme
och ventilation ska följa gällande föreskrifter enligt Boverkets byggregler (BBR).

El, tele, bredband
Skanova och IP-only har ledningar utmed Ådövägen samt delar av Ådö skogsväg för möjlig
anslutning till tele och fiber. E.ON har ledningar för el vid Ådövägen samt Ådö skogsväg.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system
för insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för
varje villafastighet.

Konsekvenser av planens genomförande
Förslaget är en detaljplaneändring. De konsekvenser av planens genomförande som beskrivs är för
själva ändringen, dvs de nya eller ändrade bestämmelser som föreslås.

Miljökonsekvenser
Planens genomförande innebär att ett större antal byggnader tillåts uppföras med en större
byggnadsarea. Fler avstyckningar tillåts än tidigare. Planbestämmelserna om minsta tomtstorlek
möjliggör cirka 10-17 avstyckningar utöver de som är tillåtna i gällande plan. Konsekvenserna av
detta är att en större andel mark kommer att hårdgöras, vilket minskar mängden dagvatten som
infiltreras. Mer ytvatten kommer att transporteras på de lägre delarna av planområdet, som ligger
utmed stränderna.
Om området byggs ut fullt innebär det en större andel permanentboende i området samt fler bostäder.
Detta medför att ökat antal bilrörelser per dygn, vilket leder till en dubblering av trafiken. Ådövägen är
förhållandevis lågtrafikerad, även efter en full utbyggnad. Bullernivåerna från vägen bedöms även
efter utbyggnad vara under de värden som krävs för bostäder.
Naturvärdena i området riskerar att påverkas negativt vid en större utbyggnad då mer ytor kommer att
tas i anspråk. Det finns dock inget som hindrar hårdgörande idag och inget skydd för vegetation.

Ekonomiska konsekvenser
För fastighetsägarna innebär detaljplanen en kostnad endast om bygglov söks. I det fall tas en
planavgift ut utöver bygglovsavgiften. De fastighetsägare som har stora fastigheter ges en möjlighet att
stycka av dessa, vilket innebär ett ekonomiskt värde. Huvudmannaskapet på Ådö skogsväg är fortsatt
enskilt, vilket gör att kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägarna i området.
Kommunen har kostnader för att ta fram detaljplan för Ådö. Genom att ta ut planavgift vid bygglov
finansieras detaljplanen i efterhand. Kommunens kostnader i planområdet är för utbyggnad av vatten
och avlopp, vilket kommer att ske oavsett om detaljplanen ändras eller inte. Detsamma gäller
kommunens övertagande av driften av Ådövägen.

Sociala konsekvenser
Utbyggnad av Ådö ger troligtvis en större andel permanentboende i Ådö skog. Detta kan göra att fler
människor befinner sig i området under större del av året. Planen bedöms ha liten inverkan på sociala
värdena. En större byggrätt anses inte förändra områdets karaktär, då området idag upplevs som
ianspråktaget. Den fastighet som idag utgörs av parkmark kommer fortsatt att vara till för allmänheten
så att åtkomst till naturområden och vatten säkras.
Ett ökat antal permanent boende kan leda till fler trafikrörelser men detta bedöms inte påverka social
värden i någon större omfattning, idag använder många redan planområdet för permanentboende.
Användningen av gemensamma platser såsom parkområdet bedöms öka om planförslaget byggs ut.
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Barnkonsekvenser
Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet. Området har stora
tomter med plats för lek. De stora tomterna gör också att det finns möjlighet att delar av fastigheterna
blir naturtomter vilket främjar barns lek och utforskning. För barn och ungdomar kan det bli
begränsande att det saknas gång- och cykelväg då det kan kännas otryggt att promenera utmed
Ådövägen. Det finns dock utrymme inom vägområdet att förbättra trafiksäkerheten.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Den ursprungliga detaljplanen är en byggnadsplan vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap
för allmänna platser. Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över ansvaret för Ådövägen. På
grund av detta ändras huvudmannaskapet för Ådövägen till kommunalt huvudmannaskap i samband
med planändringen. Väganläggningen betraktas som genomförd. En eventuell utbyggnad av gång- och
cykelbana ryms inom allmän plats för huvudgata.
Genomförandetiden förlängs inte för de bestämmelser som inte ändras.
Avtal
Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över väghållarskapet. Kommunen bekostar planarbetet.
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. Åtaganden enligt avtalet, dvs. att
väghållarskapet blir kommunalt väntas fullföljas under hösten 2021.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Samtliga fastigheter inom planområdet är privatägda.
Fastighetsbildning
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna
prövas. Kommunen har inte funnit det nödvändigt att i detalj reglera läget och dragningen av nya
fastighetsgränser vid avstyckning annat än vad som redovisas i detaljplanen genom egenskaps- och
användningsgränser. Det innebär att ytterligare åtgärder än enbart avstyckningar kan bli nödvändiga
för att på ett rationellt sätt skapa nya bostadsfastigheter i området, t.ex. bildande av utfartsservitut eller
gemensamhetsanläggningar på kvartersmark. 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. För förrättningen betalar sökanden förrättningskostnader efter
Lantmäteriets beslut. I fall där förrättningen berör flera fastigheter och ingen överenskommelse om
förrättningskostnaderna träffats kan dessa andra fastigheters ägare än sökanden åläggas att betala efter
vad som är skäligt. I förrättningar där ersättningsfrågor mellan sakägare aktualiseras och där parterna
inte är överens om ersättningsbeloppet äger Lantmäteriet normalt rätt att besluta om ersättning vilket
då blir bindande.
Upplysning: Gränskvaliteten i området är i vissa fall dålig. Det här betyder att gränsers läge i
verkligheten kan skilja mot vad som anges i kartor till sådan grad att det inte går att rättsligt entydigt
avgöra var gränsen är belägen utan vidare utredning och beslut, så kallad fastighetsbestämning.
Kommunen har säkerställt tillräcklig gränskvalitet i sådana gränser som kan omfattas av
inlösensbestämmelser mellan allmänna platser och fastighet i privat ägo. Syftet har varit att fastställa
konsekvenser för den enskilde vid eventuell inlösen av mark för bildande av allmän plats.
Fastighetsbestämningar kan bli nödvändiga som delmoment vid fastighetsbildningar för t.ex.
nybildning av bostadsfastighet. Lantmäterimyndigheten kan vid fastighetsbildning finna att
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fastighetsbestämning är nödvändig och äger då rätt att initiera detta inom förrättningen. Det är
fastighetens ägare eller den som annars svarar för förrättningskostnaderna som också får svara för
kostnad för fastighetsbestämning. Resultatet av en fastighetsbestämning kan innebära att en fastighet
ökar, eller minskar i storlek och ändrar läge mot vad som tidigare angivits i kartor och
fastighetsregister. Det kan också innebära att sådan fastighetsbildning som kan förefalla vara
genomförbar utifrån plankartans bestämmelser och uppgifter i fastighetsregistret inte är möjlig utan
ytterligare åtgärder.
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Huvudmannaskapet för Ådö skogsväg är enskilt. Det innebär att det är fastighetsägarna i området som
tillsammans ska sköta anläggande, drift och finansiering av vägen.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
De fastigheter som är över 6000 kvadratmeter får möjlighet att bilda nya fastigheter. Nya fastigheter
kan även bildas genom att fastighetsägare samarbetar med varandra. Samtliga fastigheter får större
byggrätt. Användningsbestämmelser har inte ändrats.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
Den som avser uppföra byggnad inom planområdet svarar för att nödvändigt underlag upprättas. En
utredning har gjorts beträffande ytvattnets avrinningsvägar. Denna utredning visar att det dagvatten
som uppstår i området i många fall rinner över privat kvartersmark. Det är därför nödvändigt att i
bygglov redovisa hur hänsyn till dagvatten görs.

Ekonomiska frågor
Driftkostnader
Planens genomförande innebär inga ökade driftskostnader. Upplands-Bro kommun kommer överta
väghållarskapet för Ådövägen vilket innebär tillkommande driftskostnader, men denna åtgärd är
fristående från detaljplanens antagande.
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Bygglovavgift och
planavgift tas ut vid ansökan om bygglov.
Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos statliga lantmäterimyndigheten. Den som ansöker bekostar
förrättningen efter den taxa som Lantmäterimyndigheten tillämpar.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetid för de bestämmelser som genom planändringen ändras är 10 år från den dag
planändringen vinner laga kraft.
Medverkande i projektet
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Samhällsbyggnadskontoret har också bidragit till
arbetet.
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Upprättad 2021-09-09, rev 2022-01-24
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Lina Wallenius
Planarkitekt

Samuel Eketorp
Projektledare exploatering
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TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Vår beteckning

Lina Bergkvist

2022-01-26

TN 22/0044

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands -bro.se

Lekplatsstrategi
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning av kostnadsuppskattning
för att ta fram en lekplatsstrategi.

Sammanfattning
Den 6 december 2021 gav Tekniska nämnden samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att ta fram en lekplatsstrategi. I ett första skede ska kontoret
återkomma till nämnden med en budget för framtagande.
Kontoret har tagit fram förslag på innehåll samt kostnadsuppskattning för
framtagande av en lekplatsstrategi. Uppskattad kostnad uppgår till ca 250 000
kr.

Beslutsunderlag


Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 Januari 2022



Tekniska nämndens beslut § 107 den 6 december 2021

Ärendet
Den 6 december 2021 gav Tekniska nämnden samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att ta fram en lekplatsstrategi. I ett första skede ska kontoret
återkomma till nämnden med en budget för framtagande.
Kontoret ställer sig positivt till förslaget om att ta fram en lekplatsstrategi.
Eftersom en lekplatsstrategi kan se lite olika ut beroende på vilket innehåll man
vill lyfta, så sökte sig kontoret till andra kommuner för att hämta information
och underlag.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Slutsatsen av undersökningen resulterar i nedan föreslaget innehåll på
Lekplatsstrategin:


Inventera, analysera och åskådliggöra Samhällsbyggnadskontorets
samtliga lekplatser och utegym samt andra platser för lek, upptäckande
och samling exempelvis lekotoper, pulkabackar, gräsbeklädda
sportplatser.
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Datum

Vår beteckning

2022-01-26

TN 22/0044

Samhällsbyggnadskontoret






Att synliggöra hur Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att förvalta,
underhålla och utveckla sina lekplatser, utegym och andra
samlingsplatser.
Skapa levande information på hemsidan om lekplatser, utegym,
lekotoper med mera.
Upprätta, justera och komplettera strategin vid överlämning av nya ytor
ifrån exempelvis Detaljplanerat projekt
Föreslå strategipunkter vid nyanläggning som:
- placering
- utformning
- prioritering
- tillgänglighet
- säkerhet

Kostnad för att ta fram en lekplatsstrategi med ovanstående innehåll uppskattas
till ca 250 000 kr.

Barnperspektiv
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö. I arbetet
med lek, skapande och utforskande i barns miljöer är det viktigt att ta reda på
vad barnen själva vill ha, och vilka behov som finns. Därför är det viktigt att ge
allmänheten till stimulerande lekmiljöer med varierad utrustning och
utformning som riktar sig till flera olika åldersgrupper.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata Park Trafik

Bilagor
1. Tekniska nämndens beslut § 107 den 6 december 2021
Beslut sänds till
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§107

2021-12-06

Ordförandeförslag - Lekplatsstrategi

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadschefen att ta fram en lekplatsstrategi och i
första skede återkomma till nämnden med en budget för framtagande av denna.

Ordförandes förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadschefen att ta fram en lekplatsstrategi och i
första skede återkomma till nämnden med en budget för framtagande av denna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.
Jan Ramstedt (SD) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Marcus Skölds (M)
förslag till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
x

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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1 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-01-28

TN 22/0050

Tekniska nämnden

Riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder vid
30 km/h
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer för
hastighetsdämpande åtgärder på vägar med hastighetsbegränsning 30 km/h.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2021 att uppdra till
samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag på riktlinjer som anger i vilka fall
och på vilket sätt hastighetsdämpande åtgärder bör vidtas på vägar med
hastighetsbegränsning 30 km/h.
Inom kommunens alla bostadsområden är hastigheten begränsad till 30
kilometer i timmen. Undantaget är gator med busstrafik där hastigheten är satt
som lägst till 40 km i timmen.
Trots den föreskrivna hastigheten förekommer fortkörning på vägarna och
önskemål om hastighetsdämpande åtgärder inkommer kontinuerligt till
kommunen. För att säkerställa att bedömning sker med likabehandlingsprincip
krävs uppsatta kriterier som såväl allmänheten som Tekniska nämnden kan
förhålla sig till. Kriterierna är höga trafikmängder, genomfartstrafik, avsaknad
av gång- och cykelbana samt höga hastigheter. För att en gata ska bli aktuell
för att utredas för permanenta farthinder krävs det att flera kriterier är
uppfyllda. Kriterierna ska endast vara vägledande och ej utgöra garanti för
åtgärder.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari
2022



Förslag till riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder vid vägar med
hastighetsbegränsning 30 km/h, den 1 februari 2022



Tekniska nämndens beslut §108, den 6 december 2021
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Datum

Vår beteckning

2022-01-28

TN 22/0050

Ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2021 att uppdra till
samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag på riktlinjer som anger i vilka fall
och på vilket sätt hastighetsdämpande åtgärder bör vidtas på vägar med
hastighetsbegränsning 30 km/h.
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det långsiktiga
målet för trafiksäkerheten är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken. Hastigheten har stor direkt inverkan på trafiksäkerheten, framför allt
konsekvenserna av en kollision.
Inom kommunens alla bostadsområden är hastigheten begränsad till 30
kilometer i timmen. Undantaget är gator med busstrafik där hastigheten är satt
som lägst till 40 km i timmen.
Trots den föreskrivna hastigheten förekommer fortkörning på vägarna och
önskemål om hastighetsdämpande åtgärder inkommer kontinuerligt till
kommunen. För att säkerställa att bedömning sker med likabehandlingsprincip
krävs uppsatta kriterier som såväl allmänheten som tekniska nämnden kan
förhålla sig till. Kriterierna är höga trafikmängder, genomfartstrafik, avsaknad
av gång- och cykelbana samt höga hastigheter. För att en gata ska bli aktuell
för att utredas för permanenta farthinder krävs det att flera kriterier är
uppfyllda. Kriterierna ska endast vara vägledande och ej utgöra garanti för
åtgärder.
Hastighetsöverträdelse är en polisiär fråga, dock kan en hastighetssäkring av
platser vara nödvändig där oskyddade trafikanter och motorfordon ska samsas
om utrymmet. Farthinder i form av gupp är de enskilda åtgärder som ger de
största effekterna på hastigheterna. Andra hastighetsdämpande åtgärder kan
vara sidoförskjutningar, avsmalningar och blomlådor. Alla åtgärder har både
för- och nackdelar som måste vägas in vid val av typ av åtgärd som det ska
beslutas om. Faktorer som vägens geometri, trafikflöden, trafikslag, kostnad
samt effekten av åtgärden spelar också in vilken typ av åtgärd är lämpligt att
använda för en specifik plats.
Fartdämpande åtgärder medför även negativa konsekvenser som man bör
beakta. Trafikproblemet kan flyttas från en gata till en annan. Åtgärder kan
medföra vibrationer och skakningar, försämra trafikmiljön för kollektivtrafik
och utryckningsfordon samt öka behovet av extra resurser för gatuunderhåll
med mera.

Barnperspektiv
Det är viktigt att skapa trafiksäkra miljöer där oskyddade trafikanter blandas
med fordonstrafiken. Hastighetsdämpande åtgärder bidrar till säkrare
trafikmiljöer.
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Datum

Vår beteckning

2022-01-28

TN 22/0050

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Förslag till riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder vid vägar med
hastighetsbegränsning 30 km/h
2. Tekniska nämndens beslut §108, den 6 december 2021
Beslut sänds till
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 108

2021-12-06

Ordförandeförslag - Riktlinjer för
hastighetsåtdämpande åtgärder vid 30
km/h

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag på riktlinjer som
anger i vilka fall och på vilket sätt hastighetsdämpande åtgärder bör vidtas på
vägar med hastighetsbegränsningen 30 km/h.

Ordförandes förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag på riktlinjer som
anger i vilka fall hastighetsdämpande åtgärder bör vidtas på vägar med
hastighetsbegränsningen 30 km/h.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut
med ändringsförslaget:
”att uppdra till samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag på riktlinjer som
anger i vilka fall och på vilket sätt hastighetsdämpande åtgärder bör vidtas på
vägar med hastighetsbegränsningen 30 km/h.”
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) ändringsförslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Marcus Skölds (M)
förslag till beslut med Catharina Anderssons (S) ändringsförslag, och att
Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Samhällsbyggnadskontoret
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Samhällsbyggnadskontoret
A ndrea Jansson
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-01

TN 22/0050

Riktl in jer för h astig hetsd ämpan de åtg ärder vid
väg ar med hastig h etsbeg ränsn ing 30 km/h
Hastighetsdämpande åtgärder syftar till att öka säkerheten för oskyddade
trafikanter såsom fotgängare och cyklister. Åtgärderna består i huvudsak av
fysiska hinder i form av gupp, sidoförskjut ni ngar, avsmalningar och blomlådor.
Faktorer som ska vägas in vid val av typ av åtgärd är vägens geometri,
trafikflöden, trafikslag, kostnad samt effekten av åtgärd.
För att en gata ska bli aktuell för att utredas för permanenta farthinder krävs det
att flera kriterier är uppfyllda. Kriterierna ska endast vara vägledande och ej
utgöra garanti för åtgärder.
Gatan saknar gångbana eller gång- och cykelväg
Gatan har genomfart str afik
Det finns lekplats, skola eller fritidshem utmed gatan
Gatan ska vara utsatt för höga trafikmängder
Medelhastigheten överstiger högsta tillåt na hastighet med 8 km/h
och/eller 85-percentilen* överstiger 15 km/h
* M ed 85-percent il avses at t 85 p rocent av bilarna har en hast ighet lika med eller lägre än angiven
hast ighet.

