
 

 

 

 

Handlingar till 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens 

sammanträde 

den 5 december 2019 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jesper Sjögren 

Stabschef 

Utbildningskontoret 

+46 08-581 692 76  

jesper.sjogren@upplands-bro.se 

2019-11-04 GAN 19/0050  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

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

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Vision och målbild av gymnasieskolans framtid i 
Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på en vision och 

målbild för gymnasieskolans framtid. 

Sammanfattning 

Befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun visar på växande elevkullar 

och antalet ungdomar i gymnasieålder i Stockholmsregionen förväntas öka från 

drygt 77 000 till 97 100 personer till 2027. Utifrån denna utveckling har det 

genomförts en utredning som baseras på elevprognoser, programutbud och 

omvärldsförändringar för att klargöra vilka prioriteringar som kan behövas för 

att anpassa Upplands-Brogymnasiet till framtiden på bästa sätt. PwC har gjort 

en nulägesanalys och omvärldsanalys samt presenterat förslag för hur 

kommunen bör dimensionera och organisera sin gymnasieskola och 

gymnasiesärskola i framtiden. En rekommendation är att ta fram en vision och 

målbild för gymnasieskolans framtid. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019 

 PWCs rapport 

Ärendet 

I Upplands-Bro finns idag det kommunala Upplands-Brogymnasiet där knappt 

tusen elever studerar. Av kommunens ungdomar går ungefär hälften på 

Upplands-Brogymnasiet. Den andra hälften har valt att studera i en annan 

kommun.   

PwC har gjort en nulägesanalys och omvärldsanalys samt presenterar förslag 

för hur kommunen bör dimensionera och organisera sin gymnasieskola och 

gymnasiesärskola i framtiden. PwC har intervjuat nyckelpersoner inom och 

utanför organisationen, politiker samt tjänstemän från förvaltning och 

gymnasieskolan. En workshop har genomförts med politiker, tjänstepersoner 

och fackliga företrädare.  
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Kommun- och regionspecifik statistik, samt nationell data har använts. Till 

grund för omvärldsanalysen och förslagen ligger bland annat Upplands-

Brogymnasiets behov, elevprognoser och elevernas faktiska sökmönster, 

arbetsmarknadens behov, ekonomiska aspekter för kommunen, 

verksamhetsstatistik, benchmark och publikationer på området. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns inget som tyder på att 

Upplands-Brogymnasiet totalt sett är feldimensionerat. Elevantalet kring 1 000 

är en uttalad önskad nivå för politiker och ledningen. 

En återkommande önskan är att gymnasieskolan ska ha ett brett utbud av 

program. Bredden av program är viktig och ska vara en av de faktorer som för 

skolan attraktiv.  

PwC har i sin utredning lämnat flera rekommendationer till kommunen. En 

viktig rekommendation är att involvera ledning och personal med att ta fram en 

gemensam vision och målbild. Visionen bör kunna vara ett stöd för nämnden 

och förvaltningen i att utveckla bland annat program, marknadsföring och 

organisation.  

Barnperspektiv 

Att det finns gymnasieutbildning i kommunen som är väl anpassad och 

välmående och som tar hänsyn till de närliggande kommunernas programutbud 

leder till goda valmöjligheter för kommunens barn i framtiden.   

 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 
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Sammanfattning 

I Upplands-Bro finns idag det kommunala Upplands-Brogymnasiet där knappt tusen elever 
studerar. Av kommunens ungdomar går ungefär hälften på Upplands- Brogymnasiet. Den andra 
hälften har valt att studera i en annan kommun. Befolkningsprognosen för kommunen visar på 
växande elevkullar och antalet ungdomar i gymnasieålder i Stockholms kommuner förväntas 
öka från drygt 77 000 till 97 100 personer till 2027. Utifrån denna utveckling har det genomförts 
en utredning som baseras på elevprognoser, programutbud och omvärldsförändringar för att 
klargöra vilka prioriteringar som kan behövas för att anpassa Upplands-Brogymnasiet till 
framtiden på bästa sätt. PwC:s har gjort en nulägesanalys och omvärldsanalys samt 
presenterar förslag för hur kommunen bör dimensionera och organisera sin gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i framtiden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns inget som tyder på att skolan totalt sett är 
feldimensionerad. Elevantalet kring 1 000 är en uttalad önskad nivå för politiker och ledningen. 
Det har under utredningen framkommit att ekonomistyrningen är i behov av utvecklingen vilket 
har resulterat i att vi inte har kunnat arbeta med dimensioneringen utifrån ekonomiska 
perspektiv. Därmed lämnas inga rekommendation vad gäller dimensioneringen per program i 
fråga om antal platser. 

En återkommande vision eller målsättning är önskan om att gymnasieskolan ska ha ett brett 
utbud av program. Bredden av program är viktig och ska vara en av de faktorer som för skolan 
attraktiv. Det finns potential att utveckla Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet samt Ekonomiprogrammet vad gäller inriktningar men även till 
viss del i antal platser utifrån det söktryck som finns idag:  

Vård- och omsorgsprogrammet finns inte idag men kan etableras och utvecklas i samarbete 
med den kommunala vuxenutbildningen. Ett sådant samarbete skapar även stordriftsfördelar för 
båda utbildningsformerna. Det finns även en efterfråga på arbetsmarknaden. 

Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet är relevanta att ha 
kvar och utveckla ytterligare tillsammans med näringslivet. 

För det Estetiska programmet var det antagningsstopp inför hösten 2019. Vi rekommenderar att 
programmet avslutas i och med sviktande söktryck. Vidare kan även Barn- och 
utbildningsprogrammet avslutas med hänvisning till få elever och sviktande söktryck. 

Handel- och administrationsprogrammet har relativt få elever men utgör en viktig del i bredden 
genom att var en mittenfåran i den bredd som efterfrågas. Programmet kan även utvecklas i 
samklang med teknikprogrammets inriktningar mot en modernare handel och administration. 

Profilerna på skolan bör vara kvar för att komplettera de traditionella programutbudet och skapa 
ytterligare bredd och variationer vad gäller eleverna som studerar på skolan. 

Utöver rekommendationer om programmen lämnar vi även förslag till andra 
utvecklingsområden: 

- Ekonomistyrningen behöver komma på plats och bör vara högsta prioritet att få ordning på.  
- Inleda arbetet med ledning och personal med att fastställa en gemensam vision och 

målbild för gymnasieskolan.  
- I och med att skolans rykte bland eleverna är en viktig faktor för att vara attraktiv 

rekommenderar vi att verksamhetens fokus på trygghet fortsätter.  
- Utveckla samverkan med vuxenutbildningen för att hitta områden, personal, utbildningar 

eller kurser som det går att ha samarbete i eller kring. 
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- Fortsätt att stärka utbytet med det lokala näringslivet. Detta gäller framför allt 
yrkesutbildningarna men kan även gynna de högskoleförberedande utbildningarna. 
Säkerställ att det finns fungerande branschråd för samtliga utbildningar. 

Samtliga rekommendationer utvecklas och motiveras ytterligare i följande rapport. 
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Beskrivning 

Bakgrund 
I Upplands-Bro finns idag en 
gymnasieskola; det kommunala 
Upplands-Brogymnasiet där knappt tusen 
elever studerar. Av kommunens ungdomar 
går ungefär hälften på Upplands- 
Brogymnasiet. Den andra hälften har valt 
att studera i en annan kommun. 
Upplands-Bros befolkningsprognos visar 
på växande elevkullar och enligt 
Storsthlms  beräkningar kommer antalet 1

ungdomar i gymnasieålder att öka från 
drygt 77 000 till 97 100 personer till 2027 i 
Stockholms kommuner .  2

Kommunen och utbildningsförvaltningen 
har av ovanstående anledning initierat en 
utredning som baserat på elevprognoser, 
programutbud och omvärldsförändringar 
ska klargöra vilka prioriteringar som kan 
behövas för att anpassa 
Upplands-Brogymnasiet till framtiden på 
bästa sätt.  

PwC:s uppdrag  
Uppdraget från förvaltningen har varit att 
göra nulägesanalys och omvärldsanalys 
för att därefter presentera förslag för hur 
kommunen bör dimensionera och 
organisera sin gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i framtiden. 

Metod 
Nulägesanalysen bygger på intervjuer med 
nyckelpersoner inom och utanför 
organisationen, politiker samt tjänstemän 
från förvaltning och gymnasieskolan. De 
intervjuade har även deltagit i en 
workshop. Vidare har vi tagit del av 
relevant dokumentation samt bearbetat 
kommun- och regionspecifik statistik och 
nationell data. Till grund för 

1 Storsthlm är ett kommunalförbund av 
kommunerna i Stockholms län. 
2 Gymnasiebehovet 2019 - Trender och 
kunskap om Stockholms läns gymnasieregion, 
Storsthlm.  

omvärldsanalysen och förslagen ligger 
bland annat Upplands-Brogymnasiets 
behov, elevprognoser och elevernas 
faktiska sökmönster, arbetsmarknadens 
behov, ekonomiska aspekter för 
kommunen, verksamhetsstatistik, 
benchmark och publikationer på området. 

Avgränsningar  
Det görs ingen bedömningar av 
sannolikheter för de olika utfallen i denna 
rapport.  
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Utveckling till 

nuläge 

För att klargöra de strategiska vägval som 
finns för Upplands-Brogymnasiet är det 
grundläggande att se till historien och de 
trender som påverkar den marknad som 
Upplands-Brogymnasiet har att förhålla sig 
till. År 2019 bedriver ingen fristående aktör 
gymnasieutbildning i kommunen. Av 
erfarenhet vet vi att där det finns en 
efterfrågan (som ett ökande elevunderlag) 
ökar sannolikheten för konkurrens. Det är 
därmed en realistisk utveckling att 
kommunens kommunala gymnasie- 
verksamhet kan komma att utmanas.  

Gymnasieutbildningar som 
marknad 
År 1992 genomfördes den så kallade 
friskolereformen i Sverige. Målet var att 
öka variationen av skolor, skapa 
konkurrens mellan skolorna och skapa 
incitament för kostnadseffektivitet genom 
att ge elever och föräldrar möjlighet att 
välja skola och samtidigt ge de fristående 
skolorna samma resurser per elev som i 
de kommunala skolorna. Förändringen 
innebar att eleverna i större utsträckning 
kan välja i vilken skola de vill genomföra 
sin gymnasieutbildning.  

En elev som vill läsa ett nationellt program 
som inte erbjuds i hemkommunen har rätt 
att söka detta i annan kommun. 
Hemkommunen är då bundna att betala 
elevens utbildning via en så kallad 
interkommunal ersättning. Upplands-Bros 
elever kan idag välja fritt mellan alla 
nationella utbildningar som erbjuds inom 
gymnasiesamverkansområdet i Storsthlm . 3

Genom gemensamt antagningskansli sker 
antagning till de 180 gymnasieskolorna i 
området. Samverkansområdet har en 
gemensam prislista för de interkommunala 
ersättningarna. En elev har vidare 
möjlighet att göra så kallat frisök. Det  

3 Samtliga kommuner i Stockholms län 
tillsammans med Håbo kommun. 

 

 

innebär en utökad möjlighet för elever att 
söka gymnasieutbildning på nationellt 
program i annan kommun än 
hemkommunen/samverkansområdet även 
om utbildningen finns där. Då gäller 
andrahandsmottagning som innebär att 
eleven tas emot som sökande men erbjuds 
en plats först om lediga platser uppstår 
efter att förstahandssökande hanterats. 
Förstahandsmottagning gäller för elever 
som är skrivna i en kommun inom det 
samverkansområdet där skolan ligger.  

Detta förhållande innebär att en huvudman 
som till exempel en kommun inte kan styra 
eller hänvisa elever till en skola. Skolor och 
huvudmän agerar på en marknad där det 
handlar om att skapa efterfråga från 
elevernas sida. Detta kan ske genom 
exempelvis marknadsföring och/eller 
högkvalitativ och attraktiva utbildning. Det 
är samtidigt mer komplext än så, då valet 
enligt forskning tenderar att avse mer än 
enbart kvalitet på utbildning och skola; det 
gäller också vilken person eleven vill vara 
och ses som. Det har visat sig att elever i 
hög grad väljer skola efter läge och rykte.   4

Kopplingen mellan elevens val av 
utbildning och efterfrågan på den 
arbetskraften och/eller  utbildningens 
relevans för elevens etableringen på 
arbetsmarknaden intresserar eleverna 

4 Gymnasiet som marknad (VR 2007-3579) 
Lisbeth Lundahl, Umeå Universitet. 
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marginellt, enligt rapporten “Väljer unga 
fel? – Grundskoleelevers attityder till 
gymnasievalet” av Lunds universitet och 
Ratio. Där framgår också att den viktigaste 
dimensionen i ungdomarnas val av 
utbildning är att den ska vara ”rolig” även 
om utbildningen skulle visa sig inte leda till 
ett jobb. 

Upplands-Brogymnasiet 
Kommunens gymnasieskola beräknas 
enligt förvaltningen redovisa ett underskott 
vid årets slut, vilket är en följd av att färre 
elever än prognostiserat valt att gå på 
skolan. Skolan har även tidigare år haft 
negativa resultat. En åtgärdsplan finns 
upprätta som innefattar neddragning med 
ett tiotal heltidstjänster samt en ökning i 
andelen undervisningstid för lärare. 

Gymnasielärarnas planerade 
undervisningstimmar på Upplands- 
Brogymnasiet (i snitt, rektor bestämmer i 
dialog med arbetstagaren i diskussion om 
arbetets rimlighet hur mycket denne ska 
undervisa) närmar sig nu enligt uppgift från 
förvaltningen en nivå i linje med 
Stockholms stads gymnasieskolor, vilka 
enligt uppgift arbetar efter ett 
planeringsmått på 600 timmar per termin. 

Elevantalet har de senaste tio åren pendlat 
mellan knappt 1100 elever läsåret 
2010/2011 och drygt 750 elever läsåret 
2013/2014. Variation återfinns även i antal 
lärare (heltidstjänster) som varierat mellan  

 

drygt 62 stycken  (2011/2012) till knappt 75 
stycken (2016/2017). Se bilaga för mer 
detaljerad info.  

Figuren visar på utvecklingen av antal 
elever per lärare (uttryckt i heltidstjänster) 
över de senaste läsåren.  

Läsåret 2019/20 går det drygt 990 elever 
på Upplands-Brogymnasiet, fördelade 
enligt nedan.  

 

Figuren visar att det är programmen 
ekonomi, samhällskunskaps och 
naturvetenskaplig som är de störst på 
skolan. Minst är estetiska programmet, 
med enbart 3,5 procent av skolans elever.  

Ett mått på skolans attraktivitet kan vara 
andelen antagna som angett 
Upplands-Brogymnasiet som sitt 
förstahandsval. Här har andelen sjunkit 
relativt stadigt under den senaste 
tioårsperioden. 

 

I år var det knappt 70 procent av de 
antagna eleverna som angett 
Upplands-bro som sitt förstahandsval. 
Trenden påverkas av andra aspekter än de 
sökande elevernas inställning till skolan, 
som förändringar i skolans erbjudna 
program och antal platser.  

Figuren nedan visar personalomsättning 
och sjukfrånvaro för anställda i 
Upplands-Bros kommun, anställda på 
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utbildningskontoret och anställda på 
gymnasieskolan.  

Sjukfrånvaron bland anställda på 
Upplands-Brogymnasiet ligger markant 
lägre än snittet av övriga verksamheter 
inom kommunen, och även 
personalomsättningen är något lägre på 
skolan än i kommunen och inom 
utbildningskontoret i stort.  
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Elevernas val av utbildning 
En undersökning gjort i Storsthlm visar att 
ungdomar påverkas av skolornas rykten 
och att enskilda händelser kan påverka 
söktryck till skolor . Samma undersökning 5

visar att det är ungefär 80 procent av 
eleverna som anser att bra lärare och bra 
undervisning är en av de viktigaste 
aspekterna när de valde gymnasieskola, 
givet att rätt program erbjuds på skolan. 

Ungefär 40 procent av eleverna i 
Stockholms län svarade att skolan hade 
“rätt typ av elever” som en av de viktigaste 
aspekterna. Vidare anser en stor del att 
det är viktigt att skolan är enkel att ta sig 
till, att det finns bra mat och att det erbjuds 
bra förmåner på skolan vara delar som 
starkt påverkar valet.  
  