Inför beslut av fartdämpande åtgärder bör följande negativa konsekvenserna
beaktas:
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Åtgärderna kan medföra att trafikproblemet flyttas från en gata till en
annan. En ytterligare effekt är att en hastighet ssänk ning erhålls i
omedelbar anslutning till åtgärden, men att sträckorna däremellan blir
accelerationsst räckor.
Anläggni ng av farthinder och hastighetsdämpande åtgärder kan
medföra vibrationer och skakningar som trafiken generar i anslutni ng
till åtgärderna. Dessa kan ge upphov till sättningar och sprickbildningar
i närliggande fastigheter.
Hastighetsdämpande åtgärder innebär en försämring av trafikmi ljön för
kollektivt rafik och utryckningsfordon.
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2022-02-01

TN 22/0050

Åtgärderna medför ett behov av extra resurser för att kunna utföra
vinterväghållning, lösa hanteringen av dagvatten och övrigt gatuunderhåll på
ett tillfredsställande sätt.
Följande permanenta farthinder är tillämpliga:


Fartgupp



Sidoförskjutningar



Avsmalningar
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TJÄNSTESKRIVELSE

Niklas Johansson
VA-ingenjör
VA-enheten

Datum

Vår beteckning

2022-02-02

TN 21/0152

Er beteckning

Tekniska nämnden
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Samhällsbyggnadskontoret
En plan ska antas av Kommunfullmäktige i de fall planen är av principiell
karaktär eller annars av större vikt. En policy ska beslutas av
Kommunfullmäktige.
Dagvattenplanen är en fördjupning av kommunens VA-plan. Den samlar och
tydliggör kommunens arbete med dagvatten genom att beskriva och utveckla
ytterligare de övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som beskrivs
i dagvattenpolicyn.
Dessa är uppdelade i fem punkter som innefattar en minskad mängd
föroreningar till kommunens vatten, robust och klimatanpassad
dagvattenhantering, bevarandet av vattenbalansen, berikande bebyggelsemiljö
samt ett långsiktigt hållbart genomförande. Dagvattenpolicyn är således ett
uttryck för kommunens viljeriktning och skall ligga till grund för
dagvattenarbetet medan dagvattenplanen som är mer fördjupande har en viktig
roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till
byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller och perspektiv i
dagvattenfrågan med många aktörer inblandade har stor vikt lagts vid
genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning.
Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete.
Kommunen behöver fortsätta planeringsarbetet och denna plan avslutas med en
åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter. Genomförandet av
dagvattenplanen skall följas upp minst en gång per år och revidering skall ske
vart femte år.
Förslaget har gått på remiss för möjlighet att lämna synpunkter till externa
parter såsom Sjöfartsverket, Trafikverket, Brandkåren Attunda, Käppalaförbundet samt Region Stockholm där ingendera har något att invända mot
förslaget. De synpunkter som framkommit finns sammanfattade i bilaga 3.

Barnperspektiv
En ansvarsfull dagvattenhantering bidrar till en gynnsam levnadsmiljö för barn
då dagvatten rinner ut i Mälaren och når badplatser där barn och ungdomar
vistas. Ett omhändertaget dagvatten minskar också risken för översvämningar
vid stora skyfall som kan leda till olycksfall där barn rör sig. Därför bedöms
beslutet få positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
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Sammanfattning
Med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav står
Upplands-Bro kommun, liksom många andra kommuner, inför en rad
utmaningar i fråga om dagvatten. Kommunens dagvattenplanering är
avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att
klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar.
Dagvattenplanen har tagits fram parallellt med kommunens dagvattenpolicy.
Båda dessa dokument är en fördjupning av kommunens VA-plan och har tagits
fram på uppdrag av kommunfullmäktige. Planen och policyn omfattar
dagvattenhanteringen i hela kommunen, inom och utanför kommunens
verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering.
Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete med dagvatten. De
övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som fastslagits i
dagvattenpolicyn, beskrivs och utvecklas ytterligare i dagvattenplanen.
Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och
detaljplanering till byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller
och perspektiv i dagvattenfrågan med många aktörer inblandade, har stor vikt
lagts vid genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning.
Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete.
Kommunen behöver fortsätta planeringsarbetet och denna plan avslutas med en
åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter. Genomförandet av
dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen ska
revideras regelbundet.
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1 Inledning
1.1
Bakgrund
En fungerande hantering av dagvatten är viktig för att uppnå ett hållbart
samhälle. Dagvattensystemen ska klara ett förändrat klimat med större
variationer i flöden och mer intensiva regn utan att dagvatten skadar
byggnader, orsakar olägenhet för hälsa och miljö eller försämrar status i sjöar,
vattendrag och grundvatten.
Lagstiftning och ansvarsfördelning kring dagvattenhantering är dessutom
komplex, vilket försvårar arbetet. För att nå framgång är det viktigt med
samverkan och tydlig kommunikation, både mellan kommunens förvaltningar
och bolag och gentemot privata verksamheter och fastighetsägare.
Dagvatten har också stor potential som en resurs som berikar bebyggelsemiljön
med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk
mångfald. Värdet av dagvatten som en resurs ökar med ett förändrat klimat
med längre torrperioder.
Upplands-Bro har sedan flera år gått in i en fas av expansion och tillväxt och
det finns ett stort behov av att samordnat och effektivt arbeta med
dagvattenfrågan inom kommunen. I samband med att kommunens VA-plan
antogs fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram en dagvattenplan. Arbetet med dagvattenplanen har skett i en
avdelningsövergripande arbetsgrupp och är en fördjupning av VA-planen. De
övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som beskrivs i
dagvattenpolicyn, utvecklas och förtydligas i dagvattenplanen.

Lästips för fördjupning
•
•
•

Boverkets webbplats om dagvatten
Svenskt Vatten P110 och P105
Länsstyrelsen Stockholms webbplats om
klimatanpassning
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Dagvattenplanen antas av kommunfullmäktige och är en del av kommunens
strategiska planering. Det finns en koppling till flera andra kommunala
styrdokument såsom:
•

Översiktsplan (ÖP 2010), antogs 2011-12-15

•

VA-plan, antogs 2018-06-13

•

Vattenplan, antogs 2015-09-09

Dagvattenplanen riktar sig till kommunens förvaltningar och bolag samt till
privata fastighetsägare och verksamheter. Den har flera syften:
•

Att bidra till bättre rening av dagvatten i kommunen och därigenom
bättre måluppfyllelse gentemot vattendirektivet, långsiktigt bättre
vattenmiljöer och skydd av Mälaren som dricksvattentäkt.

•

Att minska översvämningsrisken.

•

Att öka kunskapen om dagvatten och leda till en bättre förvaltning av
den kommunala dagvattenanläggningen.

•

Att underlätta dagvattenarbetet och tydliggöra för kommunens
förvaltningar och bolag samt privata aktörer och de som bor i
kommunen, om vad som gäller och ska prioriteras.

•

Att underlätta planering av ny bebyggelse.

1.2
Definition av dagvatten
Dagvatten är tillfälligt avrinnande mer eller mindre förorenat vatten från
exploaterade områden, till exempel vägar, hustak, parkeringsplatser och
stenläggningar. Dagvatten rinner både på ytan och i dagvattensystem. Det
mesta är regn-, smält- eller framträngande grundvatten. I exploaterade områden
ingår inte jordbruksmark eller skogsmark.
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1.3
Omfattning och avgränsning
Dagvattenplanen omfattar dagvatten i hela kommunen, både inom och utanför
kommunens verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering. Planen
behandlar dagvatten från exploaterade områden i enlighet med kommunens
definition av dagvatten. Avrinning från jordbruksmark eller skogsmark
omfattas därmed inte.
För att inte arbetet skulle bli alltför omfattande och därmed svårt att genomföra
ingår skyfall endast översiktligt i dagvattenplanen. Skyfall kommer att hanteras
i en särskild skyfallsplan.
Underhåll och förnyelse av ledningsnätet för dagvatten ingår i kommunens
Förnyelseplan som är ett annat styrdokument.

Kockbackadammen. Foto: Sarah Nilsson
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1.4
Dagvattenplanens uppbyggnad
Dagvattenplanen är inte framtagen för att läsas från pärm till pärm, utan varje
avsnitt kan läsas fristående. Dagvattenplanen börjar med en sammanfattning av
den lagstiftning som gäller. Därefter följer en genomgång av de huvudsakliga
principer som gäller för hållbar dagvattenhantering samt den åtgärdsnivå som
gäller i Upplands-Bro kommun vid ny- och större ombyggnation.
Ansvarsförhållanden internt inom kommunen och med särskilda externa parter
beskrivs utförligt. Därefter följer en beskrivning av hantering av dagvatten i
planprocessen. Nulägesbeskrivningen ger en detaljerad bild över recipienter,
verksamhetsområde, den befintliga allmänna dagvattenanläggningen och olika
faktorer som påverkar dagvattnet. Avslutningsvis har identifierade behov och
aktiviteter för det fortsatta arbetet sammanställts i en åtgärdslista.
1.5
Kommunikation
Det är av stor vikt att informera och engagera allmänheten, såväl medborgare
som privata och offentliga aktörer, i dagvattenfrågor. Det är viktigt att det
skapas en förståelse för att hantering av dagvatten på fastigheter och
kvartersmark har betydelse för tätorternas utveckling. Åtgärder som vidtas på
fastigheter och kvartersmark hjälper till att minska belastningen nedströms.
Fastighetsägare ska uppmuntras att hantera sitt dagvatten inom sin tomt för att
minska flöde och föroreningar.
Kommunikationen av Dagvattenplan Upplands-Bro kommun behöver därför
ske både internt inom kommunen och externt gentemot berörda målgrupper.
Genom information och kampanjer kan fastighetsägare informeras om sin egen
inverkan på dagvattenhanteringen och hur de kan påverka den.
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1.6
Revidering
Dagvattenplanen utgör en grund för kommunens dagvattenarbete och är ett
levande dokument som löpande behöver ses över och uppdateras. En större
revidering ska göras vart femte år som ska antas av kommunfullmäktige. Det
kan även uppkomma behov av mindre revideringar som antas av tekniska
nämnden. Det löpande arbetet med dagvattenplanering, uppföljning och
revidering av dagvattenplanen genomförs av en avdelningsövergripande
arbetsgrupp.
1.7
Ordlista och begreppsförklaring
Allmän dagvattenanläggning Anläggning som har ordnats och används för att
uppfylla VA-huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Den allmänna dagvattenanläggningen består av ledningsnät,
pumpstationer, dagvattendammar samt andra anordningar som krävs för att
anläggningen ska fungera på avsett sätt. Benämns också som kommunalt
dagvatten.
Allmän platsmark Ett område som är avsett för ett gemensamt behov.
Avrinningsområde Det landområde, inklusive sjöar och vattendrag, som
avvattnas till samma punkt. Området avgränsas av topografin som skapar
vattendelare gentemot andra avrinningsområden.
Dagvattensystem Begreppet dagvattensystem omfattar det totala
omhändertagandet av dagvatten på vägar, torgytor samt privata tomter, i det
allmänna ledningsnätet i rörledningar, i diken, och via översilning över
gräsytor. I dagvattensystemet ingår också dagvattenanläggningar som dammar
och skelettjordar.
Ekosystemtjänst Alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det är till exempel att växter
renar luft och vatten, bin pollinerar grödor och naturen ger oss möjlighet till
rekreation.
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Förbindelsepunkt Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en
fastighets VA-installation.
Hydraulisk modell En modell där olika beräkningar kan göras av bland annat
hur vattnet rör sig och ansamlas i terrängen.
Hårdgjorda ytor Ytor där vatten hindras att rinna ned i marken (genom så
kallad infiltration), till exempel hustak och asfalterade vägar. Motsatsen är
genomsläppliga ytor.
Kvartersmark Mark inom detaljplanelagt område som inte ska utgöra allmän
plats eller vattenområde.
Länshållningsvatten är regnvatten, grundvatten och spolvatten som ansamlas.
Det kan till exempel uppstå i schaktgropar vid byggen och kallas också
schaktvatten. Det är vatten som behöver pumpas bort eller avledas.
Miljökvalitetsnormer (MKN) Föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet
inom ett geografiskt område. Inom vattenförvaltningen används
miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets kvalitet i flera olika
avseenden.
Nedsänkt växtbädd En planteringsyta som samtidigt fördröjer och renar
dagvatten. Kan även benämnas regnbädd, biofilter och raingarden.
Recipient Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare för
dagvatten eller renat spillvatten.
Skelettjord Teknik som både främjar livsbetingelser för träd i hårdgjord
gatumiljö och rening av dagvatten. Grovt material skapar ett bärande skelett
med hålrum som lagrar vatten till trädet, utjämnar flöden och möjliggör rening
av dagvatten.
Skyfall Mycket kraftig nederbörd. Även benämnt som katastrofregn.
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Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri med mera. Med
spillvatten likställs allt avloppsvatten som VA-huvudmannen bedömer skall
avledas till spillvattenledning.
VA-huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning. I Upplands-Bro
ligger ansvaret hos Tekniska nämnden.
Vattenförekomst Exempelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller
grundvatten som pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen.
Vattenskyddsområde Ett geografiskt område till skydd för en vattenförekomst
med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller för en
möjlig framtida vattentäkt.
Vattenstatus Tillstånd i ett vatten enligt vattenförvaltningsförordningen.
Kemisk status (”god” eller ”uppnår ej god”) bedöms i förhållande till halter av
prioriterade ämnen och ekologisk status (”hög”, ”god”, ”måttlig”,
”otillfredsställande” eller ”dålig) bedöms på ekologisk kvalitet.
Verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering Allmänna
dagvattentjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område
(verksamhetsområde) inom vilket en allmän dagvattenanläggning har eller
skall ordnas.
Återkomsttid Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan
regn- eller avrinningstillfällen för en viss given intensitet och varaktighet.
Exempelvis 20-årsregn eller 100-årsregn.
Öppna dagvattenanläggningar Anläggningar för omhändertagande av
dagvatten i helt eller delvis öppet system (till skillnad från slutna system).
Dessa försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om nederbörd. Några
exempel är våtmarker, dagvattenparker, dammar, diken och nedsänkta
växtbäddar. Ansvaret för en öppen dagvattenanläggning är delat mellan VAkollektivet och skattekollektivet.
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Översvämningsytor Ytor som avsiktligt och tillfälligt översvämmas vid regn.
Den tillfälliga magasineringen av dagvatten bidrar till en utjämning av
dagvattenflöden.
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2 Juridiken kring dagvatten

Det saknas idag ett samlat regelverk för dagvatten. Bestämmelser som rör
dagvatten finns i flera olika lagpaket, bland annat miljöbalken (MB), lagen om
allmänna vattentjänster (LAV) och plan- och bygglagen (PBL).
Dagvattenregleringen påverkas också av EU-rätten, där framförallt
ramdirektivet för vatten är av betydelse och har införlivats i svensk rätt främst
genom miljöbalken samt genom plan- och bygglagen.
2.1
EU:s ramdirektiv för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) trädde ikraft år 2000. Syftet med
direktivet är att upprätta en ram för skyddet av EU:s vatten (så kallade
vattenförekomster). Ingen försämring av vattenstatus får ske och samtliga
vattenförekomster som omfattas av direktivet ska uppnå en god status senast
2015. Om det inte är möjligt kan tidsfrist ges till 2021 eller 2027.
Regleringen om miljökvalitetsnormer för vatten är en viktig följd av
ramdirektivet. En miljökvalitetsnorm för vatten är en bestämmelse om
kvaliteten på ytvatten och grundvatten. En myndighet eller en kommun får inte
tillåta en verksamhet eller åtgärd om det innebär att vattenmiljön försämras på
ett otillåtet sätt eller att det äventyrar möjligheten att uppnå den status som
vattnet ska ha.
Genom en lagändring 2019 skärptes de svenska reglerna vilket inneburit större
krav på att miljökvalitetsnormerna ska följas. Exempelvis påverkar det
förutsättningarna för att kunna tillåta utsläpp av förorenat dagvatten i samband
med detaljplanering.