 

 
I samma undersökning fick ungdomar 
svara på frågan om varför de valde sitt 
nuvarande gymnasieprogram. De fyra 
svarsalternativ som fick i särklass flest svar 
var 

- Att de hade intresse för 
ämnesinriktningen 

- Att programmet ger kunskaper de tror 
de behöver i framtiden  

- Att programmet ger många 
valmöjligheter efter gymnasiet 

- Att programmet ger behörighet till en 
högre utbildning som de vill läsa. 

5 Gymnasievalets logik i Stockholms län, 
Storsthlm.  

Upplands-Brogymnasiet har de senaste 
åren haft en stor andel elever med annan 
hemkommun. Den största delen av dessa 
kommer från närliggande Järfälla kommun.  

 

Vi har utifrån fördelningen som tydliggörs 
ovan valt att i följande aspekter och 
analyser inkludera Järfälla kommun, då det 
är de ungdomar som utöver 
Upplands-Bros egna har störst potential att 
utgöra framtida elevunderlag. Figuren 
nedan visar Järfällas och Upplands-Bros 
elevers sökmönster (förstahandsval) från 
2015 till och med 2019. Under perioden 
har drygt 70 procent av eleverna valt ett 
högskoleförberedande program varje år 
(ungefär sju procent av det totala antalet 
elever går ett introduktionsprogram och 
syns därför inte i fördelningen mellan 
högskoleförberedande program och 
yrkesprogram).  

 

Av rikets samtliga förstahandssökande till 
nationella program inför läsåret 2019/20 
sökte 63 procent till ett 
högskoleförberedande program och 37 
procent till ett yrkesprogram enligt 
Skolverkets uppgifter. Motsvarande 
andelar föregående år var 62 respektive 38 
procent.   
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Det är således vanligare att vilja gå ett 
högskoleförberedande program för elever 
skrivna i Upplands-Bro och Järfälla, än i 
riket stort.  

De populäraste programmen för elever i 
Upplands-Bro och Järfälla är ekonomi-, 
naturvetenskaps- och 
samhällsvetenskapsprogrammet .  

Elevprognoser  

 

Ovan visas SCB:s prognos för utveckling 
för antal 16-åringar i landet, fram till 2050. 
Detta är alltså ungefär så många som 
väntas söka sig till en gymnasieutbildning 
varje år. 

Eftersom en betydande del av 
Upplands-Brogymnasiets elever idag  
kommer från Järfälla och Håbo, väljer vi att 
i tabellen nedan även se på prognoserna 
för deras elevantal.  

 

Den största ökningen i antal sker enligt 
prognosen i Järfälla kommun, som 
beräknas ha tusen fler ungdomar i åldern 
16-19 år 2027 än 2018, medan Håbo och 
Upplands-Bro väntas ha kullar bestående 
av drygt 300 fler ungdomar var än idag. 
Det innebär att det i de tre kommunerna 
väntas finnas drygt 1700 fler ungdomar 
mellan 16 och 19 år år 2027 än år 2018. 

I kommunalförbundet Storsthlms rapport 
Gymnasiebehovet 2019 redovisas en 
skattning över hur många platser 
ovanstående regionala utveckling bör 
resultera, per nationellt gymnasieprogram. 

Denna prognos visar på att behovet av 
platser kommer att vara störst för de 
högskoleförberedande programmen. Det 
yrkesprogram som prognostiseras ha den 
största ökade efterfrågan är el- och 
energiprogrammet.  
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Platser 

2019 

Behov 2027 som andel 

av platser 2019 

Ekonomi 5209 20,37% 

Estetiska 2448 6,62% 

Humanistiska 211 33,18% 

Intern. Baccalaureate 218 17,43% 

Naturvetenskap 4957 19,25% 

Samhällsvetenskap 5785 21,64% 

Teknik 2771 16,35% 

Bygg- och anläggning 751 −27,16% 

Barn- och fritid 650 −6,46% 

El- och energi 1303 8,98% 

Fordons- och transport 740 −14,19% 

Handels- och admin 637 7,06% 

Hotell- och turism 245 −15,10% 

Hantverk 736 −22,42% 

Industritekniska 158 −10,13% 

Naturbruk 704 −3,13% 

Restaurang- och livsm. 385 7,01% 

VVS- och fastighet 397 −30,23% 

Vård- och omsorg 663 −11,31% 

 

Skolan, personal och elevernas 
resultat 
I intervjuerna framkommer delar av nuläget 
som handlar om skolan, organisationen, 
personal och elevernas resultat.  

Skolan leds av en rektor samt 
programrektorerna som tillsammans utgör 
skolans ledningsgrupp. Stora delar av 
ledningsgruppen är relativt ny i sina roller. 
Lärarna är organiserade i arbetslag per 
program. Generellt är det en hög andel 
behöriga lärare och det framgår i interna 
uppföljningar att lärarna trivs på skola. 
Detta visar sig bland annat i att det är 
behöriga lärare som söker de tjänster som 
utannonseras samt att det är lärare som 
kommer tillbaka till skolan. De har även en 
stabil lärarkår där flera lärare har arbetat 
länge på skolan.  

Vi tolkar denna situation, relativt ny ledning 
och låg personalomsättning med stabil 
personalgrupp, som att mycket av kulturer 
och processer upprätthålls av personal 
istället för ledningen. Lärarkåren och den 
inre organisationen är stark, stabil och 
trögrörlig vad gäller förändringsarbete. 
Detta skapar vissa förutsättningar vad 

gäller att bedriva utvecklings- och 
förändringsarbete.  

De intervjuade anser att skolan har ett 
något negativt rykte bland elever. Det 
handlar framför allt om tryggheten på 
skolan. Det har varit några allvarliga 
incidenter för några år sedan som 
fortfarande påverkar ryktet. Samtidigt har 
tryggheten varit ett fokusområde de 
senaste åren där lärare och ledning har 
arbetat aktivt med åtgärder och 
uppföljning. 

Skolan har ett brett programutbud samt 
några profiler inom idrott och 
yrkesutbildningar. Ledningen anser att 
bredden är viktig samt att profilerna skapar 
ett extra och attraktivt utbud. Det har skett 
vissa förändringar av programutbudet 
genom att stänga intaget till några program 
under de senaste åren då det har varit för 
få sökande. Skolan stora utbud av program 
har resulterat i en stora variation av elever 
med olika behov och förutsättningar. 

 

De intervjuade anser att eleverna har 
relativt låga betygsnivåer och att det 
samtidigt är variationer mellan 
programmen. Statistiken visa att det är 
skillnader mellan yrkesprogrammen och de 
högskoleförberedande programmen.  

 Genomsnittligt 

betygspoäng 

Andel med  

grundl. behörigh. 

Nationella program 13,4 53,9 

   Yrkesprogram 12,6 .. 

   Högskoleförbere- 

   dande program 

14,0 84,2 
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I samband med elevernas resultat lyfter 
även ledningen upp arbetet med det 
systematiska kvalitetsarbetet. Detta har 
utvecklats de senaste åren och ledningen 
anser att det finns en grundläggande 
struktur som fungerar och som de kan 
utveckla vidare. 
 
Andel elever med minst betyg E i gymnasiekurserna 

 Eng 5 Hist. Ma1 Na1 Sam1 Sv1 

Nationella program 95,9 92,7 97,9 93,3 97,9 99,4 

   Yrkesprogram 90,4 84,9 95,9 91,8 94,5 98,4 

   Högskoleförbere- 

   dande program 

99,2 97,5 99,2 94,8 100 100 

 
Vid intervjuerna framkommer även att det 
är viktigt att skolan positionerar sig i 
förhållande till andra skolor och huvudmän. 
Profilerna lyfts fram som en del i ett sådant 
arbete. Vidare är viktigt att fortsätta 
utveckla utbytet med det lokala näringslivet 
samt andra aktörer för att kunna bibehålla 
eleverna och programbredden. 

 

  

11 



 

Framtida 

förutsättningar  

Krav för kvalitet 
Som huvudman för den kommunala 
gymnasieskolan ska kommunen 
säkerställa att utbildningen genomförs i 
enlighet med de bestämmelser som finns i 
skollag, gymnasieförordningen, läroplanen 
och andra föreskrifter. 

Kommunens ansvarstagande för 
gymnasieskolan innebär att vara 
huvudman och att i egenskap av 
hemkommun se till att ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen erbjuds 
gymnasieutbildning. Alternativt se till att 
eleverna har tillgång till gymnasieutbildning 
på annan ort. För den egna verksamheten 
är det avgörande att kommunen arbetar för 
att utveckla utbildningen inom 
gymnasieskolan och skapa goda 
förutsättningar för elevernas lärande. Här 
ingår att styra och följa upp verksamheten 
samt hantera det kompensatoriska 
uppdraget att sträva mot att uppväga 
skillnader mellan elevers förutsättningar. 

Hos kommunen behöver förvaltningen som 
ansvarar för kvalitetsarbetet förhålla sig 
både till skolans uppdrag som är direkt 
formulerat av staten och det uppdrag som 
givits av den politiska ledningen i 
kommunen; i praktiken nationella och 
lokala mål. Genom att sammanväga dessa 
perspektiv kan kommunen utveckla 
gymnasieskolan i ett verksamhetsnära och 
lokalt förankrat arbete, där skolenhetens 
reella utvecklingsbehov fokuseras och 
utvärderas mot den politiska visionen för 
kommunens gymnasieskola.  

Huvudmannens analys är därför viktig av 
flera skäl. Genom att identifiera 
utvecklingsbehov i utbildningen har 
huvudmannen kortsiktigt möjlighet att vidta 
åtgärder som kan få en direkt inverkan på 
elevernas utbildning och leda till ökad 
måluppfyllelse. Utan beslut från 
huvudmannen kan det bli helt upp till 
rektorerna att besluta om 

utvecklingsåtgärder och lösa eventuella 
problem vid skolenheten. Analysen har 
dessutom betydelse för huvudmannens 
långsiktiga arbete för gymnasieskolans 
utveckling i kommunen, genom att skapa 
en grund för att tolka gymnasieskolans 
uppdrag både lokalt och nationellt, och 
därmed ge huvudmannen underlag till 
riktlinjer och mål.  

Med detta som bakgrund kommer vi i detta 
avsnitt lyfta fram några detaljer som de 
statliga styrdokumenten ålägger en 
kommun att hantera inom ramen för en 
gymnasieskola. Vi vill med detta visa på 
några av de kvalitativa förutsättningarna 
som behövs för att bedriva och utveckla en 
gymnasieskolan. Faktorer som måste vara 
ändamålsenliga oavsett storlek eller 
inriktning på verksamheten.  

Systematiskt kvalitetsarbete  
För alla skolformer, inklusive 
gymnasieskolan, ska det bedrivas ett 
systematiskt kvalitetsarbete på både 
enhetsnivå och på huvudmannanivå.  

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen. 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska 
genomföras under medverkan av lärare, 
övrig personal och elever. Rektorn 
ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten 
genomförs enligt lagstiftningen.  

Arbetet på huvudmannanivå ska utgå från 
övergripande analyser och ska vara 
nämndens/styrelsens och förvaltningens 
process för att följa upp och utveckla 
verksamheten. 

Omfattningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet varierar utifrån 
verksamhetens storlek och inriktning. 
Samtidigt kräver det systematiska 
kvalitetsarbetet delaktighet och ledarskap, 
vilket tar tid för både personalen på skolan 
och för förvaltningens personal. 

Vi har fått information om att det 
systematiska kvalitetsarbetet befinner sig i 
ett utvecklingsskede  samt att 
Skolinspektionen vid tillsynen 2018 inte 

12 



 

framförde några synpunkter på det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Rektors förutsättningar och 
pedagogiskt ledarskap  
I att bedriva en gymnasieskola ligger ett 
ansvar på huvudmannen att skapa och 
över tid tillhandahålla förutsättningar för 
skolans ledning att leda och styra skolan. 
Huvudmannen har framför allt att arbeta 
med stöd genom tjänstemän, resurser 
genom ekonomi samt fysiska miljöer 
genom lokaler och stöd inom 
arbetsmiljöområdet. Stöd som utgör 
förutsättningar för rektorerna. När en 
gymnasieskolan utvecklas behöver 
förutsättningarna också utvecklas. Det kan 
handla till exempel om stöd för att hantera 
lokaler och ekonomi, vilket har skett i 
Upplands-Bro.  

När stödet finns och är ändamålsenligt kan 
skolledningen leda och styra skolan samt 
bedriva ett pedagogiskt ledarskap. 
Upplands-Brogymnasiet har idag en rektor 
och fyra programrektorer. Denna 
organisation behöver ses över med en viss 
regelbundenhet för att säkerställa att 
rektorerna kan bedriva ett nära 
pedagogiskt ledarskap. Vi har här valt att 
återge definitionen av pedagogiskt 
ledarskap som Skolinspektionen och 
Skolverket använder: 

“Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar 
om att tolka målen samt beskriva 
aktiviteter för en god måluppfyllelse i 
relation till de nationella målen i skolan och 
för att förbättra skolans resultat så att varje 
elev når så långt som möjligt i sitt lärande 
och sin utveckling. Det betyder att rektor 
måste ha kunskap om och kompetens för 
att tolka uppdraget, omsätta det i 
undervisning, leda och styra lärprocesser, 
samt skapa förståelse hos medarbetarna 
för samband mellan insats och resultat”. 

Vi har i uppdraget fått uppfattningen om att 
gymnasieskolan idag har en relativt stabil 
personalstyrka med flera lärare som har 
arbetat på skolan under en längre tid. 
Samtidigt har det varit en viss omsättning i 
ledningen av skola.  

 

 

Detta ger dels god förutsättning utifrån 
långsiktighet och stabilitet och dels kan det 
vara svårt för ledningen att fullt ut leda och 
styra lärprocesser, samt skapa förståelse 
hos medarbetarna för samband mellan 
insats och resultat. Med hög omsättningen 
i ledningen kan det uppstå situationer där 
medarbetarna tar ett större ansvar för hela 
verksamhetens ledning alternativt väljer att 
leda sig själva i större utsträckning. 

Trygghet och studiero 

I skollagen anges att utbildningen ska 
utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero. Trygghet och 
studiero är betydelsefullt för hur eleverna 
kommer att lyckas nå målen för 
utbildningen oberoende vilken utbildning 
de läser. Strukturerad och varierad 
undervisning, tillitsfulla relationer mellan 
lärare och elever samt ett aktivt 
värdegrundsarbete är förutsättningar för 
detta. Här har rektor ett stort ansvar att 
tillsammans med lärare, elevhälsan och 
övrig personal arbeta förebyggande. 
Skolinspektionens granskning  visar att 6

elevers upplevelse av trygghet och 
studiero i skolan påverkas av flera faktorer. 
Det handlar om undervisningens innehåll 
och lärares ledarskap som har stor 
betydelse. Processer som exempelvis 
elevers inflytande liksom arbetet med 
skolans värdegrund spelar också roll. Vi 
har i detta uppdrag fått information om att 
skolan under de senaste åren har haft 

6 Skolans arbete för att säkerställa studiero 
- det räcker inte att det är lugnt, eleverna 
måste lära sig något också (2016) 
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utmaningar i fråga om tryggheten på 
skolan. Uppfattningen är att grunden till 
händelserna på skolan som har skapat 
otrygghet i stora delar ligger i det 
omkringliggande samhället. Skolan är en 
av flera arenor där konflikter utanför skolan 
förs in till skolan. Vi har vidare fått 
information om att skolan har arbetat med 
dessa frågor i stor utsträckning och lyckats 
skapa en tryggare miljön på skolan samt 
att det finns delar att arbeta vidare med.  

Ett aktivt och fungerande arbete med 
trygghet och studiero kräver förutsättningar 
i form av tid och resurser. PwC har i flera 
sammanhang konstaterat att elevhälsans 
kompetenser tillsammans med studie- och 
yrkesvägledare har en viktig roll i detta 
arbete. Dels som stöd för rektorn och dels 
som aktiva aktörer inom skola i förhållande 
till eleverna.  

I skollagen anges att det ska finnas 
elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevernas utveckling mot utbildningens 
mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas 
tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Vidare ska det finnas 
tillgång till personal med sådan kompetens 
att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. 

Det har intervjuerna och workshopen 
framkommit att elevhälsan kan utvecklas 
ytterligare och bli mer heltäckande. I 
arbetet med trygghet och studiero är det 
viktigt att rektor, elevhälsa och lärare 
arbetar tillsammans genom att skapa 
förutsättningar. Huvudmannens ansvar i 
detta sammanhang är att tilldela resurser i 
tillräckligt utsträckning för att skapa tid för 
dessa tre personalgrupper att arbeta med 
frågan. Det är en framgångsfaktor att det 
finns ett kollegialt sammanhang för utbyte 
av erfarenheter. Vidare är det 
framgångsrikt att i detta sammanhang 
skapa gemensamma rutiner, regler och 

riktlinjer för eleverna. Det arbetet kräver tid 
och engagemang.  

Inom ramen för arbetet med trygghet och 
studiero kan det även vara aktuellt att se 
över behov och möjligheter att inrätta 
andra tjänster inom skolan som kan arbeta 
med dessa frågor. 

Erbjuda kvalitet 
I intervjuerna och workshopen har det i 
flera sammanhang uttrycks vikten av att 
Upplands-Bro gymnasieskola ska erbjuda 
kvalitet. Detta har definierats utifrån flera 
perspektiv: 

- Undervisningen ska ha hög kvalitet 

- Det är kvalitet för medborgarna att 
skolan har ett brett programutbud 

- Utbudet av program ska motsvara det 
som efterfrågas av föräldrar, elever 
och näringsliv. 

- Det är kvalitet att skola har program 
som resulterar i att det går elever med 
olika bakgrund, intressen och 
erfarenheter på skolan. 

Detta har i flera samtal summerats i att 
skolan ska vara en skola för alla. Det är 
med bland annat denna sträva som vi 
kommer att lämna rekommendationer. 

 

Arbetsmarknadens behov  
Arbetsgivarorganisationerna Svenskt 
Näringsliv och Sveriges Kommuner och 
Landsting  uttrycker båda oro för fortsatt 
brist på högskoleutbildade både i 
näringslivet och offentlig sektor. De menar 
att antalet nyexaminerade akademiker inte 
väntas möta behoven på arbetsmarknaden 
under överskådlig tid. Detta visas även i 

14 



 

Arbetsförmedlingens prognoser över 
framtidens arbetsmarknad, där det 
tydliggörs att flera av landets bristyrken 
kräver högskoleutbildning. 

 Det innebär att arbetsmarknaden redan 
idag och framöver kommer att efterfråga 
att flera av de elever som genomgår en 
högskoleförberedande utbildning i 
gymnasiet även genomför en 
eftergymnasial utbildning.  

Sveriges vanligaste yrken 2017 

Andel 
arbets- 

marknaden 
Undersköterskor, hemtjänst, 

hemsjukvård och äldreboende 3,04 % 

Grundskollärare 2,31 % 

Butikssäljare, fackhandel 2,31 % 

Företagssäljare 2,01 % 

Barnskötare 1,98 % 

Butikssäljare, dagligvaror 1,86 % 

Lager- och terminalpersonal 1,82 % 

Vårdbiträden 1,74 % 

Övriga kontorsassistenter och 

sekreterare 1,68 % 

Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 1,66 % 

Källa SCB, Sveriges officiella statistik  

 
Det råder även behov av vissa gymnasiala 
yrkeskompetenser på arbetsmarknaden. 
Detta verifieras av Statistiska 
centralbyråns beräkningar i rapporten 
Trender och prognoser 2017. Prognosen 
som sträcker sig till 2035 visar att 
tillgången på arbetskraft med yrkesinriktad 
gymnasial utbildning inte kommer att 
kunna möta den framtida efterfrågan inom 
yrkesområden som bygg, industri och 
fordon.  

Andra yrken med risk för brist på utbildade 
är vård och omsorg samt restaurang och 
livsmedel. Nedan visas en 
sammanställning av uppskattat läge på 
yrkesutbildningarnas arbetsmarknad år 
2035.  

 

Vård- och omsorgsutbildade är idag en 
bristgrupp och prognoser visar på en ökad 
brist för  nyutexaminerade med gymnasial 
vård- och omsorgsutbildning. Enligt SCB 
uppgav sex av tio arbetsgivare att de hade 
svårt att rekrytera nyutexaminerade med 
denna kompetens år 2017. 

Antalet nyutbildade väntas inte vara 
tillräckligt för att ersätta både kommande 
pensionsavgångar och samtidigt möta det 
ökade personalbehovet. Efter år 2020 
väntas efterfrågan på vård- och 
omsorgsutbildade öka än mer, främst inom 
äldreomsorgen. Orsaken är att den relativt 
stora kullen 40-talister då kommer upp i 
den mer vårdbehövande åldersgruppen 80 
år och äldre. 

I takt med ökad automatisering och 
robotisering ökar även behoven av 
systemkompetens som 
mjukvaruutvecklare, programmerare och 
tekniker.  

Generellt är krav på avklarad 
gymnasieutbildning standard för att möta 
arbetsgivares krav idag. Detta innebär att 
om Upplands-Bro kan öka andelen elever 
som lämnar skolan med en fullbordad 
gymnasieutbildning och en examen bidrar 
de till att möta arbetsmarknadens behov.  

Gymnasieskolans behov  
Statistiska centralbyrån konstaterar att 
samtidigt som efterfrågan på gymnasialt 
yrkesutbildade ökar, finns det stora 
svårigheter att rekrytera behöriga 
yrkeslärare. Det finns därmed incitament 
att bedriva en verksamhet där lärarnas 
resurser används effektivt och att 
utbildningen genererar stordriftsfördelar i 
möjligaste mån. Här finns verktyg som 
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digitala hjälpmedel och möjlighet till 
föreläsning i storsal.  

Digitala hjälpmedel kan och bör användas 
både som avlastande (exempelvis för 
administrationsprocesser) och som 
pedagogiskt utvecklande verktyg. Här har 
gymnasieskolan i Upplands-Bro ett relativt 
bra utgångsläge med hög behörighet och 
låg personalomsättning.  

Även möjligheter till samnyttjande av 
lokaler och samnyttjande av resurser kan 
vara viktiga verktyg för att klara kommande 
utmaningar, och för att förbli ett attraktivt 
val för både personal och elever.  

Det har framkommit ett behov av att 
fortsätta arbetet för en tryggare miljö på 
gymnasieskolan i Upplands-Bro, som de 
senaste åren har drabbats av ett antal 
incidenter som påverkat bilden av skolan.  

Det är ett arbete som berör skolans fysiska 
miljö, då skolans lokal med alla vrår och 
hörn är svår att överblicka. Även lokalens 
många in- och utgångar skapar svårigheter 
i kontroll av vilka som rör sig i lokalen.  

Detta tydliggörs av bilden nedan, som visar 
huvudbyggnadens konturer mot 
kringliggande grönområde.  

 

Arbetet rör även elevernas kultur och 
uppfattning. Fler vuxna finns idag 
tillgängliga för eleverna under raster, vilket 
enligt uppgift från lärare har haft en god 
effekt på stämningen.  

Extraordinära stödbehov 
Inom ramen för uppdraget ligger även att i 
korthet belysa undervisningen för eleverna 
med extraordinära stödbehov samt 

gymnasiesärskolan. Ungdomar som idag 
ska gå den fyraåriga gymnasiesärskolan 
erbjuds utbildningar på nationella, 
specialutformade och individuella program 
i andra kommuner. 

 Vi bedömer att detta är ett förhållande 
som kan förbli oförändrat. Det finns ingen 
uttalad ambition från politiker eller 
tjänstemän att starta en gymnasiesärskola 
i Upplands-Bro. 

När lagstiftningen som reglerar 
gymnasiesärskolan förändrades åren 2010 
och 2013 uppstod en nedgången i andelen 
och antalet elever i gymnasiesärskolan. 
Kraven på mottagandet av elever skärptes 
så att elever inte ska bli felaktigt mottagna i 
skolformen.  

Vidare finns det numera  möjligheten för 
elever som har gått grundsärskolan att 
istället för gymnasiesärskolan välja bland 
tre av gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Slutligen tillhör inte 
längre ungdomar med autism enbart på 
den grunden, målgruppen för skolformen. 

Detta sammantaget har påverkat hur 
målgruppen för gymnasiesärskolan 
resulterat i att gymnasieskolan idag har fler 
elever med större stödbehov jämfört med 
tiden innan åren 2010 och 2013. På 
Upplands-Brogymnasiet har det inletts ett 
arbete med att utveckla undervisnings- 
grupper och anpassningar för att kunna ge 
samtliga elever en utbildning av hög 
kvalitet och som ger adekvat stöd till de 
elever som har extraordinära stödbehov.  

Rektorn på gymnasieskola har ett uppdrag 
att utreda och utveckla den verksamhet 
ytterligare. I intervjuerna framkommer att 
det finns en önskan om att kunna ta hand 
om elever med autismspektrumdiagnos i 
den egna kommunen. 
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Ekonomi 
Vi har jämfört kommunens kostnader 
avseende gymnasieverksamheten med 
genomsnittet för Stockholms län samt mot 
kommungruppen liknande kommuner som 
innehåller sju kommuner som strukturellt 
liknar Upplands Bro.  

 

Kostnaderna avseende gymnasieskolan i 
Upplands Bro är i förhållande till 
Stockholms län och gruppen liknande 
kommuner enligt SCBs statistik lägre per 
elev för år 2018. På total nivå kan vi 
konstatera att kommunens kostnader för 
gymnasieverksamheten som helhet inte är 
anmärkningsvärt höga. Det är framförallt 
Upplands Bros kostnader för undervisning 
samt lokaler som är lägre i vår jämförelse. 

För att ytterligare analysera om 
verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 
har vi även jämfört 
nettokostnadsavvikelsen avseende 
kostnaderna för gymnasieverksamheten. 
Värdet ger en indikation på om en kommun 
har högre eller lägre kostnader än de som 
motiveras av den egna strukturen enligt 
det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet. Om 

kommunens nettokostnad är högre än den 
strukturårsjusterade referenskostnaden 
kan det bero på att kommunen har en hög 
ambitionsnivå eller en låg effektivitet.  

Nedan görs en jämförelse av Upplands Bro 
nettokostnadsavvikelse för perioden 
2015-2018. Upplands Bro har en lägre 
kostnadsnivå än vad som förväntas sett till 
de särskilda förutsättningar som 
kommunen har. Avvikelser om fem 
procent, plus eller minus, brukar vanligtvis 
betraktas som normalt. Under perioden 
2015-2018 är avvikelsen mellan 1,7 och 
6,6%. Omräknat i  kronor innebär det att 
gymnasieverksamheten som helhet haft 
kostnader som understigit den förväntade 
mellan 2-8 Mnkr. 

 

Analyserna av kostnaderna per elev samt 
nettokostnadsavvikelsen sker på totalnivå 
dvs oberoende av vilket program som 
eleven valt. Även om de totala 
kostnaderna för gymnasieskolan 
understiger de förväntade kostnaderna ger 
det inte hela bilden.  

För att ytterligare kunna bedöma om 
verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 
behöver kostnaderna på respektive 
program analyseras. Informationen om vad 
det kostar att driva ett visst 
gymnasieprogram är också en viktig del i 
beslutsunderlaget avseende kommande 
gymnasieutbud i kommunen.  

Från och med år 2019 följer kommunen 
kostnaderna på programnivå, tidigare år 
har detta dock inte gjorts vilket gör att 
dagens kostnadsläge inte kan bedömas på 
programnivå.  
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Framtidsspaning 

och 

rekommendationer 

Förvaltningsledningen, nämndens 
presidium, fackliga representanter samt 
rektorerna har under processen i detta 
arbete deltagit vid en workshop som kom 
att handla om vilken gymnasieskola de vill 
skapa de närmaste åren med fokus på 
strukturer, organisation och utbud. 

Det finns en tydlig uttalad vilja från 
samtliga representanter att 
gymnasieskolan även framöver ska vara 
en skola för alla. Det definieras som en 
skola som erbjuder flera olika 
utbildningsprogram, med möjligheter till 
fördjupningar och profiler inom 
yrkesutbildningar och studieförberedande 
utbildningar.  

Skolan ska stå för ett tydligt budskap som 
omfattar stabilitet, hög måluppfyllelse och 
trygghet. Vidare ansåg deltagarna att en 
skola på omkring 1000 elever är önskvärt, 
vilket är i motsvarande storlek som de 
senaste åren. För att kunna möta den 
variationen av elever med olika intressen, 
behov och förutsättningar som är önskvärd 
ser ledningen att det bland annat behövs 
en stark och komplett elevhälsa samt 
andra yrkeskompetenser i skolan.  

Vidare kan förändringar i arbetssätt, 
undervisning och organisation skapa en 
grund för att var en attraktiv skola. Det kan 
till exempel handla om att organisera 
eleverna utifrån kurser istället för klasser, 
förändrade arbetsmiljöer, förändrade 
tillhörigheter för lärarna samt annorlunda 
miljöer och lokaler mellan undervisningen. 
Skolan ska ha moderna och anpassade 
lokaler för undervisning och lärande.  

Samarbetet med vuxenutbildningen kan 
utvecklas genom en ökad samplanering av 
undervisning och kurser. Det är även 
väsentligt att fortsätta utveckla samarbete 
med det lokala näringslivet för att stärka 
framför allt yrkesutbildningarna och skapa 

en koppling mellan lokala arbetstillfällen 
och utbildningarna.  

Utöver de interna faktorerna konstaterades 
att gymnasieskolan i Upplands-Bro 
fortfarande ligger i utkanten av 
gymnasiemarknaden i Storstockholm men 
att detta kommer att förändras. 
 

 

Kommunen och grannkommunerna växer i 
invånarantal och angränsande 
gymnasieskolor utvecklas genom 
byggnation och nyetablerade program.  

Under workshopen lyftes även att det inte 
finns någon fristående gymnasieskola i 
kommunen men att det sannolikt kommer 
att etableras fristående aktörer de 
närmaste åren. Detta sammantaget 
kommer att påverka konkurrensen och 
därmed hur skolan vill profilera sig. 

Ledningen bedömer att det i dagsläget 
finns vissa faktorer som hindrar eller 
försvårar utveckling av gymnasieskolan. 
En övergripande utveckling som behöver 
komma tillstånd är ekonomistyrningen med 
tillhörande budgetarbetet och uppföljning 
av skolans olika verksamheter. Denna 
utveckling har påbörjats och förväntas vara 
vital som stöd för en fortsatt utveckling av 
verksamheten.  

Vad gäller utvecklingen av elevhälsan 
samt att ta in andra kompetenser i skolans 
verksamheter är det framför allt 
resursfördelningen och bristande 
samnyttjande av kommunala resurser som 
har påverkan på utvecklingen. Detta kan 
skifta genom en förbättrad 
ekonomistyrning samt större utbyte med 

18 



 

andra kommunala verksamheter kring 
gemensamma resurser.  

Inom ramen för styrning och ledning ser 
ledningen att det finns behov av att 
förtydliga uppdrag och ansvarsfördelning 
inom styrkedjan. Det handlar även om att 
på sikt förtydliga de ömsesidiga 
förväntanskrav som tas fram för elever och 
föräldrar som grund för en tydlig profil på 
skolan. Detta är kopplat till att det inte finns 
en tillräckligt stark vi-känsla inom skolan 
samt att det saknas en helhetssyn. 

Genom en förändring med tydligare 
ansvarsfördelning och linjeorganisation 
kan det vara möjligt att flytta 
beslutsfattandet närmare verksamheten. 
Det kan även vara möjligt att skapa en mer 
flexibel och utvecklingsbenägen 
organisation där ledningen idag ser en viss 
trögrörlighet vad gäller förändringsarbete.  

Under workshopen uppmärksammades att 
organisationen kan utvecklas för att 
komma närmare den skola man önskar 
bedriva.  

 

Det handlar bland annat om att skapa 
förutsättningar för samarbete inom skolan 
genom att flytta dessa verksamheter 
närmare varandra.  

Program och lärare som kan ha större 
utbyte kan fysiskt placeras i närheten av 
varandra. Det handlar även om att inleda 
ett större utbyte med den kommunala 
vuxenutbildningen för att se över vilka 
cykler och processer inom de båda 
utbildningsformerna som går att samköra 
och samplanera. På så sätt kan utbytet av 

kompetenser och lokaler utvecklas 
tillsammans.  