Bild s. 14: Foto: Mostphotos
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2.2
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
Enligt LAV är kommunen skyldig att ordna dagvattentjänster från samlad
bebyggelse, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön. Detta oavsett om detaljplan finns eller inte. Kommunen är också
skyldig att inrätta verksamhetsområde för den allmänna
dagvattenanläggningen.
Kommunen ska ta ut avgifter från de anslutna fastigheternas ägare för att täcka
kostnaderna för bortledande och eventuell rening av vattnet. Det finns vissa
möjligheter för kommunen att utforma dagvattentaxan så att den gynnar en
hållbar dagvattenhantering (om till exempel infiltration av regnvatten sker på
den egna fastigheten, belastas den allmänna anläggningen mindre vilket ger en
lägre taxa).
2.3
Miljöbalken (MB)
Miljöbalken har flera tillämpliga paragrafer avseende dagvatten och
miljö/vattenkvalitet. Dagvattenhantering kan beroende på omständigheterna
utgöra en miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet. I 9 kap, som
behandlar miljöfarlig verksamhet, definieras vatten som avleds för avvattning
av mark inom detaljplan och som inte görs för en viss eller vissa fastigheters
räkning, som avloppsvatten. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar utföras. För
inrättande av vissa avloppsanordningar föreligger tillstånds- eller
anmälningsplikt. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller även för sådant
dagvatten som faller utanför definitionen av avloppsvatten.
Kommunernas miljönämnder ansvarar för tillsynen över dagvatten.
Tillsynsmyndigheten kan på eget initiativ eller efter anmälan kontrollera
efterlevnaden av miljöbalken, meddela förelägganden och förbud.
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2.4
Plan- och bygglagen (PBL)
För den kommunala planeringen gäller i första hand plan- och bygglagen, planoch byggförordningen samt föreskrifter och allmänna råd från Boverket.
Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Underlag som enligt Boverket bör användas när översiktsplanen
formas, är kartläggningar och utredningar om exempelvis geologi och
hydrologi, vilka områden som är översvämningsområden och vilka områden
som är låglänta eller saknar avrinningsmöjligheter och därför är svåra att
avvattna.
Vad gäller detaljplanering är utgångspunkten i plan- och bygglagen att marken
som ska tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som
detaljplanen anger. Kommunen ska kunna visa att ett genomförande av
detaljplanen klarar av att lösa dagvattenhanteringen. I vissa fall kan det räcka
att kommunen i planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen ska
genomföras. I andra fall kan kommunen också behöva införa särskilda
planbestämmelser för att dagvattenlösningen ska kunna genomföras och
marken ska bli lämplig.
Den enskilde fastighetsägaren (exploatören) är skyldig att vid bygg- eller
markåtgärder inom fastigheten följa de bestämmelser som kommunen angett i
detaljplanen. Det kan då vara bestämmelser som angivits för att
dagvattenhanteringen ska kunna lösas inom planområdet, som exempelvis en
viss höjdsättning/lutning på marken eller att marken inte får hårdgöras.
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3 Åtgärdsnivå

För att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas i kommunens vatten och
för att uppnå en hållbar dagvattenhantering har kommunen en åtgärdsnivå för
dagvatten.
Åtgärdsnivån återfinns i dokumentet Checklista för dagvattenhantering och
förtydligar vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav och
målen i kommunens dagvattenpolicy och dagvattenplan vid ny- och större
ombyggnation.
Det är EU:s ramdirektiv för vatten och behovet att nå och bibehålla god status i
kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten som är styrande. I särskilda fall,
så som exploatering av tidigare helt oexploaterad mark, kan extra åtgärder
utöver åtgärdsnivån krävas. Åtgärdsnivån behöver utredas vidare genom
studier av vilka behov av rening som kommunens recipienter har. Efter den
utredningen kan åtgärdsnivån komma att anpassas ytterligare till kommunens
förutsättningar.

Bild s. 18: Vy över Kungsängen med Strandvägsdammen i förgrunden. Foto: Upplands-Bro Kommun
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4 Principer för hållbar
dagvattenhantering

För att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska följande principer
ligga till grund för dagvattenarbetet både inom och utom verksamhetsområdet
för dagvatten i kommunen.
4.1
Minska mängden föroreningar till kommunens vatten
Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. Kommunens
dagvattenhantering ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och
grundvattenkvalitet och till att minst god status uppnås i de vatten som inte
uppnår det ännu. 1

• I första hand ska åtgärder vidtas vid källan så att dagvattnet inte

förorenas. Medvetna materialval ska göras för att minska
föroreningsutsläpp och minimera risken att föroreningar sprids med
dagvattnet. Material som innehåller ämnen som är skadliga för miljön
ska undvikas, exempelvis bly, koppar, kadmium, zink och material som
bidrar till spridning av mikroplaster.

• I andra hand ska dagvatten renas nära uppkomsten genom lokala

dagvattenlösningar. Genomsläppliga och gröna ytor ska prioriteras. Bra
exempel är nedsänkta växtbäddar, skelettjordar och gräsytor.

• I tredje hand ska dagvatten renas i anläggningar som tar emot vatten
från flera källor.

• Extra reningsåtgärder kan krävas för dagvatten från ytor med höga
koncentrationer av föroreningar.

1

Citat från den övergripande dagvattenpolicyn

Bild s. 20: Dagvattenbäck Sollentuna. Foto: Camilla Ranlund
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Råbydammens inlopp. Foto: Sarah Nilsson

4.2
Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering
Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem ska
utformas så att byggnader och viktig infrastruktur inte skadas vid kraftiga regn
eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Dagvattenhanteringen ska vara
anpassad efter förändrade klimatförhållanden med mer intensiv nederbörd och
högre vattennivåer.
Framkomlighet för utryckningsfordon och möjligheten att nå fram till områden
även vid kraftiga regn, höga vattennivåer och förändrade klimatförhållanden
ska beaktas vid utformningen av dagvattenhantering. 2

2

Citat från den övergripande dagvattenpolicyn
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•

Dagvatten ska främst fördröjas nära källan och omhändertas lokalt,
både på allmän platsmark och kvartersmark. Andelen hårdgjorda ytor
ska begränsas och trög, ytlig avledning ska användas.

•

Plats ska ges för dagvattenhantering genom höjdsättning av mark och
placering av byggnader och infrastruktur. Områden som utgör en
naturlig buffert för dagvatten, som till exempel våtmarker, ska bevaras
och skyddas. Lokala förhållanden som låglänta stråk och grönområden
ska nyttjas.

•

Lämpliga översvämningsytor ska identifieras och bevaras. För att
minimera översvämningsrisk ska vattnet ges möjlighet att rinna på ytan,
till exempel på cykelvägar, för att ledas till översvämningsytorna. Där
det inte är möjligt kan översvämningar styras till de platser där de gör
minst skada och övriga skyddsåtgärder kan vidtas.

•

Nya dagvattensystem ska dimensioneras och höjdsättas så att de är
anpassade till framtida klimatförändringar och planerade utbyggnader.
Vid åtgärder inom befintliga dagvattensystem ska anpassning till
framtida klimatförändringar och planerade utbyggnader göras där det är
möjligt.

•

Marknivåer och byggnader ska utformas och anpassas för att hantera
extrem nederbörd och stigande vatten så att risken för allvarliga skador
på byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner minimeras
samtidigt som framkomligheten för utryckningsfordon beaktas.
Bebyggelse inom låglänta områden och i områden där dagvatten
riskerar att stängas in ska undvikas.

•

För att minimera skador vid skyfall ska sekundära avrinningsvägar
säkerställas vid ny- och ombyggnation.
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4.3
Bevara vattenbalansen
Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bevaras för att undvika
sättningar och skred till följd av minskad grundvattenbildning samt för att
minska risken för erosion och stora flöden. Kommunens bebyggelse, gator och
annan allmän platsmark, och dagvattensystem ska utformas med hänsyn till de
naturliga avrinningsområdena för att inte påverka den befintliga
grundvattennivån eller vattentillförseln till sjöar och vattendrag negativt. 3
•

Långsam avrinning och infiltration ska eftersträvas genom att maximera
andelen genomsläppliga ytor vid detaljplaneläggning och
ombyggnation.

•

Dagvattenfrågan ska beaktas med hänsyn till avrinningsområden och
kommunens dagvattensystem ska planeras så att de naturliga
avrinningsområdena bibehålls eller återskapas.

4.4
Berika bebyggelsemiljön
Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med
avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.
Anläggningarna ska ha ett estetiskt värde och utformas som positiva inslag i
närmiljön med hänsyn till platsens lokala förutsättningar. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara. Tillgänglighet ska eftersträvas, alltid värderas
och vägas mot säkerheten. 4
•

3
4

Dagvattenhanteringen ska fungera som en del i en sammanhållen helhet
med avseende på gestaltning och funktion och tillföra estetiska och
rekreativa kvaliteter. Dagvatten ska användas för att skapa attraktiva
inslag i kommunen.

Citat från den övergripande dagvattenpolicyn
Citat från den övergripande dagvattenpolicyn
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•

Lokala förutsättningar för öppen dagvattenhantering, såsom låglänta
stråk, vattendrag och grönytor, ska utvecklas och bevaras i arbetet med
gestaltning av områden. Öppna dagvattenanläggningar ska integreras i
parker och grönområden.

•

Dagvattenhanteringen ska bidra till att stärka kommunens blå- och
grönstruktur och ge förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
Dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster och ger positiva
effekter på biologisk mångfald ska förordas.

•

Dagvatten ska användas för bevattning av kommunens gatuträd,
planteringar och annan grönska.

•

Multifunktionella ytor ska eftersträvas vid planering av
markanvändning och höjdsättning där det finns behov för fördröjning
och förutsättningarna är lämpliga. Multifunktionella ytor är ytor som
kan översvämmas vid stora regn och användas till annat vid torrväder,
exempelvis idrottsplaner eller parker.

•

Öppna dagvattenanläggningar ska utformas med nödvändig säkerhet
med avseende på dess placering. Att omgärda öppna
dagvattenanläggningar med staket ska undvikas.

4.5
Långsiktigt hållbart genomförande
Kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen på ett långsiktigt hållbart
sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. En viktig förutsättning är
samsyn, samordning och en genomtänkt ansvarsfördelning mellan kommunens
förvaltningar och bolag. Dagvattenhanteringen ska beaktas i alla skeden i
samhällsbyggnadsprocessen och kommunen ska samarbeta såväl inom
organisationen som med externa parter för att uppnå en hållbar
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Dagvattendamm Upplands-Bro. Foto: Niklas Johansson

dagvattenhantering. Krav på dagvattenhanteringen ska alltid ställas i samband
med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig bebyggelse. 5

5

•

För att underlätta kommunens samordning ska ansvarsfördelningen i
varje process vara tydlig och främja samverkan. Kommunen ska arbeta
systematiskt med förvaltningsövergripande kunskapsåterföring
beträffande dagvattenfrågor.

•

Föroreningsbelastning, behov av dagvattenrening och
översvämningsrisk från stigande vatten och extrem nederbörd ska
utredas i alla skeden av fysisk planering, från översiktsplanering och
planprocess till bygglov och genomförande. En bedömning om det är
möjligt att hantera dagvattnet lokalt ska alltid göras och plats ska
reserveras för dagvattnet.

Citat från den övergripande dagvattenpolicyn
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•

Dagvattenanläggningar ska utformas så att de fyller sin avsedda
funktion och är effektiva ur ett drift- och underhållsperspektiv. Enkla
och kostnadseffektiva lösningar för dagvattenhantering ska tillämpas.
Kostnadseffektiviteten av olika åtgärder ska vägas mot varandra, med
hänsyn till miljönytta, genomförande och drift.
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•

För att minska föroreningsbelastningen på kommunens vattenområden
och åstadkomma en säker avledning av dagvattenflöden ska ett
systematiskt åtgärdsarbete på befintliga allmänna platser och på den
allmänna VA-anläggningen utföras. Dagvatten ska också beaktas i
kommunens miljötillsyn.

•

Kommunens tekniska handböcker ska uppdateras kontinuerligt för att
följa med i teknikutvecklingen och följa gällande rekommendationer.

•

Kommunens, fastighetsägares och allmänhetens ansvar för
dagvattenhantering ska tydliggöras. Fastighetsägare och allmänheten
ska uppmuntras att bidra till en hållbar dagvattenhantering.

Foto: Mostphotos
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5 Ansvarsförhållanden

Flera olika aktörer, både privata och offentliga, har ansvar för
dagvattenhantering. Inom kommunen finns flera roller och perspektiv när det
gäller dagvattenfrågan. Nedan beskrivs ansvarsförhållanden mellan olika
nämnder, de kommunala bostadsbolagen och några externa aktörer när det
gäller dagvattenfrågor.
5.1
VA-huvudmannen
VA-huvudmannens ansvarar för den allmänna dagvattenanläggningen och
verkar inom verksamhetsområdet för dagvatten. VA-huvudmannen
underhåller, utvecklar och kvalitetssäkrar dagvattenhanteringen inom den
allmänna anläggningen, från fastighetens förbindelsepunkt till utsläpp i
recipient. Ansvaret gäller för det dagvatten som dagvattensystemet är
konstruerat för att klara, i enlighet med praxis och Svenskt Vattens
rekommendationer. För nybyggda system innebär det uppdämning till
marknivå vid ett 20-årsregn i tätbebyggda områden.
VA-huvudmannen är ansvarig för drift och underhåll av kommunens allmänna
anläggningar för avledning och rening av dagvatten. Exempel på sådana
anläggningar är ledningar i mark, dagvattenmagasin, infiltrationsanläggningar,
diken, reningsanläggningar och dagvattendammar.
För dagvattenanläggningar med permanent vattenyta är VA-huvudmannen
ansvarig för drift och underhåll av de VA-tekniska delarna, exempelvis utlopp
och inlopp. VA-huvudmannen är också ansvarig för att vattenmiljön upp till
normalvattenytan är funktionell avseende rening och fördröjning.
Dagvattenanläggningar som hanterar dagvatten från både fastigheter och
allmän platsmark är VA-huvudmannens ansvar. Beroende på hur
anläggningarna gestaltas kan även övriga Tekniska nämnden ha visst ansvar
om syftet med gestaltningen är estetisk, rekreativ eller ekologisk. Gällande till
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exempel diken är VA-huvudmannen ansvarig för de diken som
fastighetsdagvatten rinner till inom verksamhetsområdet. Ansvaret för att ta
hand om vägdagvatten med tillhörande anläggningar ligger på väghållaren för
respektive väg eller gata.
VA-huvudmannen har huvudansvaret när det gäller strategier, planering och
byggnation av anläggningar för hantering av dagvatten. Det innebär att VAhuvudmannen gör den tekniska och ekonomiska bedömningen av var och hur
dagvattnet ska ledas och renas. VA-huvudmannen ansvarar för utredning av
dagvattnets bidrag av föroreningar och flöden från befintliga områden samt
åtgärder gällande central rening och fördröjning.
När VA-huvudmannen bygger ut den allmänna VA-anläggningen och vid
ombyggnationer av befintlig anläggning ska dagvatten utredas.
Som ansvarig för utveckling av det allmänna dagvattenledningsnätet är VAhuvudmannen en viktig samarbetspart i den fysiska planeringen. I
planeringsprocessen, både på översiktlig- och på detaljplanenivå, ska VAhuvudmannen delta aktivt i att skapa förutsättningar för att hantering av
dagvatten följer kommunens dagvattenpolicy och ge stöd vid framtagande av
dagvattenutredning. VA-huvudmannen ska också delta som expert i VA-frågor
i utbyggnadsfasen. Om det finns befintliga behov av förbättrad
dagvattenhantering i angränsande områden till en detaljplan bedömer VAhuvudmannen behovet, samordnar med Kommunstyrelsens avdelningar och
bekostar den delen av utredningen.
VA-huvudmannen ansvarar för att utreda och eventuellt avsluta
markavvattningsföretag som är belägna inom verksamhetsområdet för
dagvatten. För de markavvattningsföretag som vid utredning bedöms fortsatt
behövas för den allmänna VA-anläggningen är VA-huvudmannen ansvarig för
förvaltningen av de delar som ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten.
Det inkluderar att sitta med i eventuella styrelser. För de
markavvattningsföretag som bedöms fortsatt finnas behov av, där behovet inte
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är kopplat till den allmänna VA-anläggningen, är inte VA-huvudmannen
ansvarig för förvaltningen utan ansvaret faller på den som har nyttan.
VA-huvudmannen har även huvudansvaret för kommunikation med privata
fastighetsägare kring förbättringsmöjligheter gällande dagvattenhanteringen
inne på den egna fastigheten.

Brunn i Upplands-Bro. Foto: Sarah Nilsson

5.2
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ansvarar för att det finns resurser avsatta för långsiktigt
hållbar dagvattenhantering på allmän platsmark. Detta genom att fastställa
strategiska styrdokument, budget för allmän platsmark och dagvattentaxa.
Kommunfullmäktige har sedan delegerat ansvaret till Kommunstyrelsen och
nämnderna enligt nedanstående.
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5.2.1 Ansvar inom dagvattenhanteringen
Kommunstyrelsen driver processen med kommunens översiktliga planering
och ansvarar för att dagvattenfrågan hanteras i översiktsplaneringen där den
tillsammans med VA-huvudmannen ska lyfta dagvattenfrågan vid utpekande
av område för ny bebyggelse samt identifiera de områden/stråk som behövs för
att säkra ny och befintlig bebyggelse. Det är även Kommunstyrelsens ansvar att
involvera kommunens andra berörda nämnder och verksamheter i
översiktsplaneringen när dagvattenfrågan hanteras. Översiktsplanen och
dagvattenpolicyns mål och riktlinjer ska harmoniseras.
Inom detaljplanearbetet initierar Kommunstyrelsen att utredningar som gäller
dagvatten och höjdsättning tas fram och genomför utredningarna i samråd med
kommunens andra nämnder och verksamheter tidigt i processen. Detaljplaner
får inte medföra risker för människor och byggnader och Kommunstyrelsen är
ansvarig för att översvämningsrisker hanteras där den har utredningsansvar för
skyfallsfrågor. Det inkluderar att ta fram underlag för att kartlägga eventuella
problemområden vid skyfall och att ta fram en skyfallsplan. Kommunstyrelsen
ansvarar också för att bevaka att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och
att verka för ekologiskt anpassade dagvattenanläggningar samt att utreda och
redovisa åtgärder för att detaljplanen inte ska orsaka försämrad vattenkvalitet
vid och efter genomförandet. Vid målkonflikter ansvarar Kommunstyrelsen för
att väga samman de olika intressena, till exempel nyttjande av grönytor för
dagvattenanläggningar och rekreation.
Kommunstyrelsen upprättar markanvisnings- och exploateringsavtal där både
anläggande och förvaltning av dagvattenanläggningar regleras. Där den
allmänna dagvattenanläggningen berörs sker samråd med VA-huvudmannen.
När ett exploateringsavtal upprättas ska det skrivas in vem som ansvarar för
uppföljning av projektering och utbyggnad under byggtiden.
Det är också Kommunstyrelsen som ansvarar för att kalla berörda till syner och
besiktningar, inklusive garantibesiktningar, samt ordnar överlämningsmöte när
utbyggnaden är färdigställd och ska övergå till driftfas.
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När det kommer till markavvattningsföretag ansvarar Kommunstyrelsen för att
utreda, eventuellt förvalta eller upphäva de markavvattningsföretag som är
belägna helt eller delvis på mark som kommunen äger som ligger utanför
verksamhetsområdet för dagvatten.

Bostäder i Bro med LOD. Foto: Camilla Ranlund

5.3
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ansvarar för de beslut som handlar om
myndighetsuppgifter inom plan- och byggverksamheten till exempel bygglov
enligt plan- och bygglagen med undantag för beslut om översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och
regionplanering som Kommunfullmäktige beslutar om. Bygg- och
miljönämnden är även tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda
människors hälsa och miljön enligt Miljöbalken.
5.3.1 Ansvar inom dagvattenhanteringen
Bygg- och miljönämnden har ansvar för dagvattenfrågan i bygglovsprocessen
och tillhörande rådgivning. Varje områdes unika förutsättningar ska särskilt
beaktas både i plan- och i bygglovsprocessen.
Nämnden tolkar detaljplanens bestämmelser och intentioner kring
dagvattenhantering och kontrollerar att de följs vid bygg- och

Sid 35 av 82

16 Antagande av dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun

Förslag till dagvattenplan

marklovsprövning. Nämnden ansvarar för att upplysa byggherren om de krav
som ställs i detaljplanen, till exempel höjdsättning och begränsningar i
markanvändningen. Dagvattendammar som klassas som en anläggning är
marklovspliktiga inom detaljplanerat område.
Vid tekniskt samråd med byggherre och kontrollansvarig tas dagvattenfrågan
upp och Bygg- och miljönämnden ansvarar för att det finns kontroll på
utförandet av dagvattenhanteringen enligt detaljplan. Vid större byggnationer
eller då nämnden bedömer att behov finns, kan en dagvattenutredning begäras
från byggherren som visar hur dagvattnet ska hanteras, inklusive hur dagvattnet
renas.
Vid prövning av bygglov ska Bygg- och miljönämnden uppmärksamma
material som belastar dagvattnet särskilt hårt och uppmuntra byggherren att
byta ut dessa mot lämpligare material. På så sätt har nämnden möjlighet att
påverka tillförseln av föroreningar till dagvattnet.
Bygg- och miljönämnden utövar även tillsyn i enlighet med miljöbalken med
möjlighet att föreskriva åtgärder. Där är nämndens roll att lyfta fram
dagvattnets eventuella påverkan på miljön, till exempel när det finns risk för
föroreningsspridningar på grund av markföroreningar. Det innebär även att
nämnden ska bedriva aktiv tillsyn hos verksamheter gällande dagvattenkvalitet
och ta emot anmälningar av dagvattenanläggningar.
Bygg- och miljönämnden deltar aktivt i planprocessen och bevakar frågor som
beror plan- och bygglagen, miljölagstiftningen samt annan tillämpbar
lagstiftning.
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5.4
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden är VA-huvudman och ansvarar för byggande och
förvaltning av kommunens allmänna dagvattennät. De ansvarar också för
allmänna gator och vägar, cykelvägar, parker och torg och det dagvatten som
uppkommer där. Även drift- och underhåll av kommunens grönområden ligger
under Tekniska nämndens ansvar.
5.4.1 Tekniska nämndens övriga verksamheters ansvar inom
dagvattenhanteringen
Tekniska nämnden ansvarar för den allmänna platsmarken med kommunalt
huvudmannaskap. Det är mark som är avsedd för ett gemensamt behov, till
exempel gator, torg och parkmark. Tekniska nämnden ansvarar för
dagvattenanläggningar som endast hanterar vatten från allmän platsmark,
inklusive de dagvattenanläggningar, exempelvis diken, skelettjordar eller
nedsänkta växtbäddar, som endast hanterar dagvatten från de vägar och gator
som de är väghållare för.
Tekniska nämnden är också ansvarig för rännstensbrunnar och avvattningen av
ytan till rännstensbrunnen från kommunala vägar. VA-huvudmannens ansvar
börjar vid utloppet från rännstensbrunnen.
Tekniska nämnden ansvarar för de estetiska, rekreativa och ekologiska
aspekterna av de kommunala dagvattenanläggningarna där den har ansvar för
drift och underhåll av öppna dagvattenanläggningar över normalvattenytan.
Nämnden ansvarar också för dagvattenanläggningar vars syfte är att skapa eller
upprätthålla naturvärden eller estetiska värden, alternativt den del av en
dagvattenanläggning som har endast det syftet.
I planeringsprocessen, både översiktlig och på detaljplanenivå, ska Tekniska
nämnden delta aktivt i att skapa förutsättningar för att hantering av dagvatten
på allmän platsmark följer kommunens dagvattenpolicy och blir en positiv del
av gestaltningen. Vid nyanläggning eller ombyggnation av allmän platsmark
ansvarar Tekniska nämnden för att dagvattenpolicyn följs.
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Näckuddsdammen. Foto: Upplands-Bro kommun

5.5
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturverksamhet och
kulturskola, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och
badplatser.
5.5.1 Ansvar inom dagvattenhanteringen
De olika avdelningarna under Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
funktion, underhåll och utveckling av dagvattenhantering i de anläggningar
som de har hand om. Vid egna nybyggnadsprojekt är respektive avdelning
ansvarig för att det väljs en dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar. Vid
ny- och ombyggnation samt i de egna anläggningarna görs goda materialval
och dagvatten tas omhand lokalt och nyttjas som en resurs. Material väljs för
att minimera spridningen av mikroplaster.
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Avdelningarna under Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att
minimera spridningen av mikroplaster från sina befintliga anläggningar vilket
till exempel inkluderar ansvar för granulatfällor i vissa dagvattenbrunnar.

5.6
Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter
Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter ansvarar för funktion,
underhåll och utveckling av dagvattenhantering i det egna fastighetsbeståndet.
Vid egna nybyggnadsprojekt är bolagen ansvariga för att det väljs en
dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar.
De kommunala bostadsbolagen ska känna till och medverka i arbetet att uppnå
mål, riktlinjer och krav enligt kommunens dagvattenplan och dagvattenpolicy.
Bolagen är ett föredöme avseende hållbar dagvattenhantering. Vid ny- och
ombyggnation samt i det egna befintliga fastighetsbeståndet görs goda
materialval och dagvatten tas omhand lokalt och nyttjas som en resurs.
5.7
Brandkåren Attunda
Brandkåren Attunda är kommunens räddningstjänst och är ett
kommunalförbund med sex medlemskommuner. Attunda arbetar aktivt för att
förebygga olyckor och hantera olyckor för att minimera påverkan på
dagvattnet. Attunda är ansvarig för hanteringen av sitt släckvatten och för att
minimera risken för förorening av dagvattnet och recipienterna. Attunda har
också en viktig roll vid större översvämningar.
5.8
Exploatörer
När privata exploatörer bygger har de ansvar för att det väljs en
dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar. Detta omfattar ansvar för
fördröjning och om möjligt lokalt omhändertagande innan avledning till det
allmänna nätet. Om särskilda åtgärder krävs enligt detaljplan, bygglov eller
motsvarande är det exploatörens ansvar att genomföra åtgärderna. Om det
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behövs åtgärder inom en plan för att säkra ny bebyggelse ansvarar exploatören
för att dessa genomförs.
Exploatören bekostar dagvattenutredningar som berör dagvatten inom
planområdet och hur planen påverkar dagvattnet utanför planområdet. Där krav
ställs på rening eller fördröjning inom kvartersmark ansvarar exploatören för
projekteringen och finansieringen av dagvattenlösningen.
5.9
Fastighetsägare
Fastighetsägare har fullt ansvar för anläggningar som byggs på fastigheten, till
exempel funktion, drift och underhåll av ledningar, fördröjnings- och
reningsanläggningar.
Ansvaret för att skydda fastigheter ligger på fastighetsägaren. Det inkluderar
ansvar för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet
nedströms eller skadar grannarna. Dagvatten får inte ledas ut direkt på gatan.
Fastighetsägare ansvarar även för kvalitet på utgående vatten från fastigheten.
Genom att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt på den egna fastigheten kan
föroreningsbelastningen minskas.
I Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) regleras vad som får och inte
får avledas till den allmänna anläggningen.
5.10 Övriga
Väghållare har fullt ansvar för de dagvattenanläggningar som endast hanterar
dagvatten från väg och gata.
Markavvattningsföretag ansvarar för skötsel av de anläggningar som ingår i
företaget.
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6 Planprocessen
6.1.1 Översiktlig planering
Det är viktigt att grunddragen i kommunens mark- och vattenanvändning
fastläggs i kommunens översiktliga planering. Översiktsplanen omfattar hela
kommunens yta. För delar av kommunen finns också fördjupade
översiktsplaner (FÖP).
I den översiktliga planeringen ingår förslag på åtgärder som har strategisk
betydelse för dagvattenhanteringen, exempelvis tänkta områden för större
dagvattenanläggningar eller översvämningsytor.
Enligt PBL ska alltid markens lämplighet bedömas för föreslagen användning.
Mark som riskerar att översvämmas vid skyfall och höga vattenflöden i
vattendrag bör inte bebyggas utan att särskilda åtgärder vidtas.
6.1.2 Detaljplan
Dagvattenfrågan ska utredas i alla detaljplaner. En dagvattenutredning tas fram
om det inte tydligt kan motiveras och beskrivas i planen att det inte behövs.
Kommunen har en checklista för dagvattenutredningar som ska användas som
underlag till dagvattenutredningen. Dagvattenutredningen ska beskriva
förutsättningarna för att hantera dagvatten inom och från detaljplaneområdet,
till exempel instängda områden och vattenvägar. Åtgärder för dagvatten både
på kvartersmark och på allmän platsmark ska beskrivas och vara underlag för
detaljplanens utformning. Åtgärderna ska styras av att detaljplanen inte ska
innebära försämrade förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna för
vatten. Förslag på åtgärder ska också beskrivas i planbeskrivningen och
plankartan ska utformas för att möjliggöra föreslagna åtgärder.
Dagvattenutredningen ska redovisa översvämningsrisker och säkra vattenvägar
vid skyfall eller högvatten i recipienten. Planbeskrivningen ska redovisa
planområdets preliminära höjdsättning. Vid beslut om lokalisering av
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bebyggelse är det viktigt att kontrollera markens förutsättningar på
exploatörens bekostnad.
Exempel på planbestämmelser som kan användas för att påverka
dagvattenhanteringen:
•

Maximal andel hårdgjord yta

•

Vegetationsbestämmelser

•

Begränsning av källare

•

Begränsning av murar och andra hinder för vattnets väg

•

Marknivå på gator och andra allmänna platser

•

Marknivå på kvartersmark, i fastighetsgräns mot allmän plats eller inom
tomtmark

•

Största lutning

6.1.3 Efter laga kraft
När en detaljplan är antagen projekterar och bygger kommunen ut allmänna
anläggningar inom planområdet på exploatörens bekostnad.
I bygglov och bygganmälan kontrolleras att planbestämmelser, avtal och
planens intentioner uppfylls av byggherren. Dagvattenlösningen godkänns
innan startbesked ges till ett bygge. I redovisning av dagvattenlösning ingår
lokal fördröjning och avledning till den allmänna anläggningen.
Efter godkänd slutbesiktning övergår anläggningarna till driftfas.
Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska enligt miljöbalken anmälas till
bygg- och miljönämnden. Vid ny tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska
dagvattenfrågan ingå i Länsstyrelsens tillståndsprövning. Vid vattenverksamhet
ska ansökan om tillstånd eller anmälan skickas till Länsstyrelsen. Anmälan om
ny dagvattenanläggning (eller ändring i befintlig) ska i vissa fall, till exempel
dagvattendammar, göras till bygg- och miljönämnden.

Bild s.43: Vy över Bro med Kalmarviken och Norra Björkfjärden i bakgrunden. Foto: Upplands-Bro Kommun
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7 Nuläge

Kommunen har flera olika roller och perspektiv när det gäller dagvattenfrågan.
Till exempel är kommunen huvudman för allmänna dagvattenanläggningar,
tillsynsmyndighet för dagvatten och väghållare för kommunala vägar där
dagvatten rinner av från. Kommunen har även ett övergripande ansvar för att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls. Nulägesbeskrivningen redovisar
hur dagvattenhanteringen ser ut i kommunen idag utifrån de olika perspektiven.
I kommunens VA-plan från 2018 finns ett delavsnitt i nulägesbeskrivningen
som handlar om dagvatten. Nulägesbeskrivningen i den här dagvattenplanen är
en fördjupning och uppdatering av det delavsnittet.
7.1
Allmän dagvattenhantering
Kommunen är huvudman (ansvarar) för den allmänna dagvattenanläggningen.
Med allmän anläggning menas anläggningar som har ordnats och används för
att uppfylla huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Den allmänna dagvattenanläggningen består av ledningsnät,
pumpstationer, dagvattendammar samt andra anordningar som krävs för att
anläggningen ska fungera på avsett sätt. Detta benämns också som kommunalt
dagvatten. De allmänna anläggningarna sköts av kommunens VA-huvudman.
7.1.1 Verksamhetsområde
Verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering omfattar framförallt
tätorterna (figur 1). Verksamhetsområdet för dagvatten är uppdelat i två delar:
•

fastighet och gata där både fastigheter och gator är anslutna till det
allmänna dagvattensystemet.

•

Gata där det endast är gatorna som är anslutna till det allmänna
dagvattensystemet medan fastigheterna själva har ansvar för att ta hand
om sitt dagvatten.
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Figur 1. Karta som visar verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering. Röda linjer
visar verksamhetsområdet för dagvatten fastighet och gata, svarta linjer visar
verksamhetsområdet för dagvatten gata (Antagen 2020-07-22, uppdateras vid behov)

7.1.2 Ledningsnät
Kommunens VA-ledningsnät började byggas ut under 1960-talet och är därför
relativt ungt. Fördelning av material och ålder på dagvattennätet presenteras i
figur 2. Stora delar byggdes ut under 60- och 70-talen och då användes nästan
uteslutande betongledningar. Med tiden har i stället plast blivit mer och mer
vanligt. Dagvattennätet är helt separerat från spillvattennätet och det finns
därför inga problem med kombinerade ledningar. I kommunen finns fem
dagvattenpumpstationer.
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Figur 2 Upplands-Bro kommuns dagvattennät består av ca 100 km ledningar. Figuren visar
ledningarnas material- och åldersfördelning (2018). Övrigt material är ledningar med andra
material än de som har en egen kategori; plåt och sten.

För att upprätthålla en god standard på dagvattennätet behöver det förnyas och
underhållas. Under 2019 togs en Förnyelseplan för ledningsnätet fram för att
sammanställa behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder både för de
närmaste åren och på längre sikt. Kunskapen om statusen på
dagvattenledningsnätet är begränsad och flera åtgärder tas upp i
förnyelseplanen för att öka kunskapen. Bland annat ska ett program för att
filma ledningsnätet regelbundet införas. En annan åtgärd som ökar kunskapen
och som påbörjades 2020 är inspektion av dagvattenbrunnar där statusen på
brunnarna även kan ge en indikation på statusen på ledningsnätet.
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7.1.3 Befintliga dagvattenanläggningar
Dagvattendammar
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena
dagvattnet innan det når Mälaren (figur 3). De dammar som ligger uppströms i
dagvattensystemet, och inte närmast recipienten, fungerar samtidigt som
fördröjningsmagasin vilket minskar risken för överbelastning.