Marknadsföringen kan enligt ledningen 
utvecklas. Det handlar om att utveckla 
varumärket som en attraktiv skola för alla . 
Det innebär att skolan behöver utformas 
för att möta alla elever genom en god 
organisation, styrning och ledning samt 
fungerande och heltäckande elevhälsa.  

Vidare behöver ledningen hantera att både 
erbjuda bredd i programutbudet samtidigt 
som mindre program avvecklas då 
söktrycket sviktar eller försvinner.  

Ledningen anser att det behövs ett 
proaktivt marknadsföringsarbete för att 
lyfta fram skolans bredd, profilerna samt 
den starka samverkan med näringslivet. 

Möjliga vägar framåt 
Enligt skollagen ska utbildningen i 
gymnasieskolan utgöra en bas för den 
nationella och regionala kompetens- 
försörjningen till arbetslivet, och en bas för 
rekrytering till högskolesektorn. Av nämnda 
anledningar måste ett framtida 
programutbud skapas efter 
arbetsmarknadens behov, elevernas 
efterfrågan, ekonomiska förutsättningar 
och politikens intresse.  
 

 

Givet detta - samt vad som framkommit i 
samtal med representanter från 
verksamheten och från den presenterade 
bilden av elevernas sökmönster - finns det 
ett antal program som tycks vara mer 
fördelaktiga än andra för Upplands-Bros 
gymnasieskola.  
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Flera indikatorer tyder på att uppstart av ett 
vård- och omsorgsprogram skulle vara i 
linje med kommunens progression. Det 
finns tillräcklig efterfrågan på ett sådant 
program hos elever från den egna 
kommunen och närliggande Järfälla för att 
fylla ungefär en klass per år.  

Efterfrågan på gymnasieutbildade inom 
vården är stort i den kommunala 
omsorgen, vilket gör att den kan vara klokt 
för kommunen som aktör att utbilda elever. 
I samtal med berörda parter har även 
intresse för att öppna upp samarbete med 
andra aktörer som exempelvis privata 
vårdbolag behandlats, och en inriktning 
som demensvård har nämnts vara en 
möjlig väg.  

Upplands-Bro erbjuder idag flertalet vård- 
och omsorgskurser via vuxenutbildningen. 
De erbjuder även möjlighet att läsa till en 
vård- och omsorgsutbildning under tre 
terminer genom gymnasiala kurser för att 
bli exempelvis undersköterska, personlig 
assistent, skötare, vårdbiträde eller 
stödassistent inom LSS-området. Det finns 
således potential för utbyte och 
stordriftsfördelar genom inrättandet av en 
vårdutbildning på gymnasienivå.  

En uppstart av ett vård- och 
omsorgsprogram ligger även väl i linje med 
skolans önskemål om att bibehålla en god 
balans mellan utbud av yrkesprogram och 
högskoleförberedande program. 

Ett program som redan erbjuds idag där vi 
ser med potential för Upplands-Bro är 
teknikprogrammet. Programmet har de 
senaste tre åren lockat mellan 150 och 185 
elever årligen av de ungdomar från Järfälla 
och Upplands-Bro som sökt ett 
gymnasieprogram. År 2019 fanns ungefär 
75 elever på Upplands-Brogymnasiets 
teknikprogrammet. Det innebär att en 
majoritet av de som vill läsa 
teknikprogrammet idag söker sig till en 
utbildning utanför kommunen. 
Teknikprogrammet kan med fördel 
utvecklas och givet beaktade parametrar 
ges två förslag.  

Det första har fokus på hållbarhet och 
erbjuds i samarbete med Eon, förslagsvis 
under den erkända inriktningen 
Samhällsbyggande och miljö. Den 
inriktningen erbjuds idag inte på 
Upplands-Brogymnasiet.  

 

Förslaget grundar sig dels på att hållbarhet 
blir ett allt viktigare värde för samhället och 
dess produktion. Dels på den 
överenskommelse som Upplands-Bro 
kommun tecknade med Eon vid avtalet om 
etablering av deras kraftvärmeverk och 
fjärrvärmeledningen i kommunen.  

En annan potentiell utveckling av 
teknikprogrammet för framtidens behov på 
arbetsmarknaden är att forma de två 
inriktningarna som erbjuds idag (Design 
och produktutveckling samt Informations- 
och medieteknik) än tydligare mot 
programmering och framtidens behov av 
samverkan mellan människa och maskin.  

Här finns även möjlighet att erbjuda ett 
fjärde tekniskt år, för att än bättre möta den 
brist på utbildade gymnasieingenjörer som 
prognostiseras  

Ekonomiprogrammet tillsammans med 
samhällsvetenskapliga programmet och 
naturvetenskapliga programmet är de 
populäraste programmen bland 
kommunens ungdomar att söka. Det är 
även de tre programmen som är de största 
nationella programmen som erbjuds på 
Upplands-Brogymnasiet idag med ungefär 
hälften av skolans elever. Utifrån 
skattningarna över platsbehoven år 2027 
gjorda av Storsthlms gymnasieförbund är 
det även för dessa tre program vi hittar de 
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större behoven i både relativa och absoluta 
tal.  

Detta i kombination med att samhället 
efterfrågar allt fler högskoleutbildade gör 
att dessa program i en expanderad form 
bör ingå i Upplands-Brogymnasiets framtid 
utbud.  

För att behålla den bredd som ledningen 
eftersträvar behöver skolan erbjuda även 
bygg- och anläggningsprogrammet 
samt fordons- och 
transportprogrammet. Detta är program 
där eleverna efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Programmen innebär en 
risk då de har höga omställningskostnader 
och är svåra att ställa om till annan 
utbildning. De är därmed känsliga för 
minskat antal elever. Även om detta är 
konjunkturkänsliga utbildningar i ett 
nationellt perspektiv gör 
Upplands-Brogymnasiets läge med 
närheten till Stockholm och Mälardalen att 
de har stabilare förutsättningar än skolor 
utanför storstadsområdena.  

De båda programmen är slutligen viktiga 
för att bygga relationer med det lokala 
näringslivet vilket samtidigt utgör en viktig 
faktor i att vara en attraktiv utbildning.  

En kommunal gymnasieskola som vill vara 
långsiktigt ekonomiskt hållbar inom ramen 
för tilldelad programpeng (och inte skjuta 
till ytterligare resurser genom politisk 
prioritering) behöver säkra att de har ett 
renodlat erbjudande. Detta innebär att 
huvudmän och resultatenheter behöver 
nyttja sina stordriftsfördelar och tydliggöra 
sitt erbjudande. 

För Upplands-Bro innebär detta att skolan 
behöver se över antalet program som 
erbjuds idag samt antalet inriktningar och 
profiler som finns att välja bland. Samtidigt 
har både verksamheten och politiken 
poängterat värdet de ser av att ha ett 
diversifierat utbud på skolan med 

utbildningar inom ett brett spektra som 
attraherar elever med olika bakgrund och 
olika mål.  

Genom att kombinera 
högskoleförberedande program och 
yrkesprogram skapar skolan en brett 
spektrum med olika inriktningar samtidigt 
som det blir möjligt att glesa ut helheten. Vi 
ser framför allt att det kan finnas anledning 
att avveckla barn- och fritidsprogrammet 
samt det estetiska programmet. Båda 
programmen har få elever, och få sökande.  

För att samtidigt behålla en yrkesutbildning 
som befinner inom det definierade spektrat 
anser vi att handels- och 
administrationsprogrammet kan 
utvecklas och förtydligas för att bli mer 
attraktivt utifrån samma inriktningar som 
teknikprogrammet med fokus på modern 
teknik och modern handel. 
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Summering av 

rekommendationer 

Utifrån ovanstående material och analyser 
lämnar vi följande summering av 
rekommendationerna inom tre 
övergripande områden, redovisade nedan.  

Program och dimensionering 
Vi kan inte se att det finns något som tyder 
på att skolan totalt sett är 
feldimensionerad. Elevantalet kring 1 000 
är samtidigt en uttalad önskad nivå för 
politiker och ledningen. I och med att vi 
inte kan analysera kostnad per elev på de 
olika programmen kan vi inte lämna någon 
ytterligare rekommendation vad gäller 
dimensioneringen per program i fråga om 
antal platser. 

Bredden av program är viktig och ska vara 
en av de faktorer som för skolan attraktiv. 
Vi ser att det finns potential att utveckla 
följande program vad gäller inriktningar 
men även till viss del i antal platser utifrån 
det söktryck som finns idag.  

- Teknikprogrammet - Programmet har 
högt söktryck och efterfrågan från 
arbetsmarknaden är stor. Det kan vara 
aktuellt att utveckla programmet med 
inriktningen samhällsbyggande och 
miljö med koppling till Eon. Vidare kan 
nuvarande inriktningar än tydligare 
riktas mot programmering och 
framtidens behov av samverkan mellan 
människa och maskin. 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet samt 
Ekonomiprogrammet är tre breda 
program som idag är störst på skolan 
och med stabilt söktryck och hög 
efterfråga. De även en viktig del i 
bredden som program som öppnar upp 
för fortsatta studier. Dessa program 
skapar även ekonomiskt bas genom sin 
storlek. 

- Vård- och omsorgsprogrammet finns 
inte idag men kan etableras och 
utvecklas i samarbete med den 
kommunala vuxenutbildningen. Ett 

sådant samarbete skapar även 
stordriftsfördelar för båda 
utbildningsformerna. Det finns även en 
efterfråga på arbetsmarknaden. 

- Bygg- och anläggningsprogrammet och 
Fordons- och transportprogrammet är 
relevanta att ha kvar och utveckla 
ytterligare tillsammans med 
näringslivet. 

För det Estetiska programmet var det 
antagningsstopp inför hösten 2019. Vi 
rekommenderar att programmet avslutas i 
och med sviktande söktryck. Vidare kan 
även Barn- och utbildningsprogrammet 
avslutas med hänvisning till få elever och 
sviktande söktryck. 

Handel- och administrationsprogrammet 
har relativt få elever men utgör en viktig del 
i bredden genom att var en mittenfåran i 
den bredd som efterfrågas. Programmet 
kan även utvecklas i samklang med 
teknikprogrammets inriktningar mot en 
modernare handel och administration. 

Profilerna på skolan bör vara kvar för att 
komplettera de traditionella 
programutbudet och skapa ytterligare 
bredd och variationer vad gäller eleverna 
som studerar på skolan. 

Utvecklingsarbete inom 
gymnasieskolan 
Ekonomistyrningen behöver komma på 
plats och bör vara högsta prioritet att få 
ordning på. Genom en fungerande 
ekonomistyrning kan ledningen och 
ansvariga för gymnasieskolan budgetera 
programmen och övriga delar på 
gymnasieskolan inkl. elevhälsan och på så 
sätt även följa upp dessa ekonomiskt. 
Detta är en grundläggande förutsättning för 
att kunna prioritera satsningar och 
kvalitetsutveckling. 

Inleda arbetet med ledning och personal 
med att fastställa en gemensam vision och 
målbild för gymnasieskolan.  

En gemensam målbild och riktning för 
verksamheten, utöver de statliga målen, 
kan stödja ledningen och personalen i att 
utveckla bland annat program, 
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marknadsföring och organisation. Framför 
allt är det viktigt att engagera personalen 
då det är dem som elever och föräldrar 
ser. Det är i lärarnas beteende som det 
ska vara möjligt att se ledningen 
ambitioner för skolan.  

I och med att skolans rykte bland eleverna 
är en viktig faktor för att vara attraktiv 
rekommenderar vi att verksamhetens 
fokus på trygghet fortsätter. Det är ett 
arbete som berör skolans fysiska miljö, då 
skolans lokal med alla vrår och hörn är 
svår att överblicka. Även lokalens många 
in- och utgångar skapar svårigheter i 
kontroll av vilka som rör sig i lokalen. 
Utöver de fysiska lokalerna kan skolan 
arbeta vidare med beteende och 
värdegrund. 

Utvecklingsarbete i relation till externa 
intressenter 
Utveckla samverkan med 
vuxenutbildningen för att hitta områden, 
personal, utbildningar eller kurser som det 
går att ha samarbete i eller kring. 

Fortsätt att stärka utbytet med det lokala 
näringslivet. Detta gäller framför allt 
yrkesutbildningarna men kan även gynna 
de högskoleförberedande utbildningarna. 
Säkerställ att det finns fungerande 
branschråd för samtliga utbildningar. 
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Bilaga 
 
Upplands-bro gymnasiet 
 

Läsår 
Lärare (heltids 

tjänster) Elever 
Antal elever per 
lärare (heltiudstjänst) 

2010/11 68,4 1080 15,8 

2011/12 62,3 1015 16,3 

2012/13 64,4 947 14,7 

2013/14 69,2 764 11,0 

2014/15 70,1 831 11,9 

2015/16 72 794 11,0 

2016/17 74,9 873 11,7 

2017/18 73,2 953 13,0 

2018/19 71 994 14,0 
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Samrådsyttrande om ändring av detaljplan 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-
Brunna handels- och verksamhetsområde), nr 
1301Ä2 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets yttrande över ändring av detaljplan för Kungsängens-

Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), nr 

1301Ä godkänns.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag 

till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- 

och verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd. 

Utbildningskontoret har yttrat sig över förslaget och har vissa synpunkter.   

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019 

 Samrådshandlingar för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde 

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag 

till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- 

och verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd.  

Den nu föreslagna ändringen är att upphäva de gällande förutsättningarna och 

skapa ett område som bättre uppfyller efterfrågade behov. Syftet med 

detaljplaneändringen är att möjliggöra omvandling från storskalig handel till 

cirka 590 stycken bostäder, småskalig handel, skola för cirka 500 elever, 

parkeringshus och äldreboende. Även nya trafiksäkra kopplingar för 

fordonstrafik och för gång- och cykeltrafikanter föreslås.  

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret har inga invändningar mot ändringen i förslag till 

detaljplan i övergripande delar. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-11-19 GAN 19/0081 

 
 

 

Att barn och elever får tillgång till förskola och skola i närområdet är en 

förutsättning för att få en tillfredställande utbildning. Detta är särskilt viktigt 

för förskolebarn och elever i de yngre åldrarna och därför bör särskild hänsyn 

tas till vilka årskurser som skall erbjudas plats i den nya skola som skall 

uppföras i området. 

Utbildningskontoret ser att tillväxten i kommunen i stort kommer att påverka 

efterfrågan av gymnasieplatser och kommer att i det framtida visionsarbetet 

och utvecklingen av gymnasieskolan i Upplands-Bro ta med detta perspektiv.   

Barnperspektiv 

Ovan angivet förslag, med hänsyn taget till utbildningskontorets yttrande, står 

inte i strid med barnets bästa. 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef Jesper Sjögren 

 Stabschef 

 

 

Bilagor 

1. Samrådshandlingar för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde 

 

Beslut sänds till 

 Samhällsbyggnadsbyggnadsutskottet 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (9)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-08-28 

 

 

§ 36 Beslut om samråd - Ändring av 
detaljplan för Norrboda-Brunna 
handels- och verksamhetsområde 
(Kungsängens Tibble 1:331 m.fl.)  

 Dnr KS 16/0265 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att sända ut förslag för ändring av 

detaljplan Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens 

Tibble 1:331 m.fl.) Kungsängen nr 1301Ä2 på samråd enligt reglerna för 

standardförfarande i Plan-och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 

Reservationer 

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), och Catharina Andersson (S) 

reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde ligger inom en detaljplan 

med pågående genomförandetid. Syftet med ändringen är att ändra på 

användningen av storskalig handel till bostäder, mindre affärer, skola, 

parkeringshus och äldreboende.  

Planförslaget omfattar ca 590 bostäder som fördelas mellan flerbostadshus som 

placeras som bullerskydd ut mot Granhammarsvägen för att sedan skalas ner 

och möta upp den nya lokalgatan med radhus.  

Ett omsorgsfullt gestaltat parkeringshus kommer kunna inrymma funktioner 

som exempelvis bilpool.  

Skolan som planeras i området ska kunna inrymma cirka 500 elever med en 

skolgård och trafiksäkra förbindelser ner till Gröna dalen.  

Ett mindre centrumhus möter upp den storskaliga COOP-byggnaden och 

tillgodoser de lokala service- och handelsfunktionerna.   

Trafiksituationen har setts över och en ny infartsväg kommer skapas från 

Granhammarsvägen direkt upp till handelsområdet.  