Figur 3 Kartan visar kommunens allmänna dagvattendammar. (Antagen 2020-07-23,
uppdateras vid behov).
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Två av dagvattendammarna är väl studerade genom omfattande provtagning.
Tibbledammen var med i ett regionalt provtagningsprojekt som genomfördes
2006–2010 6. Resultatet visade att dammen fungerar väl. Råbydammen har
provtagits från 2011–2013 vilket visade att även den dammen fungerar väl.
2018 utredde kommunen funktionen i fem av de äldre dammarna och mätte
sedimentdjupet. Utredningen visade att en damm, Tibbledammen, behövde
rensas på sediment för att upprätthålla sin reningsfunktion. Sedimentrensning
av Tibbledammen utfördes därför under 2020.
Skötseln av dammarna regleras genom skötselplaner som finns för respektive
damm. Enligt skötselplanerna ska tillsyn av dammarna ske två gånger om året
med eventuell extra tillsyn vid skyfall. Extra åtgärder som rensning av
sediment sker vid behov. Skräpplockning runt dammarna görs med
regelbundna intervall eller efter behov. Skötsel av vegetationen vid dammarna
utförs med olika intervall baserat på vegetationstyp och dammens egenskaper.
Vid flera av dammarna finns säkerhetsutrustning som livräddningsutrustning
eller staket som underhålls efter behov.
Diken, skelettjordar och magasin
De anläggningar som tas upp under den här rubriken tillhör inte uteslutande
den allmänna dagvattenanläggningen. En del av anläggningarna ägs och
underhålls av kommunens gata-, park- och trafikavdelning.
Ansvarsfördelningen över vilka anläggningar som sköts av vilken avdelningen
inom kommunen beskrivs i avsnitt 5 Ansvarsförhållanden.
Det finns diken som är en del av dagvattennätet och kan fungera fördröjande
och till viss grad renande. Diken längs med större trafikerade vägar klipps för
trafiksäkerheten två gånger per år. I övriga diken sköts växtligheten efter behov
med punktinsatser för att upprätthålla sikten och trafiksäkerheten på plats. I
6
NOS-dagvatten Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner SVU
Rapport nr 2012-02
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diken med vattenväxter, exempelvis vass, lämnas dessa kvar vid en beskärning
för att upprätthålla reningen av dagvattnet. En viktig aspekt vid skötseln är
biologisk mångfald som tas med i bedömningen av insatser. Dokumentationen
av diken är bristfällig och det saknas fullständig information om dikenas lägen,
kapacitet och ansvarsfördelning.
Nedsänkta växtbäddar finns på ett fåtal platser i kommunen. Funktionen på
växtbäddarna är dock osäker och det behövs en ökad kunskap både om de som
finns och om möjligheten att anlägga nya.
I pågående utbyggnadsområden som Tegelhagen och Ringvägen anläggs träd
med skelettjordar som är en ny typ av anläggning i kommunen. Kommunen är
positiv till anläggningstypen och ser över möjligheten att utöka antalet
skelettjordar framöver.
Kommunen har ett fåtal underjordiska magasin med syfte att fördröja dagvatten
men de saknar reningsfunktion. Eftersom kommunen strävar efter att skapa
anläggningar som kombinerar flera funktioner anläggs underjordiska magasin
endast när det inte finns möjlighet till öppna dagvattenanläggningar.
7.1.4 Dagvattenanläggningens kapacitet
Två hydrauliska modeller för dagvattennätet färdigställdes under 2018. En för
Bro och en för Kungsängens huvudstråk som leds ut i Mälaren genom
Tibbledammen. Resultat togs fram för två scenarion där modellen belastades
med 5-årsregn respektive 20-årsregn. Scenarion där framtida exploateringar
inkluderas togs också fram, ett för 2022 och ett för 2026, och då användes 20årsregn.
I Bro finns stora diken som tar hand om dagvattnet och avleder det till
Mälaren. Dikena tillsammans med dagvattendammarna i Råby och Kockbacka
gör att systemet bitvis har bra kapacitet även vid ett 20-årsregn. Samtidigt
uppstår marköversvämning på ett flertal platser vid huvudledningen och ännu
fler i lokalgator redan vid 5-årsregn. De här svaga områdena behöver åtgärdas
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för att uppnå ett fungerande system och än viktigare blir åtgärderna med de
planerade exploateringarna.
Resultatet från simuleringar gjorda i Kungsängen indikerade att huvudstråket
är hårt belastat och behöver avlastning för att fungera redan vid ett 5-årsregn.
Det är främst ledningsnätet i södra och östra delen av huvudstråket som går
fullt. Belastningen i den största ledningen, en 1600 mm ledning som går genom
Gröna dalen, orsakar dämning i anslutande sidoledningar.
Det saknas modell för delar av nätet i Kungsängen, exempelvis det dagvatten
som har utlopp genom Strandvägsdammen, Näckuddsdammen och
Ryssgravsdammen samt norrut från Brunna industriområde. Det innebär att
kunskapen inte är lika stor avseende kapacitet och åtgärdsbehov i dessa
ledningsnät jämfört med de delar av nätet som finns i modellerna. Kapaciteten
och åtgärdsbehoven behöver därför utredas vidare.
För att minimera marköversvämningar krävs åtgärder på ledningsnätet och att
fördröjning av dagvatten utökas i både Bro och Kungsängen.
Rening
Eftersom systemet med dagvattendammar är väl utbyggt renas den största
delen av det allmänna dagvattnet innan det når recipienten (figur 4). Delar av
både tätorten och landsbygden byggdes dock ut innan krav på
dagvattenhantering var särskilt omfattande och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande gällande kvalitet.
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Figur 4 Avrinningsområden med utsläppspunkter

En del av de avrinningsområden som rinner till dagvattendammarna är så pass
stora att den befintliga reningen inte är tillräcklig, som till exempel
Råbydammen och Tibbledammen. Det finns också avrinningsområden som
inte har någon rening alls, exempelvis norra Brunna, Finnsta och delar av
gamla Bro. Åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen är därför
nödvändiga. Förslag på åtgärder i Bro tätort är under framtagande.
Det finns behov av att utreda hur stor belastningen av dagvattenrelaterade
föroreningar är på de olika recipienterna. Det behöver också utredas hur stor
avskiljningen av föroreningar är idag och hur mycket den nuvarande
belastningen måste minska för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås.
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Ett sätt att besvara dessa frågor är att ta fram lokala åtgärdsprogram enligt
vattendirektivet för recipienterna.
Ekosystemtjänster
Upplands-Bro kommun har gjort en kartläggning av ekosystemtjänster. En av
ekosystemtjänsterna som undersöktes var landskapets naturliga förmåga att
reglera och ta hand om dagvatten. I klassningen ingick följande parametrar:
•

Vegetation

•

Naturliga lågpunkter

•

Markens genomsläpplighet

•

Lutning

Resultatet ger möjlighet att på en övergripande nivå få en uppfattning var det
finns god eller mindre god förmåga för landskapet att naturligt ta hand om och
reglera dagvatten (figur 5). Informationen används bland annat vid planering
av dagvattenåtgärder på en övergripande nivå i översiktsplaneringen.

Figur 5 Landskapets förmåga att reglera och ta hand om vatten.
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7.1.5 Projektering av nya anläggningar
Kommunen har en teknisk handbok med vissa riktlinjer kring materialval och
dimensionering för nya dagvattenanläggningar. Det finns även en checklista
som används vid framtagning av dagvattenutredningar.
7.2
Skyfall
Länsstyrelsen har tagit fram en övergripande skyfallskartering för vissa tätorter
i Stockholmsregionen där Bro och Kungsängen finns med. Den visar på ett
övergripande sätt var det finns risk för översvämningar och höga flöden vid
skyfall. Skyfallskarteringen är framtagen för att möjliggöra en enkel koppling
till ledningsnätsmodeller såsom de dagvattenmodeller kommunen har. För att
få ännu bättre kunskap om vilka konsekvenser en större mängd nederbörd
under kort tid skulle medföra behövs en sådan koppling mellan modellerna.
7.3
Vägdagvatten
En del av dagvattnet är vatten som rinner av från kommunens vägar, gång- och
cykelvägar samt torgytor. Det vattnet för med sig föroreningar som finns på
vägarna och transporterar dem till sjöar och vattendrag. Hanteringen av
vägdagvatten och vägunderhållet är därför viktiga för hur mycket föroreningar
som leds till recipienterna. Kunskap om hur stor andel av vägdagvattnet som
renas finns inte idag.
7.3.1 Vinterväghållning
Vinterväghållningen påverkar kvaliteten på vägdagvattnet eftersom sand och
salt sprids på vägarna. En avvägning behöver alltid göras om hur salt skall
användas för att minska påverkan på dagvattnet men samtidigt säkerställa
trafiksäkerheten i kommunen. Saltning utförs endast på hårt trafikerade
gator/bussgator där det är en nödvändighet för att säkerställa framkomligheten
för kollektivtrafik och framförallt för utryckningsfordon när vinterväglag råder.
På kommunala torg och trappor används tvättad flis (grus) som
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halkbekämpningsmedel medan kommunala villagator behandlas med
saltblandat sand/grus.
Genom omvärldsbevakning försöker kommunen hitta nya metoder eller
material som kan minska vinterväghållningens påverkan på
dagvattenkvaliteten. Vid upphandling av driftentreprenör för vinterväghållning
ställs krav på hur entreprenören ska arbeta och vilka material som ska användas
för att påverkan på dagvattenkvaliteten ska bli så liten som möjligt.
7.3.2 Vägdagvattenbrunnar
Vägarna avvattnas via vägdagvattenbrunnar. Dokumentationen av
vägdagvattenbrunnarna är delvis bristfällig och därför pågår inventering och
inmätning av brunnar för att förbättra kunskapen om de brunnar som
kommunen sköter. Vägdagvattenbrunnarna kräver regelbundet underhåll där
brunnen sugs ur och rengörs från exempelvis sand, skräp och löv. Även
brunnens ovandel som består av galler eller kupol rengörs vid behov. Innehållet
från brunnarna körs sedan iväg på deponi. Under 2019 upprättades en spolplan
som reglerar vilka brunnar som ska spolas vilket år. I samband med det
genomfördes en omfattande insats där samtliga brunnar rengjordes eftersom
underhållet innan dess var eftersatt.
7.3.3 Spill på vägarna
Olja, bensin och annat spill som hamnar på vägar och trafikerade ytor i
samband med olyckor eller trasiga fordon utgör en betydande risk för att
förorena dagvattnet. Det är därför viktigt att utsläppen samlas upp skyndsamt
innan det når dagvattensystemet. När kommunen hanterar spill samlas det upp
genom att ett vätskeabsorberande material tillförs, vilket gör att spillet kan
sopas upp och transporteras bort till en anvisad tipp för deponi. Hanteringen av
spill genomförs alltid med målet att minimera risken för spill ner i
dagvattensystemet.
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7.4
Recipienter
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska Sverige se till att alla vattenförekomster
uppnår god status och säkerställa att de inte försämras. Upplands-Bro kommun
har en Vattenplan där kommunens sjöar och delar av Mälaren beskrivs.
Vattenplanen omfattar också vattendrag och grundvattenmagasin. Kommunen
har valt att även redovisa mindre sjöar och vattendrag, så kallade ”övriga
vatten”, i Vattenplanen. Varje vatten beskrivs med status, naturvärden, risker
och förslag till förbättringsåtgärder.
7.4.1 Sjöar och vattendrag
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är övergödning och det är
jordbruket som är den huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning.
Dagvatten, enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. Huvuddelen av Upplands-Bros
dagvatten leds till Mälaren-Görväln som idag är klassad till måttlig ekologisk
status (figur 6). Dagvatten från stora delar av Brunna leds till Mälaren-Skarven
som även den är klassad som måttlig ekologisk status. Påverkan på båda
recipienterna kommer främst från jordbruk och enskilda avlopp. För MälarenPrästfjärden, Mälaren-Skofjärden och Stora Ullfjärden är påverkan från
dagvatten från Upplands-Bro kommun i nuläget liten eftersom
avrinningsområdena som är belägna inom kommunen består av landsbygd.
Sedan 1970-talet pågår provtagning i tre av kommunens sjöar (Lejondalssjön,
Lillsjön och Örnässjön). Lejondalssjön har en måttlig sammanvägd ekologisk
status. Fosfor i sedimenten är det främsta problemet i sjön idag vilket från och
med 2020 kommer att behandlas med aluminium i syfte att fastlägga fosforn i
sedimenten och därmed sänka näringshalterna i sjön. Det finns några mindre
samhällen belägna i Lejondalssjöns avrinningsområde men dagvatten har i
nuläget inte någon betydande påverkan på sjöns status.
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Figur 6 Kommunens ytvatten färgade utifrån ekologisk status.

Från och med nästa vattenförvaltningscykel 2021 kommer Lillsjön, Örnässjön,
Örnäsbäcken och Lillån ingå i en och samma vattenförekomst. Det kommer
medföra strängare krav på vad som får släppas ut där. Klassningen av den
sammanslagna vattenförekomsten kommer att utgöras av den som är lägst
klassad, vilket innebär måttlig ekologisk status. I nuläget är avrinningen av
dagvatten till Lillsjön, Örnässjön, Örnäsbäcken och Lillån begränsad. Det finns
pågående detaljplaner i avrinningsområdet som vid utbyggnad kan öka
påverkan från dagvatten.
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Provtagning har också gjorts i Broviken, som är en del av Mälaren-Görväln,
och dess tillflöden under åren 2015–2019. Broviken är ett Natura 2000-område
och har därmed arter som är utpekade som skyddsvärda. Provtagningen syftade
till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i
avrinningsområdet och att ge kunskap om hur miljökvaliteten i Broviken
förhåller sig till beslutade miljökvalitetsnormer. Den ekologiska statusen för
Broviken och dess tillflöden är måttlig till otillfredsställande där de höga
halterna näringsämnen samt starkt påverkad fysisk miljö kring tillrinnande
vattendrag är det som bidrar mest till bedömningen. Brobäcken utgör recipient
för bland annat dagvatten och behandlat lakvatten, och miljögifter har
identifierats som ett potentiellt miljöproblem. Nygårdsbäcken belastas av
dagvatten från industriområde och bostadsbebyggelse. Utöver dagvatten är
jordbruksmark en möjlig källa till miljögifter genom användningen av
bekämpningsmedel. Sätrabäcken utgör recipient för dagvatten och behandlat
lakvatten från Högbytorp avfallsanläggning. Flera miljöfarliga verksamheter
finns och har funnits i avrinningsområdet.
7.4.2 Grundvatten
Tre grundvattenförekomster har klassats enligt vattenmyndighetens
statusbedömningar i kommunens Vattenplan. Alla tre har god kvantitativ status
och god kemisk status. I Uppsalaåsen finns två potentiella reservvattentäkter
som är regionalt intressanta, Toresta och Lindormsnäs.
Grundvattenförekomsternas avrinningsområden utgörs främst av
jordbruksmark och naturmark. Dagvatten är därför inte en av de främsta
påverkanskällorna.
7.4.3 Vattentäkter och långsiktigt skydd av vattentäkter
Det finns recipienter i kommunen som används som vattentäkter. Vattentäkter
är sårbara och bör skyddas i beredskap för oförutsedda olyckor eller
smittspridning som kan påverka dricksvattenkvaliteten och därmed människors
hälsa. Vattentäkter skyddas genom vattenskyddsområden som är anpassade
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med föreskrifter för att främja och bevara dricksvattenkvaliteten. Föreskrifterna
kan innehålla krav på dagvattenhanteringen inom vattenskyddsområdet.
I kommunen finns två vattenskyddsområden, Leran 1:3 och Mälaren (figur 7).
Den del av Mälaren som är skyddad heter Östra Mälarens vattenskyddsområde
och är uppdelad i en primär och en sekundär skyddszon.

Figur 7 Vattenskyddsområden i kommunen. Det större området visar Östra Mälarens
sekundära skyddszon.
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För Östra Mälarens vattenskyddsområde finns föreskrifter gällande
dagvattenhanteringen. Föreskrifterna är:
”Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för
vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och
parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening.
Dräneringssystem vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex.
kemikalieolyckor. Utsläpp av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar,
broar, järnvägsspår, parkeringsanläggningar och dylikt får förekomma i den
omfattning och utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under
förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i gällande
miljölagstiftning.”
För industriell verksamhet finns ytterligare föreskrifter gällande
dagvattenhanteringen.
7.5
Planering och bebyggelseutveckling
Upplands-Bro är en kommun som har växt och fortsätter att växa i hög takt.
Skogs- och jordbruksmark exploateras och stora områden omvandlas till
hårdgjorda ytor som ger upphov till mer förorenat och större mängder
dagvatten. Själva utbyggnadsprocessen riskerar också att tillföra stora mängder
föroreningar till dagvattnet. För att förbättra dagvattenkvaliteten och minska
kvantiteten är det därför viktigt att arbeta med dagvattenfrågan i alla skeden av
byggprocessen.
I arbetet med detaljplaner och exploateringar ställer kommunen krav på
dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågan behöver också utredas utifrån ett
långsiktigt perspektiv och för att ta höjd för framtida nybyggnationer.
Kunskapen om dagvattenfrågan hos de olika aktörerna inom byggprocessen,
även inom kommunen, varierar och skulle behöva höjas. Detsamma gäller för

Sid 59 av 82

16 Antagande av dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun

Förslag till dagvattenplan

kommuninvånare, verksamheter och fastighetsägare om deras påverkan på
dagvattenkvaliteten och deras ansvar.
7.5.1 Länshållningsvatten
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med schaktning, sprängning,
borrning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband med till
exempel byggnation eller sanering av förorenad mark. Arbetet och områdets
förutsättningar gör att länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av
föroreningar som kan orsaka skada i sjöar och vattendrag. Länshållningsvattnet
behöver därför ofta renas innan det avleds till spillvattennätet 7 eller till
dagvattennätet. Kommunen behöver ta fram riktlinjer för länshållningsvatten.
7.5.2 Markavvattningsföretag
Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera
fastigheter har varit i behov av ny markavvattning. De kallas även
vattenavledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller
regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom. De flesta
markavvattningsföretag bildades under första halvan av 1900-talet.
I samband med att ett markavvattningsföretag har tillkommit bildas en
samfällighet för att sköta underhållet av den gemensamma vattenanläggningen
och ta tillvara samfällighetens intressen. Samfälligheterna är viktiga sakägare i
samband med till exempel ny bebyggelse.
Kommunen har kunskap om var markavvattningsföretagen finns men känner
inte alltid till statusen på dem (figur 8). En del markavvattningsföretag
överlappar med kommunens dagvattensystem. Det finns också
markavvattningsföretag som ligger på kommunägd åkermark. Det finns ett
behov av att se över markavvattningsföretagen och göra bedömningar om de

7
Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvatten avleds till Käppala
avloppsreningsverk.
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ska upphävas alternativt förvaltas. I de fall då de ska förvaltas behöver det
utredas i vilken omfattning kommunen ansvarar för förvaltningen.