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan, Kommunstyrelsens 

beslut 5 oktober 2016, §135 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 14 augusti 2019 

 Planbeskrivning, 25 juli 2019 



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (9)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-08-28 

 

 

 Plankarta, 5 juni 2019 

 Illustrationsbilaga, 5 juni 2019 

 Behovsbedömning, 5 mars 2018 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att sända ut förslag för ändring av 

detaljplan Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens 

Tibble 1:331 m.fl.) Kungsängen nr 1301Ä2 på samråd enligt reglerna för 

standardförfarande i Plan-och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), och Catharina Andersson (S) 

föreslår 

”Samhällsbyggnadsutskottet återremitterar ärendet för att se över inbördes 

placering så att skolan, förskolan och äldreboendet lokaliseras närmre 

Idrottsplatsen.” 

Yrkande 

Jan Stefanson (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav ett är återremiss. 

Han frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han frågar 

därefter om Samhällsbyggnadsutskottet kan besluta enligt kontorets förslag till 

beslut. Han finner bifall. 

Protokollsanteckning 

Martin Normark (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning 

”I det fortsatta arbetet bör ytterligare övervägningar ske för området mellan 

Femstenavägen och Granhammarsvägen, vad gäller lägre hushöjder, ytor för 

lek och utevistelse, parkering, samplanering med område tidigare avsett för 

drivmedelsanläggning mm, samt samband med till exempel 

idrottsanläggningarna på andra sidan Granhammarsvägen.” 

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), och Catharina Andersson (S) 

” Socialdemokraterna anser att placeringen av skola, förskola och äldreboende 

medför ökad trafik i området samt en miljö som ej blir trafiksäker. Detta bör 

undvikas. 

I den fortsatta processen måste hänsyn tas till samhällsnyttan kopplat till 

eventuell planskadeavgift.” 
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Beslutet skickas till: 

 Norrboda handelsområde i Upplands Bro AB 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta 
Denna planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Illustrationsbilaga, 2019-06-05 
  
 
Övriga handlingar 
Norrboda - Dagvattenhantering, Tyréns AB, 2019-06-28 
Trafik PM, Tyréns AB, 2019-06-10 
Riskhänsyn i detaljplan Norrboda handelsplats, Tyréns AB, 2018-03-28 
Trafikbullerutredning Norrboda, Tyréns AB, 2019-06-10 
Beskrivning av geo och berg, Bjerking AB, 2018-03-23 
Behovsbedömning, 2018-03-25 
 
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med ändringen av gällande detaljplan är skapa en mer flexibel detaljplan som bättre stämmer 
överens med efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen. Inom området ska de nya 
byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra för cirka 590 bostäder, mindre 
centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor idrottshall, samt möjligheter till 
äldreboende och förskola. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området 
och även i denna plan ska nya förutsättningar skapas för att säkerställa en avlastning på 
Pettersbergsvägen. För att koppla området till Gröna dalen ska även en bro över Granhammarsvägen 
byggas så att gång- och cykeltrafik enkelt och trafiksäkert kan ta sig från planområdet till 
Idrottsplatsen i Gröna dalen och i förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och ytterligare 
service finns att tillgå. Den del av planområdet som har lagts ut som Natur enligt plankartan ska 
bevaras för att på så vis säkerställa att vissa naturvärden i området bibehålles.  
 
Bakgrund 
11 februari 2015 antogs detaljplan för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde, §7. 
Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna 
verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18. Handeln 
var förlagd till fem större handelsbyggnader placerade runt ett stort parkeringstorg. En 
handelsutredning för Upplands-Bro kommun samt utvecklingsprogrammet för Brunna 
verksamhetsområde låg till grund för planeringen av verksamhetsområdet och handelsplatsen. 
Efter antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler för externa 
handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder fortsätter att öka. Kommunstyrelsen 
beslutade därför, på exploatörens begäran, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en 
ändring av gällande detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och 
kommunal service. Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. Detaljplanen har ändrats 
en gång tidigare med syfte att möjliggöra för en byggnad som inte kunde beviljas bygglov för enligt 
detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade om ändringen av detaljplanen den 8 juni 2016 §90. 
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Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2017. Planförslaget är därmed upprättat enligt Plan- och bygglagen PBL 
(2010:900) enligt dess lydelse efter den 1 januari 2015. Handläggningen sker med standardförfarande.   

 
 
Eftersom den föreslagna markanvändningen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan har 
planprogram inte upprättats. 
 
Det aktuella planskedet är samråd, då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådstiden upprättas en samrådsredogörelse där 
yttranden som framförts redovisas. Planförslaget justeras och kompletteras vid behov och ett 
granskningsförslag upprättas. Därefter har allmänheten, sakägare och myndigheter möjligheter att igen 
lämna synpunkter på det reviderade förslaget. De inkomna synpunkterna sammanställs i ett så kallat 
granskningsutlåtande, planförslaget kan vid behov revideras med mindre ändringar och därefter går 
detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. 
 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   augusti 2019 
Samrådstid     september-oktober 2019 
Granskning     kvartal ett 2020  
Antagande (KF)    kvartal tre 2020 
 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav den 22 september 2016 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag 
till ny detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde genom standardförfarande. 
 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens tredje kapitel avseende lämplig användning av 
mark och vatten, samt femte kapitlet avseende miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt 
miljöbalkens fjärde kapitel berörs inte. Se avsnittet Konsekvenser av planens genomförande. 
 
Behovsbedömning 
Behovsbedömningen har genomförts med en genomgång av den checklista som Upplands-Bro 
kommun använder sig av. Bedömningen baseras på underlag från VISS (miljökvalitetsnormer för 
ytvatten), artdataportalen, SLB, Upplands-Bro kommuns översiktsplan och 
miljökonsekvensbeskrivningen för den nu gällande detaljplanen.  
 
Miljöaspekter som påverkas av den nya detaljplanen bedöms främst vara kopplade till människors 
hälsa (buller, risk och luftkvalitet) samt påverkan på ytvatten i och med ökade mängder dagvatten till 
vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Påverkan på befolkning, kulturmiljö, materiella tillgångar och 
växt- och djurliv bedöms vara försumbara. 
 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Bebyggelsen 
mot Granhammarsvägen kommer utsättas för höga bullernivåer. Riktvärdena klaras i och med att 
hälften av boningsrummen kan vändas mot en sida med max 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. 
Boverkets byggregler gällande bullernivåer inomhus bedöms kunna uppfyllas genom fasad- och 
fönsteråtgärder. Risk på grund av olyckor på Granhammarsvägen bedöms inte medföra betydande 
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miljöpåverkan eftersom bebyggelsen vänder sig bort från Granhammarsvägen och därmed inbjuder 
inte ytan mellan bebyggelsen och vägen till stadigvarande vistelse. En riskutredning har också tagits 
fram för detaljplanen. Med samma resonemang bedöms inte heller luftföroreningar utgöra risk för 
betydande miljöpåverkan eftersom bebyggelsen är vänd bort från Granhammarsvägen. Friskluftsintag 
bör inte placeras mot Granhammarsvägen. Mängden dagvatten kommer öka i en stor omfattning 
jämfört med nuläget och i och med det även mängden föroreningar. Statusklassningen för recipienten 
Mälaren-Görväln är god vad gäller ekologisk status och uppnår ej god för kemisk status. 
Kvalitetskravet är god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Avseende föroreningar ökar 
belastningen på Mälaren vilket är oundvikligt då naturmark exploateras. Då Tibbledammen avskiljer 
föroreningar och dess förmåga bibehålls genom flödesdämpande åtgärder i planområdet mildras 
effekten. Detta påverkar dels Östra Mälaren som vattentäkt och möjligheten att bibehåll/uppnå satta 
miljömål för recipienten. Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den kan 
förändra statusklassningen eller utgör ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt. För 
detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram vilken innehåller liknande åtgärder som för den nu 
gällande detaljplanen. I den bedöms föroreningsmängderna kunna minskas i en sådan omfattning att 
endast små negativa konsekvenser bedöms uppstå, se utredning Norrboda - Dagvattenhantering, 
Tyréns AB, 2019-06-28. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är beläget nordväst om Kungsängens tätort vid trafikplats Brunna. Granhammarsvägen 
går längs planområdets östra sida och Pettersbergsvägen längs den västra. Planområdets totala areal är 
cirka 6,9 hektar. Väg E18 ligger i anslutning till planområdet och är en väg av riksintresse.  
 

 
Flygfoto med ungefärligt planområde markerat (Upplands-Bro kommun 2019). 
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Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter: 
Planområdet ligger inom Kungsängens-Tibble 1:331, ägs huvudsakligen av Norrboda Handelsområde 
i Upplands Bro AB. Mindre andel gatu- och naturmark  samt en remsa framtida kvartersmark ut mot 
Granhammarsvägen i planområdets södra del tillhör Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av Upplands-
Bro kommun. 
 
 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, betecknas området som 
primärt bebyggelseläge. 
 
Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antogs i november 2011 och aktualiteten 
antogs 2018. I översiktsplanen föreslås planområdet nyttjas för verksamhetsändamål och/eller handel. 
Området uppges regleras delvis av områdesbestämmelser för verksamheter och utformning av området 
bör ske med hänsyn till områdets exponerade läge. Vidare står det i översiktsplanen att i samband med 
planläggning av området behöver vattenfrågor studeras ytterligare. Möjliga bil-/buss-, gång- och 
cykelvägskopplingar norrut till Brunna industriområde, Lejondals naturreservat och Hällkanas 
friluftsområde ska undersökas. 
 
Detaljplaner  
Gällande detaljplan i planområdet 
Planområdet omfattas i sin helhet av detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301 
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) som vann laga kraft 2015. Den har fortfarande 
genomförandetid kvar, då den sattes till 10 år från den dag planen vann laga kraft, vilket var 2015-03-
12. Detaljplanen medger utbyggnad av Brunna verksamhetsområde öster om E18, samt en ny 
handelsplats och nya bostäder väster om E18. Vidare möjliggör detaljplanen en ny vägförbindelse 
under E18 som ska koppla samman Brunna verksamhetsområde med bostadsområdet och 
handelsplatsen i Norrboda. Detaljplanen anger att Mätarvägen förlängs till Granhammarsvägen för att 
skapa en bra förbindelse för tunga transporter både inom planområdet och för angränsande nya 
verksamhetsområden norr om E18. Planen syftar också till att knyta samman gång- och cykelvägnätet 
norr och söder om E18 samt att säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering inom planområdet. 
 
Förutsättningar 
Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet består av kuperad, skogsklädd naturmark. I låg- och skugglägen finns fuktiga miljöer 
med större gran- och lövträdsinslag. Enstaka mycket små områden finns där vattennivån ligger nära 
markytan. Området har inte några stora värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora 
delar är påverkat av trafikbuller samt influerat av den intilliggande handelsplatsen.  
 
Inom aktuellt område förekommer det berg i dagen, ytligt berg och svackor fyllda med lera och 
humusjordar. På vissa ställen kan det förekomma torv och gyttja. Enligt SGU:s jordartskarta 
förekommer det tunt eller osammanhängande ytlager av morän och sandig morän i området.  
Grundvattnet förväntas följa områdets topografi.  
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Fotografi över del av planområdet som visar platsens terräng- och markförhållanden (Tyréns 2018). 
 
Enligt terrängmodell är svackorna framförallt NNO–SSV-ligt respektive NV–SO-ligt orienterade.  
Det exponerade berget består i huvudsak av en ljusgrå till grå bergart, som okulärt bedöms ha en 
granitisk sammansättning. Graniten har en kornstorlek som varierar mellan fint medelkornig till 
medelkornig och bedöms som massiv och homogen. Graniten har en naturlig sprickighet och 
bergmassans huvudstruktur är medel- till storblockig. Till viss del uppvisar graniten en förskiffring. 
Enligt SGU:s berggrundskarta förekommer det inte några större deformationszoner inom 
projektområdet. Strax öster om projektområdet finns det, enligt berggrundskartan, en nordsydlig 
ospecificerade deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon, krosszon). 
 
Landskaps- och stadsbild 
Planområdet ligger nära E18 och är till större delen skogsklätt med inslag av berg i dagen och mindre 
fuktiga partier - sänkor (se fotografi ovan). Del av området är det som i gällande detaljplan betecknats 
naturmark. Som en konsekvens av gällande detaljplan har exploatering påbörjats i direkt anslutning till 
aktuellt planområde, samt att en del markförberedning har gjorts inom det nu gällande planområdet. 
Den påbörjade exploateringen har skett nordost om planområdet där handelsplats Brunna Park har 
etablerats. Där ligger Coop, Byggmax och Biltema samt en stor gemensam parkering i mitten. Den 
västra delen av planområdet gränsar till påbörjad exploatering enligt gällande detaljplan och 
inflyttning i dessa bostäder är påbörjad. 
 
Planområdet sluttar i söder kraftigt mot Granhammarsvägen och mot den öppna ”Gröna dalen”, som 
ligger i sydost på andra sidan Granhammarsvägen. ”Gröna dalen” kallas det landskapsstråk som 
kopplar ihop stora delar av Kungsängen med Mälaren i söder. Det är ett välanvänt rekreationsområde 
och här ligger även flera idrottsanläggningar. I den del som ligger närmast planområdet ligger 
exempelvis en idrottsplats med flera fotbollsplaner. Granhammarsvägens norra del upplevs som 
överdimensionerad med breda, dubbla körbanor, medan den södra delen har byggts om med smalare 
körbanor, dock fortfarande med ett brett, väl tilltaget vägområde. Området avgränsas i väster av 
Pettersbergsvägen, och på andra sidan denna ligger Norrboda, ett nybyggt område med främst 
villabebyggelse samt några flerbostadshus. Norr om planområdet utbreder sig ett större skogsparti och 
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rekreationsområde som leder fram till Örnässjön och Lillsjön. Skogspartiet avgränsas i öster av E18 
som med sina på- och avfartsramper är en kraftig barriär i landskapet.  
 
Ett för området viktigt landmärke är vattentornet som syns från E18 i västlig riktning och från olika 
punkter inom kommunen.  
 
Väster om planområdet ligger bostadsområdet Norrboda, som planerades under 1980-talet. Området 
planlades ursprungligen i detaljplan nr 8804 och avsågs främst bebyggas med flerbostadshus. Stora 
delar av detaljplanen byggdes dock aldrig ut och har ersatts av en ny detaljplan för Tibbleskogen, nr 
0901, som främst innehåller småhusbebyggelse. I området finns även en förskola. 
 

 

 

Planområdet sett från Granhammarsvägen (Tyréns 2018). 
 
Rekreation och friluftsliv 
Området har inte några större värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora delar är 
påverkat av trafikbuller. Viss rekreation eller lek kan förekomma i skogsområdet mellan 
handelsområdet och det nybyggda bostäderna väster om planområdet. 
 
Fornlämningar 
Under framtagandet av gällande detaljplan genomfördes en arkeologisk utredning 
(Riksantikvarieämbetet, 2014) inom planområde. Inga nya okända fornlämningar konstaterades. Sedan 
tidigare fanns en bebyggelselämning, Kungsängen 100:1, registrerad i riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister. Lämningen finns inom gällande planområdets sydvästra hörn. Lämningen 
omfattas inte av planområdet för detta planförslag.  
 
Förorenad mark 
Under 2014 påträffades en oljetank i området, denna har fraktats bort och markprovtagningar visade 
att marken under oljetanken inte var förorenad (PM Provtagning av mark kring oljetank inom 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331, Tyréns AB, 2014-02-07). 
 
Bebyggelse 
Övergripande disposition 
I och närmast runt om planområdet planerades under 1960-talet en storskalig utbyggnad. Vattentornet 
i nordväst byggdes under denna tidsperiod och i förlängningen av nuvarande Pettersbergsvägen 
anlades den första etappen av Drottningvägen, en huvudled som skulle förlängas långt västerut i 
riktning mot Bro, med stora nya utbyggnadsområden. Pettersbergsvägen var tänkt att bli en gata med 
stor dignitet i likhet med Granhammarsvägen som byggdes under samma tidsperiod. Utbyggnaden 
kom dock aldrig till stånd och första etappen av Drottningvägen slutar i ett obebyggt skogsparti norr 
om vattentornet. På 1980-talet planerades istället bostadsområdet Norrboda, se nedan. Direkt sydöst 
om planområdet, nedanför Granhammarsvägens vägbank, finns Kungsängens nybyggda idrottsplats 
som drivs av kommunen och har ett stort antal besökare från såväl kommunen som omgivande 
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kommuner. Detaljplanen för idrottsplatsen, nr 0611, reglerar zonen närmast planområdet som 
parkering samt allmän plats. 
 