Figur 8 Markavvattningsföretag

Vid framtagande av ny detaljplan ska markavvattningsföretag ses över och
upphävas eller omprövas vid behov i ett tidigt skede i processen. Anläggningar
som ingår i markavvattningsföretag är ursprungligen dimensionerade för att
avvattna jordbruksmark. På jordbruksmark är någon eller några dagars
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översvämning acceptabel vilket det inte är i ett bebyggt område. Det innebär att
anläggningarna inte dimensionerats för att hantera samma flöden som
dagvattensystemet. Då enbart jordbruksmark avvattnas är dessutom flödet till
markavvattningsföretagen begränsat eftersom nederbörden kan infiltrera i
marken. När marken hårdgörs sker en snabbare tillrinning till dikena.
Avrinningen från hårdgjorda ytor kan vara 30–40 gånger större än avrinningen
från jordbruksmark, om det inte utförs några åtgärder för att begränsa flödena.
Om vattenanläggningen inte har tillräcklig kapacitet att ta emot vattnet kan det
leda till negativa konsekvenser, till exempel erosion och ras i diken,
igenslamning av rörledningar och även översvämningar. Översvämningar kan i
sin tur leda till att förorenande ämnen förs med vattnet ut till mottagande
vattendrag och sjöar.
7.6
Kommunens tillsynsverksamhet
Miljö- och livsmedelsavdelningen är tillsynsmyndighet och har tillsynsansvar
över kommunens dagvattenanläggningar. Tillsyn av kommunens allmänna
dagvattendammar påbörjades under 2020.
Miljö- och livsmedelsavdelningen har också tillsynsansvar för fastigheters och
verksamheters dagvattenhantering och kan vid behov ställa krav på rening,
provtagning eller andra åtgärder. Ett inventerande arbete planeras för att
undersöka om högre krav gällande dagvattenhanteringen behöver ställas på fler
verksamheter.
7.7

Andra områden som påverkar dagvattnet

7.7.1 Släckvatten
Släckvatten är det vatten som uppkommer i samband med brandbekämpning.
Det förorenade släckvattnet riskerar sedan att rinna ner i dagvattensystemet.
Kommunen och räddningstjänsten arbetar tillsammans för att minimera
påverkan på dagvattnet.
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7.7.2 Ogräsbekämpning
Vid ogräsbekämpning på kommunala torg, gator och andra allmänna platser
används aldrig kemiska bekämpningsmedel eftersom det kan påverka
dagvattenkvaliteten. Ogräsrensning utförs istället manuellt, maskinellt eller
med miljövänliga bekämpningsmedel såsom skum eller ånga.
Det finns särskilda krav på hantering av bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområdena.
7.7.3 Gödsling
Gödsel är en källa till att näringsämnen följer med dagvattnet ut i recipienterna.
Vid exploatering av nya områden där gräsmattor, rabatter och andra
grönområden ska anläggas är risken för läckage av näringsämnen stor. Inom
kommunens skötsel av grönytor ställs därför krav på entreprenören hur och när
gödsling ska genomföras samt vilken typ av gödsel som ska användas för att
minimera påverkan.
Det finns särskilda krav på gödselhantering inom vattenskyddsområdena.
7.7.4 Konstgräsplaner
Konstgräsplaner är en källa till mikroplaster som följer med dagvattnet ut i
recipienterna. Kommunen arbetar aktivt för att minimera spridningen av
mikroplaster till naturen. Till exempel har granulatfällor installerats i
dagvattenbrunnarna och borststationer för skor vid utgångarna för att på så sätt
samla upp granulatet och förhindra att det sprids vidare ut i dammar och
vattendrag. Kommunen arbetar också med informationskampanjer.
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7.8

Slutsatser

7.8.1 Styrkor
• Kommunen består inte av tätbebyggd stadsmiljö och det finns plats för
dagvattenanläggningar.
•

Dagvattennätet är fullt separerat från spillvattensystemet.

•

Det finns ett utbyggt system av dagvattendammar, med kunskap om
funktionen och driften hos dem.

•

Kommunen har en Vattenplan och god kännedom om recipienternas
status.

•

Kommunen har en förnyelseplan för ledningsnätet.

•

Det finns en checklista för att ta fram dagvattenutredningar i samband
med nya detaljplaner.

•

Det finns en skyfallskartering för Bro och Kungsängen.

•

Kartläggning av ekosystemtjänster har genomförts.

•

Det finns ett förvaltningsövergripande samarbete med dagvattenfrågor.

•

Kommunen arbetar aktivt med att minska spridningen av mikroplaster
från konstgräsplaner.

7.8.2 Utmaningar
• Att möta den pågående stora expansionen.
•

Resurser i form av personal och budget för att arbeta med
dagvattenfrågor.

•

Kunskapen om dagvattenfrågan hos de olika aktörerna inom
byggprocessen, även inom kommunen, varierar. Detsamma gäller för
kommuninvånare, verksamheter och fastighetsägare om deras påverkan
på dagvattenkvaliteten och deras ansvar.
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•

Hantering av enskilda avlopps påverkan på slutrecipient

•

Hantering av och information om jordbrukens påverkan på slutrecipient

•

De huvudsakliga recipienter som tar emot dagvattnet uppnår inte god
ekologisk eller kemisk status, vilket ställer högre krav på
dagvattenreningen.

•

Brist på dataunderlag för att bedöma kemisk status på
vattenförekomster.

•

Kunskap om kvaliteten på dagvattnet saknas i stor utsträckning.

•

Det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet som kommer att
kräva planering och resurser.

•

Översvämningsproblematik finns i delar av kommunen.

•

Vinterväghållningen påverkar dagvattenkvaliteten.

•

Tillsyn på dagvatten.

Gammal bro i Upplands-Bro kommun. Foto: Upplands-Bro kommun
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8 Fortsatt arbete

Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. För
att uppnå god status i alla vattenförekomster, minska risken för
översvämningar och växa hållbart behöver kommunen fortsätta utveckla sitt
arbete med dagvatten.
8.1
Åtgärdslista
I tabell 1 presenteras åtgärder som kommunen behöver planera för. Åtgärderna
står i en bruttolista utan inbördes prioritering eller tidsangivelse. Mer detaljerad
planering samt prioritering sker i samband med kommunens årliga mål- och
budgetprocess. De berörda instanserna är Kommunstyrelsen (KS), Tekniska
nämnden (TN), Bygg- och miljönämnden (BMN), Samhällsbyggnadskontoret
(SBK), AB Upplands-Brohus (ABUBH) samt Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB (UBKFAB).
Tabell 1 Åtgärder gällande dagvatten

Aktivitet
Bilda en avdelningsövergripande
dagvattengrupp/dagvattenforum dit ABUBH/UBKFAB
bjuds in
Ta fram åtgärdsplan för rening av dagvatten från befintliga
områden
Ta fram skyfallsplan
Koppla dagvattenledningsmodellen till skyfallsmodell och
utreda resultatet
Ta fram rutin för hur kommunala dagvattenanläggningar ska
dokumenteras
Ta fram riktlinjer kring säkerhet för dagvattenanläggningar
Ta fram riktlinjer för länshållningsvatten
Utreda och dokumentera vägdagvattenbrunnar och diken

Bild s. 66: Vy över Bro, med Örnässjön i bakgrunden. Foto:Upplands-Bro Kommun
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Utreda ansvarsfördelningen mellan avdelningarna VA och
GPT gällande olika diken i kommunen
Ställa högre krav på verksamheters dagvattenhantering
utifrån miljöbalken genom tillsynsansvaret samt se över
enskilda avlopp och jordbrukets påverkan på slutrecipient
Ta fram mall för upphandling/avrop av dagvattenutredning
för att underlätta att kommunen står som beställare för
dagvattenutredningar. Alternativt upphandla konsult för
granskning vid exploatörsbeställda utredningar
Ta fram teknisk handbok med förslag på utformning av
dagvattenanläggningar
Lista på krav med lagstöd som kan ställas i detaljplan utifrån
ett dagvattenperspektiv
Se över möjligheten att använda grönytefaktor i
detaljplanerna
Se över rutin för samarbete mellan avdelningarna i
detaljplaneprocessen, särskilt utifrån granskning av
handlingar i olika delar av processen
Samla underlag och dokument gällande dagvatten på ett och
samma ställe för att underlätta vid till exempel projektering
Utred i vilken utsträckning vägdagvatten renas
Ta fram lokala åtgärdsprogram enligt vattendirektivet för
recipienterna
Identifiera brist på dataunderlag för recipienters status
(kemisk)
Inventera och bedöma vilka markavvattningsföretag som ska
ansökas om upphävande alternativt förvaltas

TN
BMN
KS

TN
KS
KS
KS
TN
TN
KS
KS
KS/TN

Nära Näckuddsdammen.
Foto: Upplands-Bro kommun
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9 Informationsbilagor
(Ingår ej i beslutet)

9.1

Bilaga 1 Juridiken kring dagvatten

9.1.1 Inledning
Det saknas idag ett samlat regelverk för dagvatten. Bestämmelser som rör
dagvatten finns i flera olika lagpaket, bland annat miljöbalken (MB), lagen om
allmänna vattentjänster (LAV), plan- och bygglagen (PBL) samt i lagen om
skydd mot olyckor (LSO) liksom vissa bestämmelser i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Bestämmelser om
avloppsvatten och dagvatten finns även i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Dagvattenregleringen påverkas också av EU-rätten, där det framförallt är
ramdirektivet för vatten som är av betydelse och som har införlivats i svensk
rätt främst genom miljöbalken med underliggande författningarna samt genom
plan- och bygglagen.
9.1.2 Begreppet dagvatten
I Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7 finns en rättslig definition av
begreppet dagvatten, där det definieras som: Nederbördsvatten, dvs. regn eller
smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan. Trots
denna definition ser man inte sällan andra, men mycket snarlika, definitioner
av dagvatten även i domar.
I 2 § LAV anges att avlopp innefattar bland annat bortledande av dagvatten och
i förarbetena till lagen uttalas att dagvatten är tillfälliga flöden av regnvatten,
smält-vatten och framträngande grundvatten samt spolvatten. I 9 kap 2 § MB
anges att med avloppsvatten avses bland annat vatten som avleds från sådan
avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en eller vissa fastigheters
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räkning. Enligt miljöbalken utgör dagvatten inom detaljplanerat område
därmed oftast avloppsvatten, medan dagvatten utanför sådant område inte gör
det. Ibland används begreppen ”avloppsdagvatten” och ”annat dagvatten” för
att skilja dessa två typer av dagvatten åt. Avledande av dagvatten utanför
detaljplanelagt område kan därmed istället utgöra markavvattning, som istället
styrs genom 11 kap. MB.
Definitioner finns även på andra ställen. Mark- och miljööverdomstolen har i
ett avgörande uttalat att med dagvatten menas vanligtvis ”regn och smältvatten
från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar,
parkeringsplatser och dylikt”.

9.1.3 EU-rättens påverkan på juridiken kring dagvatten
Det är framförallt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
(Ramvattendirektivet) och rådets direktiv (91/271/EEG) om rening av
avloppsvatten från tätbebyggelse (Avloppsdirektivet) som kan vara av relevans
för dagvatten. Syftet med Ramvattendirektivet, som trädde ikraft år 2000, är att
upprätta en ram för skyddet av EU:s inlandsvatten, vatten i övergångszon,
kustvatten och grundvatten (så kallade vattenförekomster). Syftet med
direktivet återfinns i 4 artikeln och innebär att ingen försämring av vattenstatus
får ske och att samtliga vattenförekomster som omfattas av direktivet ska
uppnå en god status senast 2015. Om det inte är möjligt att uppnå god status till
2015 kan tidsfrist ges till 2021 och som längst till 2027. Ett undantag är
motiverat om det är tekniskt omöjligt eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder
som krävs för att nå god status till 2015.
I svensk rätt har Ramvattendirektivet implementerats genom framför allt
bestämmelser i 2 och 5 kap MB samt förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön. Regleringen om miljökvalitetsnormer för vatten är
en viktig följd av ramdirektivet. Avloppsdirektivet har implementerats genom
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Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av
avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6).
En miljökvalitetsnorm för vatten är en bestämmelse om kvaliteten på ytvatten
(sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna är att
säkra vattenkvaliteten i svenska vattenförekomster. I 5 kap 4 § MB anges att en
myndighet eller en kommun inte får tillåta att en verksamhet eller åtgärd
påbörjas eller ändras, om det, trots åtgärder för att minska sådan förorening
eller störning från andra verksamheter, ger en ökad förorening eller störning
som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller har så stor
betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som
vattnets kvalitet ska ha. Vid prövning för ett nytt tillstånd och vid omprövning
av tillstånd ska de bestämmelser och villkor beslutas som behövs för att
verksamheten inte ska medföra en sådan försämring eller ett sådant äventyr.
Genom en lagändring 2019 skärptes de svenska reglerna om
miljökvalitetsnormer för vatten, då både ekologisk status och kemisk status
blev bindande regler. Skärpningen har inneburit större krav på att
miljökvalitetsnormerna ska följas, vilket bland annat påverka förutsättningarna
för att kunna tillåta utsläpp av förorenat dagvatten i samband med bland annat
detaljplanering och vid tillstånd för miljöfarliga verksamheter.
9.1.4 Dagvatten i lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
I LAV regleras under vilka förutsättningar det finns ett ansvar för kommunen
att ordna vattenförsörjning och avlopp inom ett visst område. LAV reglerar
främst rättsförhållandet mellan huvudmannen för en allmän va-anläggning (vahuvudmannen) och fastighetsägare och andra som använder denna anläggning
(brukarna). Av 2 § LAV framgår att med avlopp avses bortledande av
dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en
begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som
har använts för kylning. Notera att samlad bebyggelse enligt LAV inte är
detsamma som detaljplanelagt område.
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Enligt LAV ansvarar kommunen, genom kommunfullmäktige, för att ett
verksamhetsområde för vatten och avlopp vid inrättas. Kommunen är skyldig
(enligt 6 § LAV) att ordna de vattentjänster (dricksvatten, spillvatten eller
dagvatten) som behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver ordnas i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse. Det är sedan VA-huvudmannen, i form av kommunen
eller ett kommunalt bolag, som ansvarar för att de allmänna va-anläggningarna
byggs och underhålls och att de enskilda fastigheterna och de allmänna
platserna ansluts. Kommunen kan ta ut avgifter från de anslutna fastigheternas
ägare för att täcka sitt kostnadsbehov.
Det finns vissa möjligheter för kommunerna att utforma sina dagvattentaxor så
att det ska gynna en hållbar dagvattenhantering. Samtidigt som kommunerna
bygger ut sitt dagvattennät enligt sina skyldigheter i LAV, kan man inför en
taxa som t.ex. gynnar fastigheter där man har en stor andel markyta som inte är
hårdgjord och som därför kan infiltrera ner regnvatten. Detta innebär en
möjlighet för kommunen ha en lägre avgift i taxan för fastighetsägare som
genom sin markanvändning och egna anordningar minskar
dagvattenbelastningen och därmed vilken nytta man har av den allmänna
anläggningen. Branschorganisationen Svenskt Vatten har låtit utreda frågan,
och ger fler exempel på vad som kan vara möjligt (Svenskt Vatten Utveckling,
rapport 2017-17)
Inom ett verksamhetsområde för dagvatten ansvarar den enskilde
fastighetsägaren för sin fastighet och för avvattningen av det dagvatten som
uppkommer inom fastigheten. Detta innebär att den enskilde fastighetsägaren
ansvarar för att det dagvatten som inte kan infiltrera i marken på den egna
fastigheten avvattnas till den förbindelsepunkt (eller motsvarande) som
verksamhetsområdets huvudman har anvisat. Förbindelsepunkten är gränsen
mellan en allmän va-anläggning och en va-installation. Förbindelsepunkten för
dagvatten kan exempelvis vara en dagvattenbrunn eller den punkt där
dagvattnet rinner ner i ett öppet dike.
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En fastighetsägare har enligt 16 § LAV rätt att använda en allmän vaanläggning, om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde
och behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat
sätt. I 21 § LAV anges att en fastighetsägare inte får använda en allmän vaanläggning på ett sätt som innebär att:
1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på
ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada
eller olägenhet,
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen
och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan
författning eller avtal, eller
3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan.
Bestämmelserna återfinns ofta i de föreskrifter som kommunen meddelar för
anläggningen (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA).
Om en fastighets va-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i
övrigt råder i en allmän va-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen
enligt 22 § LAV träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för
användningen av va-anläggningen.

VA-huvudmannens skyldighet att ta emot dagvatten inom
verksamhetsområde
Skyldigheten enligt LAV att avleda dag- och dränvatten från fastigheter och
allmänna platser gäller områden med samlad bebyggelse oavsett om detaljplan
finns eller inte. Det kan värt att notera att medan avloppsvatten-begreppet i
miljöbalken alltså relaterar till att det ska vara inom detaljplanelagt område, så
styrs inte huvudmannens ansvar enligt LAV av att det måste vara
detaljplanelagda områden. Enligt Naturvårdsverket är det juridiskt oklart om
huvudmannen är skyldig att ta emot och rena dagvatten oavsett föroreningsgrad
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eller mängd eller om huvudmannens skyldigheter kan begränsas genom
kommunens föreskrifter. Samtidigt säger förarbetena till LAV att ”Någon
motsvarande kvalitativ eller kvantitativ begränsning av huvudmannens tjänster
har däremot inte ställts upp för omhändertagandet av dag- och dränvatten och
kylvatten.” (prop. s. 43). Det kan man tolka som att va-huvudmannen ansvar
för allt ta omhand om allt dagvatten, oavsett kvantitet eller kvalitet (inom
verksamhetsområdet).
Rättsläget alltså oklart när det gäller de kvalitativa och kvantitativa aspekterna
på dagvatten, men helt klart är att kommunen (eller va-huvudmannen) inte med
stöd av LAV kan förelägga en fastighetsägare att vidta en viss typ av åtgärd på
fastigheten, t.ex. att fördröja det lokalt (”LOD”).
9.1.5 Dagvatten i miljöbalken (MB) och tillhörande förordningar
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB gäller alla som vidtar en åtgärd eller
bedriver en verksamhet. De ska också ligga till grund för prövning av
anmälnings- och tillståndsärenden. Det är verksamhetsutövaren som är
ansvarig för att ansöka om tillstånd eller anmäla en verksamhet som är
anmälnings- eller tillståndspliktig. Det är också denne som ansvar för att
miljöbalkens alla bestämmelser efterlevs. Vem som är att anse som
verksamhetsutövare enligt MB finns inte definierat i lag, men det har genom
rättspraxis ansetts att den som har ”de faktiska och rättsliga möjligheterna styra
och påverka verksamheten eller åtgärden” också ska anses vara
verksamhetsutövare och därmed alltså ansvarig för att kraven i miljöbalken
följs.
Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
Utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten eller utsläpp av annat vatten än avloppsvatten
på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön utgör
s.k. miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § 1 och 2 MB. Definitionen av
avloppsvatten återfinns i 9 kap 2 § MB:
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Med avloppsvatten avses
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
2. vatten som använts för kylning,
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte
görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Det är framförallt punkt 3 som behandlar dagvatten och det framgår att det
endast är dagvattenhantering inom detaljplanelagt område som avses, och att
det inte får vara fråga om avledningen för en viss eller vissa fastigheters
räkning. Dagvattenhantering utanför en detaljplan eller avledande för en viss
eller vissa fastigheters räkning inom detaljplaneområde, betraktas därmed
normalt inte som utsläpp av avloppsvatten, men omfattas lika fullt av begreppet
miljöfarlig verksamhet genom 9 kap. 1 2p (”utsläpp av annat vatten”).
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller även för sådant dagvatten som
faller utanför definitionen av avloppsvatten. Den viktigaste skillnaden är att en
anläggning som inrättas för att ta hand om dagvatten som inte är avloppsvatten,
inte omfattas av kravet på anmälan för avloppsanläggningar.
I 11 kap. MB regleras vattenverksamhet. Med markavvattning, som är en form
av vattenverksamhet, avses en åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det
inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller
tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med
åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål
(11 kap 1 § MB).
Dagvattenhantering kan därmed beroende på omständigheterna antingen utgöra
en miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet. Konstruktionen i MB gör
att det inte kan vara ett markavvattningsföretag, när det är fråga om avledande
av avloppsvatten. För det fall dagvattenhantering i ett visst fall varken betraktas
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som avledande av avloppsvatten eller som markavvattning, kan det i vissa fall
istället klassificeras som skyddsdikning.
Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet
Enligt 9 kap 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
För inrättande av vissa avloppsanordningar föreligger tillstånds- eller
anmälningsplikt enligt 13–14 § FMH. Enligt 13 § FMH krävs anmälan för att
inrätta en annan avloppsordning än en avloppsanordning som en eller flera
vattentoaletter ska anslutas till eller för att ansluta en vattentoalett till en
befintlig anordning. Detta innebär att inrättande av dagvattenanläggningar som
omfattas av 9 kap 2 § 3 p MB är anmälningspliktiga till kommunen.
Anläggningar som avleder eller behandlar dagvatten från ett område som ligger
utanför detaljplanelagt område omfattas således inte av anmälningsplikt enligt
13 § andra stycket FMH. En anordning som avleder eller behandlar dagvatten
som avleds för endast en viss fastighets eller vissa fastigheters räkning, till
exempel en stor parkeringsplats, är inte heller anmälningspliktig enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Det finns ett undantag från anmälningsplikten i förordningens 15 §. Undantaget
gäller för sådana avloppsanordningar som enbart är avsedda att föra
avloppsvatten till en allmän avloppsanläggning.
Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för avloppsreningsverk finns
i miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF). Dessa bestämmelser gäller
dock anläggningar som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar minst 200 personekvivalenter (pe) och omfattar därför i praktiken
inte dagvattenanläggningar.
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Bestämmelser om tillsyn
Bestämmelser om tillsyn över verksamhet och åtgärder som omfattas av MB
finns i 26 kap MB, samt i miljötillsynsförordningen 2011:13.
Av 26 kap 1 § MB framgår att tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning ska kontrollera efterlevnaden av MB samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB samt
vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § MB kan tillsynsmyndigheten meddela förelägganden och
förbud i enskilda fall. Grunden för föreläggandet eller förbudet kan vara att ett
visst beslut överträtts i något avseende, men det kan också grundas direkt på
MB:s bestämmelser, till exempel de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
Eftersom dessa i bestämmelser gäller mot alla, kan förelägganden då riktas
också mot privatpersoner, enligt vad som närmare sägs i 2 kap MB.
9.1.6 Plan- och bygglagen (PBL)
För den kommunala planeringen gäller i första hand plan- och bygglagen, planoch byggförordningen (2011:338) (PBF) samt föreskrifter och allmänna råd
från Boverket (se t.ex. BBR, Boverkets byggregler).
Översiktsplanering
Förutsättningarna för en hållbar bebyggelseutveckling och en förutseende
dagvattenhantering ska grundläggas redan i den kommuntäckande
översiktsplanen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Här framgår de stora dragen i fråga om
användningen av mark- och vattenområden i kommunen och här beskriver
kommunen, som en vision, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Även om en översiktsplan inte är rättsligt bindande ska den ge
vägledning för den efterkommande planläggningen. Det kan handla om att
sätta övergripande mål, att ange generella principer för dagvattenhanteringen,
att göra avvägningar gentemot bebyggelseintressen och att definiera eventuellt
behov av ett mer detaljerat underlag för olika delområden.
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Enligt 3 kap 1 § PBL är kommunen skyldig att ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. En översiktsplan är emellertid inte bindande, se 3
kap 3 § PBL. Syftet med översiktsplaneringen är att vägleda kommunen när det
gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar.
PBL har som följd av Nationella strategin för klimatanpassning (Regeringens
proposition 2017/18:163) ändrats ifråga om vad som ska framgå av en
översiktsplan. I 3 kap 5 § PBL har det lagts till punkt som innebär att det av
översiktsplanen även ska framgå vad kommunen har för syn på risken för
skador på den byggda miljön, som kan följa av översvämning, ras, skred och
erosion som är klimatrelaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller
upphöra.
Underlag som enligt Boverket, ur ett dagvattenperspektiv, bör användas när
översiktsplanen formas är kartläggningar och utredningar om exempelvis
geologi och hydrologi, vilka områden som är översvämningsområden och vilka
områden som är låglänta eller saknar avrinningsmöjligheter och därför är svåra
att avvattna. Här kan nämnas sådana utredningar som ska göras inom ramen för
översvämningskarteringen, där såväl kartor för översvämningshotade områden
(Hotkartor) som kartor för översvämningsrisker inom dessa områden ska
beskrivas (Riskartor). Dessa karteringar styrs av genom lagen om skydd mot
olyckor. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska
peka ut områden med betydande översvämningsrisker, och MSB tillsammans
med länsstyrelserna som tar fram hotkartor och riskkartor som sedan alltså
bland annat ska tjäna som ett underlag för den kommunala planeringen.
Detaljplanering
Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i
anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen
anger. Är dagvattnet ett problem som behöver lösas för att marken ska anses
vara lämplig ska kommunen kunna visa att ett genomförande av detaljplanen
klarar av att lösa problemet. I vissa fall kan det räcka att kommunen i
planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen ska genomföras. I
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andra fall kan kommunen också behöva införa särskilda planbestämmelser för
att dagvattenlösningen ska kunna genomföras och marken ska bli lämplig. Hur
dessa lösningar utformas kan bland annat vara beroende av de krav som anges i
lagen om allmänna vattentjänster, LAV, samt de möjligheter som finns i fjärde
kapitlet PBL att i detaljplanen genom planbestämmelser exempelvis reglera
markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering och markens
höjdläge och anordnande.
Varje gång det är aktuellt att detaljplanelägga ett område ska kommunen
klargöra om planområdet ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten eller om
den exploatering som föranleder planläggningen medför att kommunens
verksamhetsområde ska utvidgas eller att ett nytt verksamhetsområde ska
bildas.
Inom kommunen kan användningen av mark- och vattenområden samt
bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller
områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får
rättsverkan, men det är endast detaljplaner som skapar byggrätt. Den
bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida
bygglovsärenden, vilket syftar till att förenkla lovhanteringen.
Plankartan tillsammans med de planbestämmelser som planen förenats med
utgör de rättsligt bindande delarna i en detaljplan. Det är endast de
bestämmelser som är nödvändiga för att uppnå planens syfte som ska ingå i
planen. Vissa regleringar som markanvändning och genomförandetid, måste
alltid finnas med. Annat, som bestämmelser om utformning och placering av
byggnader samt markens höjdläge, får finnas med vid behov. Alla
planbestämmelser måste dock ha stöd i 4 kap PBL och det gäller naturligtvis
även planbestämmelser som har bäring på dagvattenfrågor. Om en
planbestämmelse saknar lagstöd kan den inte åberopas mot enskilda. Vidare
kan felaktiga eller missvisande planbestämmelser innebära ett
skadeståndsansvar för kommunen om dessa medfört ökade kostnader för
exploatörer eller fastighetsägare.
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Enligt Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) saknas möjlighet att med stöd
PBL föreskriva att exploatören, eller någon annan, ska utföra en viss
anläggning. Det är inte heller möjligt att villkora bygglov med att en viss
anläggning kommer till stånd. Det är dock möjligt för kommunen att i en
detaljplan bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra
markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller
järnväg som är förenlig med detaljplanen, se 9 kap 12 § PBL.
Den enskilde fastighetsägaren (exploatören) är skyldig att vid bygg- eller
markåtgärder inom åfastigheten följa de bestämmelser som kommunen angett i
detaljplanen. Det kan då vara bestämmelser som angivits för att
dagvattenhanteringen ska kunna lösas inom planområdet, som exempelvis en
viss höjdsättning/lutning på marken eller att marken inte får hårdgöras.
Kommunen kan i detaljplan exempelvis reglera att en viss skyddsåtgärd för att
motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion ska vidtas. Som
enskild fastighetsägare kan man på så sätt under exploateringen tvingas att
vidta nödvändiga skyddsåtgärder på den egna tomten för att skydda egna
byggnadsverk och för att skydda omgivningen. Det kan praktiskt sett innebära
att detaljplanen föreskriver att man exempelvis ska anlägga en vall eller ett
avskärande dike för att avvattna marken i en viss riktning.
Ligger detaljplaneområdet utanför verksamhetsområde för dagvatten regleras
inte ansvarsförhållandena genom reglerna i LAV. Istället är det miljöbalkens
regler som anger vem som ansvarar för att ta hand om dagvattnet. Genom
miljöbalkens regler har den enskilde fastighetsägaren ansvar för den
verksamhet som denne bedriver inom fastigheten och den miljöpåverkan eller
de risker verksamheten medför. Enligt miljöbalken är dagvatten inom
detaljplanelagt område avloppsvatten. Lagen ställer därmed särskilda krav på
den som är verksamhetsutövare genom att sådana avloppsanordningar ska
anmälas till kommunen innan de inrättas.
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9.1.7 Markanvisningsavtal och exploateringsavtal
När kommunen äger den mark som ska exploateras kan det vara aktuellt med
ett markanvisningsavtal, vilket innebär att en intressent under den tid som
avtalet löper ensam har rätt att förhandla med kommunen om förvärv av ett
markområde.
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en exploatör som vill
bebygga ett visst markområde i kommunen, men i dessa fall är kommunen inte
ägare av fastigheten.
Tidigare fanns ingen särskild reglering avseende markanvisningsavtal men
sedan 2014 finns lag (2014:899) om riktlinjer vid kommunal markanvisning.
Exploateringsavtal regleras av bestämmelser i 6 kap 39-42 §§ PBL.
Avtalen måste även följa generella regler för avtal enligt exempelvis
avtalslagen (AvtL 1915:218), jordabalken (1970:994) (JB), kommunallagen
(2017:725) (KL), MB, LAV och PBL. Bestämmelser om innehållet i ett
exploateringsavtal är endast övergripande och avgränsas genom ovan nämnd
lagstiftning samt genom de riktlinjer som kommunen antagit för ingående av
exploateringsavtal. Bland annat kan det genom ett exploateringsavtal
bestämmas att fastighetsägaren/exploatören ska bekosta anläggningar för
vattenförsörjning och avlopp.
Lagen om markanvisningar innebär att en kommun som har för avsikt att
genomföra markanvisning måste anta riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser
för markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Vid ingående
av markanvisningsavtal måste även kommunens myndighetsroll beaktas och
detta medför exempelvis att exploatören inte kan avkrävas ett större ansvar,
utöver köpeskillingen, för exempelvis bekostande av dagvattenanläggningar.
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Som tidigare konstaterats får kommuner inte i markanvisningsavtal och
exploateringsavtal ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper som går
utöver det som är reglerat i PBL, PBF och BBR (se 8 kap 4 a § PBL).
En viktig skillnad mellan markanvisningsavtal och exploateringsavtal är att i
egenskap av fastighetsägare, så har kommunen mycket större frihet att reglera
genom markanvisningsavtal än genom exploateringsavtal då ju kommunen inte
är markägare. Det är dock väsentligt att kommunen skiljer på sin
myndighetsutövande roll i PBL resp. MB samt sitt ansvar enligt LAV å ena
sida, och sina möjligheter att som markägare styra över hur den egna marken
ska användas å den andra sidan. En kommun kan därför i egenskap av
markägare genom exploateringsavtal exempelvis bestämma att man ska ha ett
lokalt omhändertagande av dagvatten på de egna fastigheterna, vilket alltså inte
är möjlig att styra genom LAV eller PBL.
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Dagvattenpolicy
Dagvattenpolicyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till
grund för dagvattenarbetet både inom och utom verksamhetsområdet för
dagvatten. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering.
Dagvattenpolicyn består av följande fem punkter.
•

Minska mängden föroreningar till kommunens vatten
Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. Kommunens
dagvattenhantering ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och
grundvattenkvalitet och till att minst god status uppnås i de vatten som
inte uppnår det ännu.

•

Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering
Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem
ska utformas så att byggnader och viktig infrastruktur inte skadas vid
kraftiga regn eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag.
Dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade
klimatförhållanden med intensivare nederbörd och högre vattennivåer.
Framkomlighet för utryckningsfordon och möjligheten att nå fram till
områden även vid kraftiga regn, höga vattennivåer och förändrade
klimatförhållanden ska beaktas vid utformningen av
dagvattenhantering.
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•

Bevara vattenbalansen
Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bevaras för att
undvika sättningar och skred till följd av minskad grundvattenbildning
samt för att minska risken för erosion och stora flöden. Kommunens
bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem
ska utformas med hänsyn till de naturliga avrinningsområdena för att
inte påverka den befintliga grundvattennivån eller vattentillförseln till
sjöar och vattendrag negativt.

•

Berika bebyggelsemiljön
Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön
med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och
biologisk mångfald. Anläggningarna ska ha ett estetiskt värde och
utformas som positiva inslag i närmiljön med hänsyn till platsens lokala
förutsättningar. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara. Tillgänglighet
ska eftersträvas, alltid värderas och vägas mot säkerheten.