Det aktuella området består för närvarande av ett handelsområde som byggts enligt den gällande 
detaljplanen. Handelsområdet består i dagsläget av COOP, Byggmax och Biltema samt 
kundparkeringar. Provisoriska angöringsvägar till handelsområdet är helt eller delvis utbyggda. 
Genomförandet av gällande detaljplan är påbörjat även för området norr om E18, vilket byggs ut som 
verksamhetsområde som planerat. Även bostadskvarteren i sydväst byggs enligt gällande detaljplan. 
Drivmedelsstationen har ännu inte anlagts. Området för aktuell ändring av detaljplan är idag, frånsett 
infartsväg till handeln, helt obebyggt. 
 
Området nås via Pettersbergsvägen samt en gång- och cykelstig genom en port under E18. 
Granhammarsvägen ligger betydligt lägre än planområdet vid handelsplatsen. Mellan 
Pettersbergsvägen och Mätarvägen finns för närvarande endast en gång- och cykelstig. Väster om 
området står vattentornet som utgör ett landmärke. 
 
Bostäder 
Inom befintlig detaljplan byggs bostäder utmed Pettersbergsvägen enligt plan. Delar av bebyggelsen är 
färdigställd och inflyttning till dessa bostäder har skett. I dessa byggnader finns det även mindre 
verksamheter etablerade så som ett gym. Väster om Pettersbergsvägen ligger bostadsområdet 
Norrboda som planerades på 1980-talet. Området planerades i en tidstypisk postmodern stil med ett 
slingrande gatunät och flerbostadshus i nära kontakt med naturen. Idag sker en pågående utbyggnad av 
både småhus och flerbostadshus i området och det finns en förskola samt en livsmedelsbutik.  
 
Verksamheter 
Det finns inga verksamheter i planområdet idag.  
 
Lekplats 
I planområdet saknas idag lekplatser och den närmaste ligger i anslutning till Kungsängens idrottsplats 
vilket innebär att barn i området behöver korsa Granhammarsvägen för att få access till Drömparken 
som lekplatsen heter.  
 
Drivmedelsstation 
I korsningen Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen finns det enligt den gällande detaljplanen en 
byggrätt för drivmedelsstation. Påfyllningsanordning för drivmedel, pumpar och biogaslager bör 
förläggas till tomtens södra del närmast Granhammarsvägen. Laddstation för elfordon finns på Lidls 
parkering.  
 
Handel 
Vid korsningen mellan Pettersbergsvägen och Norrbodavägen, direkt väster om planområdet, finns en 
Lidl-butik. Direkt norr om planområdet finns COOP, Biltema, Byggmax, ett apotek och en restaurang 
och dessa utgör tillsammans handelsområdet som kallas för Brunna Park. Byggnaderna inom 
handelsplatsen är placerade kring ett stort parkeringstorg. I Kungsängens centrum, cirka 2,5 km från 
planområdet finns apotek, två livsmedelsbutiker, systembolag och ett litet utbud av mindre butiker och 
kommersiell service. 
 
Skola och förskola 
I Norrboda, i nära anslutning till planområdet västerut, finns förskola. I Tibble, cirka 1,5 km från 
planområdet, finns skola och gymnasieskola.  
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Trafik och kommunikationer 
Biltrafik 

Det är god tillgänglighet för motorfordon att nå planområdet. Området ligger perifert i 
Stockholmsregionen men med motorvägsförbindelse till norra delen av centrala Stockholm samt 
Enköping och Västerås. E18, motorvägen mellan Stockholm och Enköping/Västerås, tillhör det 
överordnade statliga vägnätet och är med ca 35 000 f/d den dominerande trafikådern genom området. 
Högsta tillåtna hastighet längs E18 är 110 km/tim. 

Planområdet nås via Pettersbergsvägen, som via Granhammarsvägen och trafikplats Brunna med av- 
och påfartsramper ansluter till E18 både norr- och söderut. Granhammarsvägen ligger betydligt lägre 
än planområdet vid handelsplatsen och är huvudgata mellan Kungsängen och Brunna. 
Granhammarsvägen trafikeras idag av ca 8 000 fordon per dygn och högsta tillåtna hastighet är 60 
km/tim. 

 

  
Flygbild över området, år 2018. Ungefärlig position av planområdet är markerat i orange, markerat i blått är det redan 
utbyggda handelsområdet (Upplands-Bro, 2019). 
 

Godstrafik förekommer i dagsläget framförallt på E18 och Granhammarsvägen. E18 är primär 
transportled medan Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. 

Det saknas uppdaterade trafikmätningar för Pettersbergsvägen. Vid den tidigare trafikutredningen 
(2014) bedömdes trafikmängden till ca. 500 fordon per vardagsmedeldygn. Högsta tillåtna hastighet 
längs Pettersbergsvägen är 30 km/tim. 

En temporär angöringsgata har anlagts till handelsområdet. En enkelriktad tillfartsgata från 
Pettersbergsvägen till handelsplatsen är färdigställd och i bruk sedan 2018. 
 
Parkering 
I dagsläget finns en stor parkeringsplats direkt norr om planområdet med cirka 400 parkeringsplatser 
som förser butikerna vid handelsplatsen med kundparkeringar. Enligt tidigare trafikutredning (2014) 
skulle handelsplatsen anläggas med ett parkeringstal om 26 platser per 1000 BTA. Dagens 
handelsplats har ett parkeringstal på 19 platser per 1000 BTA. Detta innebär att det behövs en högre 
omsättning per plats för att tillgodose samma behov. 
 
Leveranser till och från handelsplatsen sker via en anlagd lastgata som leder ut på Pettersbergsvägen 
norr om handelsplatsen. När den planerade tunneln under E18 är färdigställd kommer tungtrafik att 
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förbjudas på Pettersbergsvägen med infart från Pettersbergsrondellen. Tung trafik kommer även kunna 
nyttja den nya vägen upp i området från den nya planerade rondellen på Granhammarsvägen. 
 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Pettersbergsvägen har byggts om från Granhammarsvägen till Norrbodavägen och försetts med gång- 
och cykelbana. Längre norrut i höjd med vattentornet har en tillfällig gång- och cykelbana anlagts 
utmed en angöringsgata till handelsområdet. För närvarande finns ingen fullständigt utbyggd gång- 
och cykelväg utmed Granhammarsvägen men anslutande vägar finns både på södra och norra sidan. 
Däremellan har vägrenen på västra sidan av vägen avskilts från körbanan med lätta pollare för gång 
och cykel. Kommunen avser att koppla samman gång- och cykelvägnätet i området under 2018. 
 
Norr om utredningsområdet finns en skogsstig som leder under E18 och som byggs om till gång- och 
cykelväg enligt gällande detaljplan. Breddningen av undergången under E18 beräknas påbörjas vintern 
2019. Denna väg ansluter till en befintlig gång- och cykelväg norr om E18 och används redan idag av 
gående och cyklister som ett alternativ till den hårt trafikerade Granhammarsvägen. Andra gång- och 
cykelvägar i närheten är huvudsakligen förlagda till park- och naturområdena, bland annat i Gröna 
dalen. Cykelavståndet från planområdet till centrala Kungsängen och pendeltågsstationen är ca 2 
kilometer. 
 
Kollektivtrafik 
Området förses med kollektivtrafik via buss på Granhammarsvägen. Busstrafiken går i kvartstrafik på 
Granhammarsvägen till Kungsängens station en stor del av dagen, där turerna är anpassade till 
pendeltåget till/från Stockholm. Hållplatser finns på Granhammarsvägen dels vid Mätarvägens 
förlängning och dels 200 meter väster om Pettersbergsvägen. I figuren nedan visas ett utdrag från SL 
med dagens linjedragning. 
 
Närmaste spårbundna kollektivtrafik finns i Kungsängens centrum med pendeltågslinjen mot 
Stockholms central och Nynäshamn samt norrut mot Bålsta. 
 
En busslinje planerades redan under tidigare detaljplanearbete att gå på Pettersbergsvägen och ansluta 
Granhammarsvägen med den förlängda Mätarvägen på vägen genom vägportarna under E18, som 
ännu ej är byggda. Busshållplats föreslogs då anläggas väster om handelsplatsen och öster om 
bostadsområdet Norrboda på Pettersbergsvägen, vilket även skulle försörja de nu planerade 
bostäderna, skolan och äldreboendet.  
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Linjekarta över kollektivtrafiken i närområdet (SL, 2019). 
 
Tillgänglighet 
Större delen av planområdet är idag inte tillgängligt för personer med funktionshinder eftersom det 
består av naturmark utan anlagda stigar eller gångvägar samt att det är kuperad terräng. Det finns en 
gång- och cykelväg längre österut, i rekreationsområdet Gröna dalen, som har god tillgänglighet men 
som ligger relativt långt från bebyggelsen. 
  
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Planområdet (cirka 6 ha) ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, sekundär zon. Avrinningen 
belastar ett allmänt ledningsnät i Gröna dalen. Recipient för dagvattenutsläpp är vattenområdet 
Mälaren-Görväln. Ekologisk status enligt VISS bedöms som god. Kemisk status uppnår ej god status 
främst pga förorenade sediment utanför Lövsta soptipp i Stockholm. 
 
Marken i området utgörs mestadels av berg med sannolikt tunt lager vittringsjord. Inslag av morän 
finns, troligen inte så djupa lager. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen 
begränsade. Planområdet består i nuläget uteslutande av naturmark vars avrinning huvudsakligen sker 
direkt mot Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda. Utöver naturmarken i 
planområdet avvattnas stora hårdgjorda ytor i Brunna verksamhetsområde, Granhammarsvägen och 
E18 samt bostadsbebyggelse via ledningar och diken till ledningssystemet i Gröna dalen. Även stora 
ytor med naturmark öster om Gröna dalen ingår i tillrinningsområdet. Söder om anslutningspunkterna 
för planområdet ansluts även stora delar av bebyggelsen i Kungsängen. Ledningssystemet i Gröna 
dalen har begränsad kapacitet i förhållande till avrinningsområdet. Översvämningar har förekommit i 
ett område söder om korsningen E18/Granhammarsvägen. Hela avrinningssystemet mynnar i en damm 
(Tibbledammen) avsedd för rening av dagvatten. Görvälns vattenverk ligger cirka 5 km söder om 
utsläppspunkten. Vattenområdet (primär zon) och ett angränsande landområde (sekundär zon) ingår i 
Östra Mälarens vattenskyddsområde. Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen vilket skärper 
kraven på framtida dagvattenhantering samt även under byggskedet. 
 
Vatten och avlopp 
I planområdet finns VA-ledningar i Pettersbergsvägen. Huvudvattenledningen till Kungsängens 
vattentorn skär diagonalt genom planområdet. 
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Värme 
Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen och fortsätter längs den befintliga gångstigen genom vägportarna 
under E18 och vidare i gång- och cykelvägen som ansluter till Brunna verksamhetsområde. 

El, tele, bredband 
Bebyggelsen som har tillkommit i och med den nu gällande detaljplanen är försörjd genom ett 
etablerat nät för tele, el och bredband. 

Störningar och risker 
Buller  
Planområdet är idag bullerstört från framförallt E18 och Granhammarsvägen. 

Risk 
Idag är risknivån i planområdet mycket låg och väldigt få människor rör sig här. Det finns inga 
riskkällor inom planområdet utan det är transporter med farligt gods på framförallt E18 som är 
riskkälla. 

Planförslag 
Bebyggelse 
Övergripande disposition 
Det nya planförslaget innebär omkring 590 bostäder fördelat på 74 000 m2 BTA, en grundskola i två 
plan för cirka 500 elever uppdelat på 4 300 m2 BTA med fullstor idrottshall samt ett äldreboende med 
cirka 72 lägenheter i fem våningar fördelat på 6 900 m2 BTA (se figurer på nästkommande sida för 
situationsplan och volymstudier över planområdet). 

Den nya bebyggelsen planeras i tre zoner. I söder föreslås fem bostadskvarter. Närmast COOP 
möjliggörs bebyggelse för bostäder som även medger centrumverksamhet och skola/förskola. I väster 
föreslås bebyggelse för äldreboende/vård, skola samt idrottshall. Skolan och äldreboendet ligger intill 
ett grönstråk och kan dra nytta av närheten dit. Norr om äldreboendet föreslås radhus i grupper. 

Den nya bebyggelsen är placerad så att bostäder och skola blir kompletterande tillskott till existerande 
handelsbebyggelse och vägstruktur. I utformningen av gatunät, bebyggelse och naturområden har 
ambitionen varit att skapa tydliga strukturer som är flexibla och klarar förändring och framtida behov. 
Stor omsorg har lagts vid att skapa gena och lättorienterade förbindelser för såväl gående som 
cyklister.  

Placering av bostadsbebyggelsen har skett med syftet att anpassa kvarteren så bra som möjligt till 
existerande terräng samtidigt som krav på tillgänglighet kan uppnås. Stor vikt har fästs vid att skapa 
tydlighet i både väg- och kvartersstrukturen och att ge bostäderna och skolan en självklar placering i 
relation till sin omgivning och till handelsområdet. Bostäderna bidrar till att skapa en mer levande 
stadsdel, bland annat eftersom de boende kommer att röra sig i området vid andra tidpunkter än 
besökarna till handelsplatsen. Bostäderna knyter an till bostadsområdet Norrboda väster om 
planområdet.  

För att möjliggöra en framtida koppling, förslagsvis i form av en bro, från den nya stadsdelen och 
handelsplatsen till idrottsområdet och Gröna dalen söder om Granhammarsvägen, hålls det gröna 
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stråket söder om planområdet obebyggt och planläggs som naturmark där möjligheterna finns att 
skapa förbindelser i form av stiger eller gångvägar. 
 

 
Situationsplan över planförslaget (BAU, 2019) 
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Volymstudie, vy från söder (BAU, 2019). 

 
Planområdet, vy från norr (BAU, 2019). 
 
Bostäder 
I planområdet planeras det för cirka 590 nya bostäder, beroende på val av slutlig planlösning och 
fördelning av lägenhetsstorlekar. Höjden på byggnaderna varierar mellan två och sju våningar. I några 
fall har byggnader inom ett kvarter orienterade mot söder getts en lägre höjd för att släppa in solljus 
från sydväst. I andra fall har byggnader getts en högre höjd för att bidra till att skärma av trafikbuller 
(främst från E18). Kvarteren ut mot bullerkällorna E18 och Granhammarsvägen har fått en mer 
avskärmande struktur i utformningen för att minimera bullerpåverkan och skapa möjligheter till 
bullerskyddade miljöer för vistelse. 
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Huvudentréer till bostäderna är i den mån det är möjligt utifrån topografin orienterade mot utsidan av 
kvarteret för att ge levande gatumiljöer. Tillgängliga angöringar anordnas huvudsakligen i anslutning 
till bostadsgårdarna. Alla bostadsgårdar utom den gård som ligger upphöjd i det delade kvarteret med 
både handel och bostäder är även körbara för att tillgodose brand- och tillgänglighetskrav. Brandkrav 
för de bostäder som ligger i handelskvarteret uppfylls genom s.k. Tr2-trapphus. Angöring kan i de 
flesta fall ordnas inom 10 meter från tillfällig p-plats och viss markparkering kan lösas genom enstaka 
p-platser på innergårdarna samt som kantstensparkering. Se mer under avsnittet Parkering och 
angöring.   
 
Se även avsnittet Bostäder i illustrationsbilagan.  
 
 
 

                           
 
Karta som markerar bostadsbebyggelsens läge (BAU, 2019).   Karta som markerar centrumfunktioner (BAU, 2019). 
 