•

Långsiktigt hållbart genomförande
Kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen på ett långsiktigt
hållbart sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. En viktig
förutsättning är samsyn, samordning och en genomtänkt
ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och bolag.
Dagvattenhanteringen ska beaktas i alla skeden i
samhällsbyggnadsprocessen och kommunen ska samarbeta såväl inom
organisationen som med externa parter för att uppnå en hållbar
dagvattenhantering. Krav på dagvattenhanteringen ska alltid ställas i
samband med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig
bebyggelse.
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Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Maja Taaler Larsson

Vår beteckning

2021-06-29

08-41079233

Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och
dagvattenplan för Upplands-Bro kommun
1. Genomförande
Upplands-Bros kommuns förslag på dagvattenpolicy och dagvattenplan har
under 30 mars – 31 maj 2021 varit på remiss för inhämtande av synpunkter.
Dokumenten skickades till statliga och kommunala remissinstanser samt till
olika intresseföreningar, se Bilaga 1. Information om dagvattenpolicy och
dagvattenplan annonserades även i lokaltidningen ”Mitti Upplands-Bro” och
dokumenten fanns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbsida
(https://www.upplands-bro.se/dagvattenplan).
2. Yttranden
Sammanlagt har sju stycken yttranden inkommit enligt nedanstående
förteckning. Yttrande sammanfattas och de ändringar som gjorts i dokumenten
redovisas i slutet av detta dokument.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Kultur- och Fritidsavdelningen
Sjöfartsverket
Trafikverket
Brandkåren Attunda
Käppalaförbundet
Region Stockholm

2.1 Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Sjöfartsverket meddelar att de inte har något att erinra mot förslaget på
dagvattenplan.
Trafikverket ser positivt på förslaget och lyfter att en viktig del en hållbar och
robust dagvatten-hantering är att ta tillvara de blå/gröna miljöer som kan berika
boende och verksamhetsmiljöer för att klara stora vattenmängder. Man
understryker också vikten att underhåll av dagvattenåtgärder i bebyggda
miljöer för att säkerställa funktionen över tid. Trafikverket har sin egen klimatoch sårbarhetsanalys identifierat flera områden i kommunen med
översvämningsrisk kopplat till statlig infrastruktur och bebyggelse. Därför ser
man fram emot en framtida dialog i dessa frågor och tar gärna del av den
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planerade skyfallsplanen samt på en övergripande nivå vilka områden som kan
bli aktuella för dagvattenåtgärder.
Brandkåren Attunda ser positivt på strävan efter att skapa en robust och
klimatanpassad dagvattenhanteringen som innebär att byggnader och kritiska
infrastrukturer inte ska påverkas negativt av höga vattennivåer. Brandkåren
Attunda ser också positivt på att framkomligheten för utryckningsfordon ska
beaktas och att översvämningsrisker ska utredas i den fysiska planeringen alla
skeden. Instämmer med att kommunen kommer behöva fortsätta arbetet med
dagvatten och ser gärna ett genomförande av de framtida åtgärderna som
föreslås i dagvattenplanen. Brandkåren är gärna med och stöttar i det framtida
arbetet i den mån de kan.
2.2 Yttranden med synpunkter på ändringar
Bygg- och miljönämnden, Upplands-Bro kommun beslutade den 30 april
2021 att skicka Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande till Tekniska
nämnden. I yttrandet framförs synpunkter från bygglovsavdelningen och
miljöavdelningen, vilka även deltagit i framtagandet av dagvattenpolicy och plan. Båda avdelningarna ser positivt på att dokumenten har tagits fram och har
upplevt ett gott samarbete mellan de olika kontorsdelarna.
Bygglovsavdelningen anser att det tydligare bör framgå att marklov som krävs
för dagvattendammar inom detaljplan hanteras av Bygg- och miljönämnden.
Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt på:
-

de övergripande mål som har tagits fram i dagvattenpolicyn för att
uppnå en långsiktig hållbar dagvattenhantering i kommunen.
att kommunen fortsätter sitt planeringsarbete gällande långsiktig hållbar
dagvattenhantering i kommunen samt att det finns en åtgärdslista över
framtida behov och aktiviteter i planen.
att genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per
år och att dagvattenplanen ska revideras regelbundet.
innehållet, uppbyggnaden och avsnitten i planen. Bra med en tydlig
ansvarsfördelning och juridikavsnitt då lagstiftningen om
dagvattenområdet inte är så tydlig.

Miljö- och livsmedelsavdelning anser det viktigt att kommunikationen av
Dagvattenplan Upplands-Bro kommun sker både internt inom kommunen och
externt gentemot berörda målgrupper. Vidare anser avdelningen att ett bra
samarbete både intern och externt är viktigt och att dagvattengruppen som tas
upp i åtgärdslistan förhoppningsvis kan bildas snart.
Miljö- och livsmedelsavdelningen saknar text under bilderna och vill att Bilaga
1 kompletteras med: ”Bygglovsärenden gällande dagvattenanläggningar
skickas på remiss till Miljö- och livsmedelsavdelningen.”
Kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott, Upplands-Bro kommun
beslutade den 16 juni 2021 att skicka Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande till Tekniska nämnden. Yttrandet lyfter att det för kommunstyrelsens
verksamheter är mycket positivt att det tas fram en dagvattenplan och en
dagvattenpolicy och punkterna i policyn är viktiga att sträva efter.
KS samhällsbyggnadsutskottet efterfrågar att planen ska innehålla hänvisningar
till dokument för fördjupning samt att kapitlet om juridik och
ansvarsfördelning utvecklas.
KS samhällsbyggnadsutskottet anser att dagvattenplanen skulle behöva en
tydligare analys av nuläget på ett flertal områden:
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-

flöden och reningsbehov (för att kunna bedöma vilka åtgärder som
krävs vid nyexploatering)
underlag för att föreslå förändringar i befintligt dagvattensystem (för att
lättare kunna ta hänsyn till hela systemet vid plan- och
exploateringsprojekt)

KS samhällsbyggnadsutskottet noterar att planen innehåller kommande
aktiviteter som delvis motsvarar detta och anser: ”…för att dagvattenplanens
fulla potential ska kunna utnyttjas är det viktigt att dessa aktiviteter på ett
naturligt sätt integreras i dagvattenplanen. Till exempel skulle nya versioner
kunna uppdateras med resultatet av kommande utredningar.”
Kultur- och fritidsavdelningen, Upplands-Bro kommun efterfrågar
korrigering av texten då de inte är ensamma om att inneha fastigheter. Detta
gäller även Fritidsavdelningen och Kulturmiljö.
Käppalaförbundet anser att definitionen av dagvatten även bör omfatta
framträngande grundvatten och hänvisar till LAV (2006:412).
Förbundet informerar om att exploateringsavtal och vad en byggherre eller en
fastighetsägare ska vidta eller finansiera för åtgärder för anläggande av VAanläggningar och andra åtgärder regleras i Plan- och bygglagen 6 kap §40.
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
Förstärkning av befintlig dagvattenanläggning ingår som en sådan åtgärd och
kommunen bör ta detta i beaktande vid tecknande av nya exploateringsavtal.
Vid framtagande av riktlinjer för länshållningsvatten ska Upplands-Bro
kommun kontakta förbundet.
Region Stockholm anser att dagvattenpolicyn och dagvattenplanen ger
kommunen goda förutsättningar att arbeta långsiktigt och strategiskt med en
hållbar dagvattenhantering. Man anser dock att förslaget till dagvattenplan
skulle stärkas ytterligare om principerna för dagvattenhantering kompletteras
med en tydlig kartredovisning av låglänta områden och områden där dagvatten
riskerar att stängas in och där särskilda åtgärder krävs för att bebyggelse och
infrastruktur m.m. ska vara lämplig-, samt vart det finns lämpliga
översvämningsytor.
3. Hantering av inkomna synpunkter
3.1 Ändringar som genomförts
Till stor del har inkomna yttranden varit av upplysningskaraktär. Utifrån de
förslag på ändringar som har framförts avseende dagvattenplanen har följande
ändringar genomförts efter samrådet:
-

Några mindre förtydliganden och omformuleringar utifrån
projektgruppens interna kommentarer.
Komplettering med bildtexter.
Definitionen av dagvatten har förtydligats med att även omfatta
framträngande grundvatten. (s. 8)
Förtydligande att dagvattendammar som klassas som anläggning är
marklovspliktiga inom detaljplanerat område och att dessa hanteras av
Bygg- och miljönämnden. (s. 32)
Text om Kultur- och Fritidsavdelningen har korrigerats så att det
framgår att fastighetsansvar ligger på fler avdelningar. (s.38)
Bilaga 1 har kompletterats med att Bygglovsavdelningen har ansvar för
att remittera bygglovsärenden gällande dagvattenanläggningar till
Miljö- och livsmedelsavdelningen. (s.71)
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-

Dagvattenplanen kompletteras med en fördjupande juridikbilaga.
(Bilaga 2)

Inga ändringar har gjorts i dagvattenpolicyn.
3.2 Motivering till ändringar som inte genomförts
Några av de synpunkter som framförts av kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott har inte medfört någon ändring i dagvattenplanen.
Nedan följer motiveringar till detta.
Hänvisningar till andra dokument för fördjupning har inte införts då sådana
snabbt blir inaktuella.
Både KS samhällsbyggnadsutskottet och Region Stockholm framhåller att
dagvattenplanen bör kompletteras med mer information om nuläget för att ge
bättre förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. Man efterfrågar
övergripande information om det befintliga dagvattensystemet, kartor över
områden med översvämningsrisk samt reningsbehov.
I arbetet med dagvattenplanen har projektgruppen också identifierat att detta är
viktig och nödvändig kunskap för kommunen i arbetet med dagvatten. Det
kräver dock separata utredningar. Behovet att genomföra sådana utredningar är
identifierade i dagvattenplanen. Information om nuläget för flöden, det
befintliga dagvattensystemet och områden med risker för översvämningar tas
till exempel fram i en skyfallsplan samt genom att koppla den befintliga
dagvattenmodellen till skyfallsmodell och utreda resultatet. I lokala
åtgärdsprogram enligt vattendirektivet för recipienterna utreds vilket
reningsbehov som finns, både i dagvatten från tätorter och avrinnande vatten
från jordbruksområden m.m. Detsamma gäller för den åtgärdsplan för rening
av dagvatten från befintliga områden som håller på att tas fram.
Precis som yttrandena framhåller finns inte dessa utredningar på plats ännu.
Det kan konstateras att dessa utredningar är särskilt efterfrågade och att
genomförandet av dessa bör prioriteras i kommunens kommande arbete med
dagvatten. Vid kommande revideringar bör dagvattenplanen också
kompletteras med den nya kunskap som tagits fram i sådana genomförda
utredningar.
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Bilaga 1. Sändlista
Brandkåren Attunda
Damernas Företagsbyrå – kvinnliga företagare i Upplands-Bro
Ekerö kommun, Planenheten
Fastighetsägarna Stockholm AB
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Företagarna i Upplands-Bro
Försvarsmakten, Högkvarteret
Hyresgästföreningen region Stockholm
Håbo kommun
Järfälla kommun, Kommunstyrelsen
Kungsängens Villaägareförening
Käppalaförbundet
Leader Mälardalen
Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Norrvatten
Polismyndigheten i Sthlms län
Posten meddelande AB
Ragn-Sells AB
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Region Stockholm TRF
Sjöfartsverket
Stadsbyggnadskontoret Sigtuna kommun
Trafikverket Region Stockholm
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun: Bygg- och miljönämnden, Bygglovschef, Chef GPT,
Kommundirektör, Kommunikationsstaben, Kommunstyrelsens ordförande, 1:e
och 2:e vice KSO, Kontaktcenter, Kultur- och fritidsnämnden, Mark- och
exploateringschef, Miljöchef, Näringslivsrådet, Näringslivsstaben, Planchef,
Projektgrupp FÖP, Samhällsbyggnadschef, Tekniska nämnden, tf
Samhällsbyggnadschef
Upplands-Bro Villaägarförening
Upplands-Brohus
WRS AB
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TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2022-02-04

TN 21/0404

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Riktlinjer för namnberedningen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta riktlinjer för namnberedningen.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutar om riktlinjer för namnberedningsgruppens funktion
och arbete. Senast sådana riktlinjer beslutades var i oktober 2019.
Sedan dess har kommunfullmäktige beslutat om en näringslivsstrategi, där det
bland annat står att ”ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som
fattas i kommunen”.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att namnberedningsgruppens
riktlinjer revideras och att följande stycke läggs in i kapitel 3.2:
”Namnberedningen kan väga in ett näringslivsperspektiv vid särskilda
omständigheter. Sådana särskilda omständigheter kan vara en enskild väg som
leder till en specifik verksamhet eller ligger inom den specifika verksamhetens
område och som inte leder till någon annan målpunkt. Att väga in ett
näringslivsperspektiv innebär att namnberedningen vid sådana omständigheter
kan ta större hänsyn till verksamhetens önskemål om namn på vägen.
Vägnamnet ska ta hänsyn till den gällande namnpolicyn, men i de fall det
bedöms att nyttan för näringslivet väger tyngre kan avvägda avsteg från
policyn göras.”

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 4 februari 2022



Förslag till reviderade riktlinjer för namnberedningen, den 4 februari
2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Tydliga och gällande adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att
hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta
påverkar även barns trygghet och säkerhet. Tydliga riktlinjerna för
namnärenden påverkar barns trygghet och säkerhet positivt.

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

Vår beteckning

2022-02-04

TN 21/0404

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Lina Delde
Ordförande namnberedningen

Bilagor
1. Förslag till reviderade riktlinjer för namnberedningsgruppen
Beslut sänds till
 Click here to enter text.
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1

Bakgrund

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och
namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar,
torg, parker, verksamhetslokaler och anläggningar.
Detta dokument beskriver hur arbetet med att ta fram nya namn i Upplands-Bro
kommun ska gå till. Fastställda riktlinjer säkerställs ett enhetligt arbetssätt och
att rätt kompetens finns med i arbetet. Riktlinjerna tydliggör vilka roller som
finns i namnberedningsgruppen och vilket ansvar namnberedningsgruppen har.
De beskriver också på vilket sätt andra verksamheter och intresserade är
delaktiga i arbetet samt ger vägledning om hur arbetsuppgifter bör och ska
utföras.

2

Roller och ansvar

Det är Tekniska nämnden som ansvarar för och beslutar om kommunens
namnsättning. Tekniska nämnden fastställer:
 namn på vägar, byadress- och gårdsadressnamn, allmänna platser, torg,
rondeller, gång- och cykelvägar, parker, dagvattendammar inom
detaljplanelagda områden samt i övriga områden där kommunen är
väghållare.
 namn på enskilda vägar, i samråd med väghållaren, i de fall det är
nödvändigt för adressättning.
 namn på kommunala byggnader och anläggningar såsom skolor,
förskolor, olika typer av vårdboenden, idrotts- och fritidsanläggningar,
lekplatser inom hela kommunen.
 namn på industri-, handels- och centrumområden inom hela kommunen.

2.1

Namnberedningsgruppens uppgift

Namnberedningen arbetar med att;
 ta fram förslag på namn i kommunen för till exempel kommunala
byggnader, vägar, torg, parker, verksamhetslokaler och anläggningar,
 lämna yttrande över förslag till namn som aktualiseras av till exempel
andra myndigheter, vägföreningar, exploatörer och enskilda,
 samt i övrigt samordnar namnsättningen i hela kommunen. Detta
innebär bland annat att arbetsnamn på till exempel planuppdrag och
nybyggnadsprojekt och utformningen av namntävlingar ska tas fram i
samråd med namnberedningsgruppen.

3
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2.2

Namnberedningsgruppens sammansättning

Namnberedningsgruppen är sammansatt av tjänstemän och består av minst fyra
ordinarie personer som ska representanter olika verksamheter (förslagsvis
gata/park, kultur, plan och mät/GIS). En av personerna utses till ordförande för
namnberedningsgruppen.
Namnberedningsgruppens medlemmar, inklusive ordförande, utses av
samhällsbyggnadschef.
2.2.1 Namnberedningsgruppens ordförandes ansvar
Namnberedningsgruppens ordförande ansvarar för att:
 sammankalla beredningsgruppen när nya ärenden är aktuella,
 bestämma när andra berörda verksamheter i ett ärende ska kallas till
beredningsgruppens möten,
 besluta om att lämna ut namnärende på remiss,
 besluta om när ett ärende är färdigberett för att lämnas vidare för beslut.
2.2.2 Övriga inbjudna till namnberedningsgruppens arbete
Vid behov kallar beredningsgruppen den som namnfrågan berör att delta i
arbetet. Det kan till exempel vara en eller flera:


hembygdsföreningar,



fastighetsägare eller andra intressenter,



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



polismyndigheten, räddningstjänsten och posten,



andra myndigheter och sammanslutningar.

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

3

Beredning av namnärenden

4
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3.1

Initiering av namnärende

Namnförslag bör arbetas fram i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika
att tillfälliga arbetsnamn används som i ett senare skede kan vara svåra att
ändra.
Namnberedningsgruppen initierar själva ärenden till exempel genom att bevaka
pågående planuppdrag och nybyggnadsprojekt.
Ärenden kan också initieras utifrån att ett adressärende kräver nya vägnamn.

3.2

Namnberedningsgruppens beredning

Namnberedningsgruppen bereder ärendet utifrån de kompetenser som finns i
gruppen samt vid behov med hjälp av övriga inbjudna enligt punkt 2.2.2.
Förslag på namn ska tas fram enligt av kommunfullmäktige fastställd
namnpolicy.
Namnberedningen kan väga in ett näringslivsperspektiv vid särskilda
omständigheter. Sådana särskilda omständigheter kan vara en enskild väg som
leder till en specifik verksamhet eller ligger inom den specifika verksamhetens
område och som inte leder till någon annan målpunkt. Att väga in ett
näringslivsperspektiv innebär att namnberedningen vid sådana omständigheter
kan ta större hänsyn till verksamhetens önskemål om namn på vägen.
Vägnamnet ska ta hänsyn till den gällande namnpolicyn, men i de fall det
bedöms att nyttan för näringslivet väger tyngre kan avvägda avsteg från
policyn göras.
Namnberedningsgruppens ordförande beslutar om ett namnärende ska skickas
på remiss och vilka remissinstanserna i så fall ska vara.
Anteckningar och protokoll som beskriver beredningen ska läggas till
handlingarna i det aktuella ärendet.
Eventuella remissyttranden i namnärenden ska läggas till handlingarna i det
aktuella ärendet.

3.3

Beslut om namn

Beslut om nya eller ändrade namn skickas till eventuella remissinstanser och
andra som kan vara berörda. Information om nya eller ändrade namn ska också
lämnas på ett tillgängligt sätt till medborgarna.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Emine Korkmaz

2022-02-21
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