Dagsljus 
Eftersom detaljplanen inte specifikt reglerar byggnadernas placering och inte heller 
lägenhetsfördelning har endast en grov dagsljusstudie gjorts. Solstudien finns i sin helhet i 
illustrationsbilagan. Solstudien visar att solförhållandena i området kommer vara goda och byggnaders 
tillhörnade ytor för utevistelse och balkonger kommer ha stora möjligheter att ha en bullerskyddad 
uteplats i syd/syd-västligt läge. 
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Urklipp från solstudien som gjorts för planområdet (BAU, 2019) 
 
 
Offentlig och kommersiell service 
Inom planområdet planeras det för en ny skola för cirka 500 elever med fullstor idrottshall. 
Skolbyggnad och idrottshall är placerade intill befintligt grönområde, för att ligga i skydd från E18:s 
buller och för att ha en bra relation till befintlig villabebyggelse på andra sidan Pettersbergsvägen. 
Byggnaderna bildar en ”rygg” mot nordost och E18 varifrån bullret kommer. På så sätt skapas en 
bullerskyddad skolgård med bra väderstrecksförhållanden (sydvästläge). Byggnader med hemvist 
föreslås byggas i två våningar för att spara mark till skolgård.  
 
Skolans läge gör det möjligt att nå den både med bil och till fots/med cykel via Femstenavägen till 
handelsområdet och via gång- och cykelvägar genom grönstråket, från Pettersbergsvägen samt från 
Gröna dalen i söder. Idrottshallen bör få en tydlig entré för att underlätta besök till och användning av 
idrottshallen på tider utanför skoltid (kvällar/helger). Parkering för anställda och besökare sker i 
garage under idrottshall.  
 
Äldreboendet planeras omfatta cirka 72 bostäder och 6900 kvm BTA. Äldreboendet ligger väster om 
skolan med god access till både lokaltrafik, gång- och cykelvägar samt bilvägar. Byggnaden föreslås 
få en rationell utformning med en central del med funktioner för samvaro, besök och drift, och två 
”armar”/flyglar med bostadsrum. Byggnadens form och orientering ger både visst skydd mot buller 
och utblickar mot grönska och skolgård. Äldreboendet angörs från insidan, där både vändplats för 
färdtjänstbilar och ambulans samt parkering för personal och besökande ligger. Ifrån vändplanen sker 
också inlastning till kök m.m. För anpassning för framtida behov medger byggrätten även användning 
vård och förskola.  
 
Bostadskvarteret i direkt anslutning, väster om COOP medger centrum-, förskole- och 
hotellverksamhet. Verksamhetslokaler i bottenplan ges med fördel en högre våningshöjd anpassad till 
affärsverksamheter. Gatuplanets fasader utförs uppglasade med entréer för bostäder och eventuella 
servicelokaler som ligger högre upp i byggnaden. Ovanför våningar för handel och service ligger tre 
våningar med bostäder. Dessa bostäder har sin bostadsgård på terrassen som bildas ovanpå den översta 
handels/servicevåningen. Här kan även en förskolegård anläggas, i det fall kvarteret även inrymmer 
denna verksamhet.  
 
 
Gestaltning 
Till planen hör en illustrationsbilaga. Nedan följer de viktigaste riktlinjerna för områdets gestaltning.  
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Bebyggelsen är anpassad till landskapet och den redan nu uppförda bebyggelsen i området på så vis att 
den inte ska ges en större höjd än vad områdets befintliga bebyggelse har. Byggnationen bör i största 
möjliga mån följa höjdryggar och sänkor i den befintliga terrängen men uppfyller samtidigt 
tillgänglighetskrav. Bostäderna ligger i vad som kan ses som tre områden. Flerbostadshuskvarteret 
ligger orienterat runt en mindre park där det utformats med högre bebyggelse ut mot 
Granhammarsvägen och något lägre flerbostadshus på sidan som möter upp radhus som placerats 
längs med Femstenavägen, flerbostadshusens utformning bör uppföras med halvöppen kvartersstruktur 
med skydd för buller. Eftersom strukturen är inspirerad både av innerstadens klassiska 
kvartersbebyggelse och av femtiotalets luftiga grannskapsförort är det möjligt att skapa både en 
dynamisk gatusida och skyddade innergårdar.  
 
Husfasader bör skilja sig åt i material och/eller kulör mellan kvarteren. En mer subtil åtskillnad bör 
karakterisera åtskillnad mellan husenheter/underindelning inom kvarteren. Husens socklar bör 
utformas med fasader i tåligt material. Om garagevåningar utförs i kvarteren mot Granhammarsvägen 
bör dessa utformas med ”neddragen” husfasad (ej sockel) på huskroppar samt förses med inklädnad av 
sockelpartier/garagefasader mellan huskroppar.  
 
Utformningen av bebyggelsen skapar halvprivata gröna gårdsmiljöer. Gårdsmiljöerna förses med 
trappuppgångar, gröna partier med olika typer av vegetation (träd, perenner, gräs), cykelparkering, 
”vardagsrum” och lekplatser för mindre barn. De flesta av gårdarna är som utgångspunkt bilfria 
men det ska vara möjligt för räddningstjänst och flyttbilar att komma in på gården. Parkeringsplats 
för funktionshindrade kan finnas på gården i de fall man inte anordnat det i garaget därunder eller i 
fickparkering längs gatan. 
 
God orientering och trygghet för både gående och bilister är av stor vikt. Omsorg för detaljer bör 
läggas där människor stannar upp och vistas, som gångstråk och mötesplatser. De bör formges så att 
besökare och boende uppmuntras att stanna till, samt röra sig till fots inom området. 
  
Entréer till området bör ges en tydlig och attraktiv utformning, som underlättar orienterbarheten och 
ger en lugn trafikmiljö. Medel att nå detta kan vara trädrader längs gatorna, passager för gående och 
cyklister som märks ut med avvikande beläggning och god belysning, vilket ger ett sammanhållet och 
tydligt gaturum. 
 
Natur 
Mark och vegetation 
Planförslaget innebär att naturmark i området bebyggs. Delar av befintlig naturmark kommer att få 
funktion som skolgård och delen mellan flerbostadshusen blir anlagd park. Utifrån bedömningen att 
planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen att planförslaget sammantaget 
bedöms innebära små negativa konsekvenser för naturmiljö regionalt. För att minimera den negativa 
påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att använda de värden som finns som ett tillskott i planen. 
Gatustrukturer och byggnader bör anpassas så att så mycket som möjligt av värdefull vegetation 
sparas. 
 
Landskaps- och stadsbild 
Naturmarken i planområdet kommer att till största delen ersättas av bostäder, skola och äldreboende 
samt nya vägar för angöring till området. Det kommer att krävas omfattande schakter och utfyllnader 
för att skapa tillgänglighet i det kuperade området. Flerbostadshusen kommer att vara synliga både 
från E 18 i norrgående riktning, och från Granhammarsvägen väster om E 18.  
 
Rekreation och friluftsliv 
Stora skogsområden tas i anspråk för ny bebyggelse, men områdena har idag begränsade 
rekreationsvärden på grund av buller och närhet till både handel och bostäder som redan har byggts ut 

20



 
Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Planbeskrivning  

i enlighet med befintlig detaljplan. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att 
det blir möjligt att röra sig genom området. 
 
Trafik och kommunikationer 
Biltrafik 
Sedan tidigare finns planer på att knyta ihop Mätarvägen med Pettersbergsvägen via de befintliga 
tunnlarna under E18 (se figur på nästkommande sida). Dessa ska förstärkas för att klara tung trafik och 
busstrafik så den kan gå där. Här anläggs även en gång- och cykelväg i enlighet med kommunens 
gång- och cykelplan. Arbetet beräknas påbörjas vintern 2019/2020. All godstrafik till och från 
handelsområdet planeras ta vägen genom vägportarna under E18 vidare via lastgatan norr om 
handelsområdet. Tung trafik kan även ledas in i området från den kommande rondellen på 
Granhammarsvägen vid påfarten till E18. Detta för att i möjligaste mån skilja godstrafiken från övrig 
trafik. Även en busslinje är planerad att gå genom tunnlarna under E18 och sedan vidare längs 
Pettersbergsvägen förbi det nyligen byggda bostadsområdet Norrboda. Pettersbergsvägen ska vara 
stadsgata utan tungtrafik med undantag för den allmännyttiga framtida busslinjen. 
 
Planområdet har två förbindelser med det övriga vägnätet, alla tillfarterna nås från Pettersbergsvägen 
samt från den nya vägförbindelsen mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen. Granhammarsvägen får 
en koppling in i området från den planerade rondellen vid påfarten till E18. 
 

 
Planerad länk mellan Mätarvägen och Pettersbergsvägen samt planerad rondell (Upplands-Bro 2019). 
 
E18 och Granhammarsvägen kommer även fortsättningsvis utgöra huvudvägnätet. Övriga gator 
planeras som lokalgator. Alla nya vägar i planområdet ska kunna trafikeras med personbil. På alla nya 
gator inom planområdet föreslås hastighetsgränsen 30 km/tim. Tre olika typer av lokalgator föreslås 
inom planområdet, Gata 1-3.  
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Karta över föreslagna nya gator och deras körriktning i planområdet (BAU 2019). 
 
Gata 1 kommer att verka som entré till Brunna park och gatan föreslås utformas med dubbelriktade 
körfält fram till korsningen med Gata 2. För att sedan fortsätta mot handelsplatsen med ett enkelriktat 
körfält, i nordlig riktning. Gatan föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på en sida och 
gångbana på den andra, samt zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering.  
 
Gata 2 försörjer bostadskvarteren och är utformad som en lokal vändslinga, med zoner för angöring, 
växtbädd, cykelparkering och möblering. Några av bostadshusen angörs direkt ifrån vägslingan medan 
andra hus har sin angöring inifrån gårdarna (på körbart terrassbjälklag över garage). Gatan föreslås 
vara dubbelriktad fram till ”öglan” där den blir enkelriktad.   
  
Handelsområdet, äldreboendet, skolan och det nordligaste bostadskvarteret nås via antingen Gata 1 
eller 3. Gata 3 föreslås utformas med dubbelriktade körfält och förses med gångbana norr om körbana 
och en kombinerad gång- och cykelbana söder om körbanan, närmst skola och äldreboende. På södra 
sidan placeras även zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering.  
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Gatusektioner 
 

  
En sektion för Gata 1 (BAU, 2019).      En sektion för Gata 2 (BAU, 2019).  
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En sektion för Gata 3 (BAU, 2019).  

 
Genom att både handel, bostäder och skola samsas i området utformas gator till att bli trafiksäkra, 
tydliga och med inslag av träd och annan växtlighet. Vägarna i området kommer att nyttjas av bland 
annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön 
 
Trafikutredningen visar att planförslaget enligt Trafikverkets alstringsverktyg kommer ge upphov till 
sammanlagt ca 6600 resor/dag (sammanslaget alla färdsätt). Siffran innebär ca 4 resor/person och dag 
vilket är en rimlig uppskattning för det totala antalet resor. 
 
Programmet skattar fördelningen av färdmedel enligt nedanstående diagram: 
 

 

 med bil: 32 % 
 med kollektivtrafik: 26 % 
 med cykel: 10 % 
 till fots: 29 % 
 med annat: 4 % 

 

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg ger exploateringen med äldreboende, skola och boende upphov 
till ca 1700 fordonsrörelser/dygn. Av dessa alstrar skolverksamheten ca 500 fordonsrörelser/dygn. 
Trafikutredningen är högt beräknad avseende antal lägenheter och boende, och mer information finns 
att hitta i Trafik PM, Tyréns AB, 2019-06-10. 
 
Parkering och angöring 
För att planområdet ska uppfylla krav på tillgänglighet och angöring föreslås att gator utformas med 
zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Framför respektive bostads-, skol- eller 
butiksentré reserveras platser för funktionshindrade i angöringsfickor.  
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Där gatan passerar skolan ordnas angöring till skolan och idrottshallen. Vägarna i området kommer att 
nyttjas av bland annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön. 
Cykelparkeringar ska anordnas på strategiska platser nära det anslutande cykelvägnätet och/eller nära 
entréerna.   
 
Handel och verksamheter 
För den intilliggande handelsplatsen finns i nuläget cirka 400 parkeringsplatser på mark. Skolans 
behov av parkering ska lösas i parkeringsgarage under fastigheten. De ska samnyttjas med 
parkeringsbehovet från idrottsverksamheter på kvällar och helger. För äldreboendet sker parkering på 
gården.  
 
Lastplatser bör i största möjliga mån utformas så att backning inte sker, särskilt inom torgområden 
eller i närheten av skolan, då backning utgör en säkerhetsrisk.  
 
Bostäder 
Upplands-Bro kommun har inte någon politiskt antagen parkeringsnorm för bostäder och därmed görs 
bedömningen av parkeringsbehov i bygglovsskedet för varje enskilt projekt. I detaljplanen ska dock 
säkerställas att det går att ordna parkering i tillräcklig omfattning för den föreslagna bebyggelsen.  
 
Parkering till bostäderna anordnas huvudsakligen i det parkeringshus som ligger längst västerut i 
planområdet. Tillgängliga parkeringar för flerbostadshusen ska anordnas i parkeringsfickor längs med 
gatan alternativt inom kvarterets gård. Antalet möjliga parkeringar anses kunna täcka behovet, 
beroende på antal lägenheter i slutliga förslaget. Det finns möjlighet att skapa underjordiska garage i 
ett plan, och under vissa bostadskvarter i två plan för att tillgodose ytterligare behov. Parkeringar för 
radhusen ska lösas inom den egna tomten. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Gena, tydliga och självförklarande gång- och cykelstråk är en förutsättning om fler ska börja pendla 
med hållbara trafikslag. En grundskola ska anläggas inom området och därför är det viktigt att 
reflektera över utformningen av korsningspunkterna för oskyddade trafikanter för att säkerställa 
trafiksäkerheten. Ett sammanhållet system av gång- och cykelvägar föreslås för att knyta ihop området 
och koppla det till omgivningen, se illustrationsbilagan och gatusektionerna ovan. Samtliga gator i 
området får antingen gång- och cykelbana eller trottoar. Dessa stråk har lagts längs gatorna för att öka 
den upplevda tryggheten och underlätta orienteringen.  
 
De två större gatorna inom området, Gata 1 och 3, som leder till skolan och handelsområdet förses 
med en gemensam gång- och cykelbana på en sida om gatan och en gångbana på andra sidan. Gata 1 
föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på västra sidan. Förutom på sträckan mellan 
Pettersbergsvägen/Gata 2 där gång- och cykelbana anläggs på östra sidan då det befintliga 
bostadsområdets kvartersmark sträcker sig hela vägen ut i körbanan. Gata 3 föreslås få en kombinerad 
gång- och cykelbana på södra sidan.  
 
Gång- och cykelbanorna utformas som gemensamma banor med en bredd på minst 3,5 meter. Där 
gång- och cykelbanan korsar lokalgatorna anläggs övergångsställen och cykelöverfarter. Av 
säkerhetsskäl bör en s.k. ”dörrzon” på 0,8 meter anläggas på de ställen angöring tillåts direkt mot 
cykelbanan. Denna zon ger plats för viss avlastning och skydd mot uppslagna dörrar, men även 
utrymme för vägskyltar och snöupplag.  
 
Inom området finns även en lokal vändslinga, Gata 2. Den förses endast med gångbanor på båda sidor 
om vägen. Gångbanorna bör utformas med en minsta bredd om 2,5 meter. De låga 
motortrafikmängderna som antas trafikera slingan i kombination med låga hastigheter medger att 
cykling kan ske i blandtrafik  
 
Detaljplanen utgör inget hinder för att anlägga en planskild gång- och cykelväg över 
Granhammarsvägen från planområdet vid parkeringshuset för att koppla samman planområdets gång- 
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och cykelvägar med idrottsplatsen och centrala Kungsängen. Att en bro över Granhammarsvägen 
kommer till är nödvändigt för att säkra trafiksäker passage för barnen som ska från skolan i 
planområdet till idrottsplatsen i Gröna dalen. Frågan om bron behandlas i det exploateringsavtal som 
upprättas med ändringen av detaljplanen. 
 
Kollektivtrafik 
Minst en av de busslinjer som idag trafikerar Granhammarsvägen planeras få en ny sträckning via 
Pettersbergsvägen och därefter genom vägporten under E18, som breddas enligt gällande detaljplan. 
Gatan ska dock inte reserveras för buss utan vara allmän lokalgata. Busslinjen kan därifrån fortsätta på 
Mätarvägen till det nya verksamhetsområdet Brunna som är under uppförande, alternativt svänga ut på 
Granhammarsvägen igen och fortsätta till bostäderna i norra Brunna. Vilken eller vilka linjer som i 
framtiden går via det nya handelsområdet är ännu inte bestämt. Turtätheten borde vara minst 
halvtimmestrafik till handelsområdet.  
 
Nya hållplatser kommer att inrättas på Pettersbergsvägen i höjd med den planerade utfarten från 
bostadsområdet väster om Pettersbergsvägen. Därigenom får både bostadsområdet, handelsplatsen och 
skola samt äldreboende bra tillgång till kollektivtrafik och busstrafiken får en gen förbindelse. 
Avståndet fågelvägen mellan bostäderna längst bort från hållplatsen och hållplatsen blir ca. 300 meter.  
 
Tillgänglighet utomhus 
I området finns betydande nivåskillnader. De flesta gator och gångstråk kommer att klara den 
längslutning på maximalt 5 % som krävs för god tillgänglighet. De flesta gående och cyklister kommer 
norr- eller söderifrån och kan därmed använda Pettersbergsvägen eller den nya förbindelsen från 
Mätarvägen under E18. 
 
Vid de föreslagna bostadskvarteren blir tillgängligheten god då såväl Pettersbergsvägen som 
bostädernas angöringsgator utformas med lätt lutning. Anslutande gångvägar lutar högst 5 %. 
 
För besökare till planområdet och handelsplatsen kommer tillgängligheten att vara god från den 
framtida busshållplatsen vid Pettersbergsvägen. Tillgängligheten är besvärligare när det gäller 
busshållplatser vid Granhammarsvägen. Det tillgängliga stråket inom planområdet från 
Granhammarsvägen till handelsplatsen följer Pettersbergsvägen. Pettersbergsvägen, i kombination 
med befintlig gång- och cykelväg väster om Lidl, blir också det tillgängliga stråket för gående och 
cyklister som rör sig mellan Kungsängen och handelsplatsen. 
 
Förslag på orienteringslinjer från lokaltrafik och parkering till bostäder och butikslokaler bör finnas 
med i underlag och projektering för exploatering av dessa gångytor. Vid ljussättning och färgval ska 
orientering för personer med nedsatt orienteringsförmåga tas i beaktning.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala nätet. Det finns anslutningspunkter intill 
planområdet. 
 
Värme 
Den nya bebyggelsens uppvärmning regleras inte i detaljplanen. Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen.  
 
El, tele, bredband 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas. 
 
Avfall 
Enligt den nu gällande detaljplanen är det tillåtet att anlägga återvinningsstation inom hela 
handelsplatsens område, men specifika lägen har inte anvisats på plankartan. Detta eftersom det 
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bedömdes att handelsplatsen kommer att medföra ett behov av minst en återvinningsstation. Ett 
möjligt läge för en sådan beskrevs då vara vid drivmedelsstationen som ska uppföras sydväst om 
planområdet vid korsningen Petterbergsvägen/Granhammarsvägen, vilket finns markerat på 
illustrationsplanen för nu gällande detaljplan. Denna placering rekommenderas även i denna 
detaljplan, och återvinningsstationen ska försörja även de nya bostäder som kommer till.   
 
För bostadskvarteren föreslås avfallshämtning ske vid fastighetsgräns. Något mer avancerat system 
t.ex. sopsugsanläggning är inte aktuellt i planområdet. 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Behovsbedömning 
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför 
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare 
med är buller, luft, risk och dagvatten. Dessa hanteras, förutom luft, i separata utredningar. 
 
Vad gäller buller så är området idag mycket bullerstört från Granhammarsvägen och E18. 
Planförslaget innebär att mängden trafik ökar, inte minst inne i området. Bullernivåerna vid fasad mot 
Granhammarsvägen beräknas bli så höga att minst hälften av boningsrummen behöver placeras mot en 
sida med högst 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. För att klara inomhusbullernivåerna enligt Boverkets 
byggregler krävs särskilda lösningar vad gäller fasadmaterial, fönster och ventilation. 
 
Inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids i området. Vad gäller miljökvalitetsmålet Frisk luft ligger 
värdena för partiklar nära målvärdena. Genomförandet av planen kommer sannolikt medföra ökad 
trafik på Granhammarsvägen varför föroreningshalterna kan antas öka i någon mån. Utsläpp av större 
partiklar (PM 10) är kopplat till slitage av däck och vägbana varför ett skifte bort från fossildrivna 
fordon inte påverkar mängden partiklar (PM 10) på samma sätt som för kvävedioxid och mindre 
partiklar (PM 2.5). I ett öppet landskap ventileras luftföroreningar effektivt bort vilket antas gälla i det 
här fallet. För att begränsa påverkan på människors hälsa bör friskluftsintag vara vända bort från vägen 
och ytan mellan bebyggelsen och Granhammarsvägen utformas så att den inte inbjuder till en 
stadigvarande vistelse. 
 
Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. I direkt anslutning till planområdets 
södra del är en drivmedelstation planlagd enligt nu gällande detaljplan, dock ännu ej byggd. Det 
innebär att mängden farligt gods transporter på Granhammarsvägen kommer öka. En drivmedelstation 
utgör i sig själv ett riskobjekt som behöver tas hänsyn till.  
 
Marken i området utgörs mestadels av berg med sannolikt tunt lager vittringsjord. Inslag av morän 
finns, troligen inte så djupa lager. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen 
begränsade. Flödesberäkningar visar på en mycket stor ökning av dagvattenavrinningen från området 
efter exploatering. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda 
markytor. Detsamma gäller föroreningsbelastningen via dagvatten som ökar på Mälaren vilket är 
oundvikligt då naturmark exploateras. Då Tibbledammen avskiljer föroreningar och dess förmåga 
bibehålls genom flödesdämpande åtgärder i planområdet mildras effekten. Detta påverkar dels Östra 
Mälaren som vattentäkt och möjligheten att bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten. 
Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen 
eller utgör ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt.   
 
Byggskedet bedöms vara ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha 
vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta.   
 
Planförslaget innebär att dagens naturmark till största delen försvinner och ersätts av stora 
byggnadsvolymer för bostäder och skola samt nya vägar för angöring till området. Utifrån 
bedömningen att planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen att planförslaget 
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sammantaget medför små negativa konsekvenser för naturmiljö regionalt. För att minimera den 
negativa påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att använda de värden som finns som ett tillskott 
i planen. Gatustrukturer och byggnaderna bör anpassas så att så mycket som möjligt av värdefull 
vegetation sparas. 
 
Planförslaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för friluftslivet då området idag inte har 
några stora värden för rekreation. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att det 
blir enklare att röra sig genom området. 
 
Landskapsbilden kommer påverkas av genomförandet av planen. De nya byggnaderna kommer att 
vara väl synliga från omgivande vägar, bland annat från väg E18 (se fotomontage nedan). 
 

 
Fotomontage. Vy ifrån E18:s norrgående körfält. (BAU 2019).  
 
Ur risksynpunkt gäller att samtliga skyddsavstånd enligt Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) allmänna råd för bensinstationer uppfylls enligt aktuellt förslag. Länsstyrelsens 
riktlinjer angående minimiavstånd från bensinstationer till bostäder klaras inte för nyetableringsfallet 
där riktlinjerna anger 100 meter för samtliga bostäder. Men ett avstånd på 50 meter bedöms med stöd 
av konsekvensberäkningar för bensinutsläpp och utsläpp av biogas vara tillräckligt ur ett 
riskperspektiv. Det minsta avståndet från bostäderna till drivmedelsstationen är cirka 54 meter. 
Resultatet av riskanalysen sammantaget är att risknivån är sådan att rimliga riskreducerande åtgärder 
skall införas för att få acceptabla risknivåer. Utifrån risknivån föreslås ett antal säkerhetshöjande 
åtgärder, varav vissa införs som planbestämmelser och andra är rekommendationer. Förutsatt att 
föreslagna åtgärder genomförs blir konsekvenserna mycket små. 
 
Buller och vibrationer 
Planområdet är bullerstört från framförallt E18 och Granhammarsvägen. En utredning av 
trafikbullernivåer vid planerad nybyggnation i området Norrboda-Brunna har utförts för prognosåret 
2040 (se figurer på nästkommande sida). Bostadsfasader som vetter mot E18 och Granhammarsvägen 
får som mest 67 dBA ekvivalent ljudnivå. För vissa fasadavsnitt och våningsplan måste därmed 
lägenheter planeras genomgående med hälften av bostadsrummen mot en fasad som klarar 55 dBA. 
För de delar där fasadnivån ligger mellan 60-65 dBA finns även möjligheten att planera enkelsidiga 
lägenheter upp till 35 m2. De östligaste bostadsbyggnaderna är mest utsatta och utformningen kan 
behöva anpassas eller förses med skärmande balkonger på gårdssidan på de två översta våningsplanen 
för att klara 55 dBA på ljuddämpade sidan. Samtliga kvarter har tillgång till en gårdsyta som kan klara 
kraven för uteplats. Vid planerad förskola finns gott om utrymme som klarar kravet 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå som gäller för skolgårdsytor för pedagogisk verksamhet. 
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 2 m över 
mark i dBA (Tyréns 2019). 
 

 
Beräknade maximala ljudnivåer dagtid från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden på fasad, 2 m över mark 
i dBA (Tyréns 2019). 
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Risk 
Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods än 150 meter rekommenderar 
Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om planerad 
bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv. De riskobjekt som identifierats inom närområdet 
utgörs av transporter av farligt gods på rekommenderad primär transportväg för farligt gods som är 
E18. Samt transporter på sekundär transportled, Granhammarsvägen. På Granhammarsvägen som 
leder förbi planområdet fraktas i huvudsak farligt gods till de närliggande drivmedelsstationerna. Det 
har funnits planer för att uppföra en drivmedelsstation i direkt anslutning till planområdet enligt den 
gällande detaljplanen för Norrboda handelsområde men i dagsläget ligger planerna på is. Samtliga 
skyddsavstånd enligt Räddningsverkets allmänna råd för bensinstationer uppfylls enligt aktuellt 
förslag.  
 
Vid en olycka skulle transporterna kunna få påverkan på de planerade byggnaderna. 
Granhammarsvägen är rekommenderad transportväg för farligt gods. Beräkningar visar att 
individrisken för det aktuella avståndet, 25 meter från Granhammarsvägen, ligger under ALARP-
området (As Low As Reasonably Practicable), vilket betyder att risknivån är acceptabel.  
 
Den beräknade samhällsrisken ligger inom ALARP-området, vilket innebär att åtgärder kan vidtas om 
kostnaderna anses vara i proportion i förhållande till den riskreducerande effekten enligt DNV:s 
kriterier.  
 
Följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning av området:  

• Den befintliga bergväggen mellan E:18an och fastigheten utgör en effektiv skyddsbarriär och 
ska därför behållas. I dagsläget finns vissa partier där bergväggen är borttagen - detta anses 
vara acceptabelt och inga ytterligare åtgärder krävs.  

• Det planerade bebyggelsefria området (25 meter från vägen) skall upprätthållas längs med E18 
och Granhammarsvägen.  

• Byggnaderna utformas så att tillgång till utrymning finns i flera riktningar, bort från 
riskkällan.  

• Länsstyrelsens riktlinje om minst 50 meter mellan bensinstation och bostäder/personintensiva 
verksamheter skall upprätthållas. För svårutrymda lokaler (skola och äldreboende) ska ett 
avstånd på 100 meter hållas.  

• De fasader som vetter mot Granhammarsvägen inom 30 meter ska utföras i klass A2-s1,d0 
(obrännbart material).  

• Central avstängningsbar ventilation är en relativt billig och effektiv åtgärd vid nybyggnation. 
Det rekommenderas därför att byggnaderna för skola och äldreboende utförs med denna 
funktion. Bostäderna är enligt gällande förslag placerade på ett sådant avstånd från E18 att det 
inte anses motiverat att kräva sådan funktion här. Dock bör luftintag för ventilation placeras 
på sida som inte vetter mot högtrafikerade vägar. 

• För att begränsa möjligheten att människor vistas på ytor i närheten av E18 och 
Granhammarsvägen bör planområdet disponeras på ett sådant sätt att området mellan vägen 
och byggnaderna ej uppmuntrar till stadigvarande vistelse.  

 
Dagvatten 
Flödesberäkningar visar på en mycket stor ökning av dagvatten-avrinningen från området efter 
exploatering. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda 
markytor. Detsamma gäller föroreningsbelastningen via dagvatten. 
 
Då systemet i Gröna dalen nedströms planområdet är hårt belastat med dagvatten bedöms 
flödesreducering vara önskvärt. Flödesreducering är möjligt att uppnå med hjälp av 
utjämningsmagasin för varje enskilt kvarter. Genom att leda dagvatten från tak och underbyggda 
gårdar till utjämningsmagasin kan en stor utjämning av flödena från planområdet ske eftersom dessa 
ytor ger större delen av avrinningen från fastighetsmarken. Magasinen placeras lämpligen under 
bjälklaget på de underbyggda bostadsbyggnaderna alternativt under gårdar med körbart bjälklag.eller i 
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portiker/övergång till fastmark under trappor. Ej underbyggda ytor (undantaget avrinning från 
naturmark/gröna ytor) kan också ha flödesutjämning i magasin, då förlagda i mark. Där berget ligger 
ytligt kan det innebära bergschakt. Till viss del kan även infiltration ske, i vilken omfattning är dock 
inte möjligt att ange. Med utjämningsmagasin dit avrinningen leds från tak, underbyggda gårdar och 
hårdgjord mark bedöms dagvattenflödena från planområdet kunna dämpas och närma sig dagens 
nivåer. De föreslagna utjämningsmagasinen kan även fungera som ett katastrofskydd och därmed 
bidra till att skydda vattentäkten Östra Mälaren från utsläpp i samband med bränder och olyckor. Se 
mer information i bilaga Norrboda - Dagvattenhantering Tyréns AB, 2019-06-28. 
 
Avseende föroreningar ökar belastningen på Mälaren vilket är oundvikligt då naturmark exploateras. 
Då Tibbledammen avskiljer föroreningar och dess förmåga bibehålls genom flödesdämpande åtgärder 
i planområdet mildras effekten. Detta påverkar dels Östra Mälaren som vattentäkt och möjligheten att 
bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten. Exploateringen är dock inte av den 
omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen eller utgör ett direkt hot mot Östra 
Mälaren som vattentäkt. 
 
Byggskedet bedöms vara ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha 
vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta. 
En ökad beredskap för att utsläpp kan nå Tibbledammen bör finnas under byggskedet. 
 

 
Utsläppspunkt i recipienten Tibbledammen. Planområde översiktligt markerat (Tyréns 2018). 
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Genomförande 
Inledning 
Denna genomförandebeskrivning har upprättats för att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Tidplan 
Samråd kvartal 3 2019 
Granskning kvartal 2 2020 
Antagande KF kvartal 3 2020 
Laga kraft för detaljplanen kvartal 4 2020 
Fastighetsbildning  kvartal 2 2021 
Markarbeten start  kvartal 3 2021 
Preliminär Byggstart skola kvartal 2 2021 
Preliminär Byggstart övrigt  kvartal 1 2022 
 
Tidplanen bedöms gälla under förutsättning att inga större förändringar sker 
under planeringsprocessen. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.  
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Om ändring eller upphävande av detaljplanen sker under denna tid kan 
kommunen bli ersättningsskyldig. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, 
men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt).  
 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden kommer att 
regleras i Exploateringsavtal . 
 
Exploatören och Upplands-Bro Kommun ska samordna för att säkerställa att allmänna 
huvudgator, VA-anläggningar samt övriga nätägares ledningar ska vara färdigställda  innan 
andra arbeten kan påbörjas på kvartersmark.  
 
En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och Upplands-Bro Kommun för 
genomförande av utbyggnad av kvartersmark, allmän platsmark och allmänna anläggningar. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Upplands-Bro Kommun är huvudman för allmän plats och samtliga allmänna anläggningar på 
blivande allmän platsmark inom planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar i hela planområdet åvilar kommunen. 
 
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark och VA-ledningar inom allmän 
platsmark. För VA-ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren. Planområdet 
ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
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På kvartersmark ansvarar exploatören för utbyggnad enligt detaljplan samt VA-ledningar. 
Kommunen alternativt exploatören ansvarar för utbyggnad av skola. 
 
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av byggnader och 
anläggningar såsom till exempel vägar och parkering inom kvartersmark. Utbyggnad och 
framtida underhåll av VA-ledningar inom fastigheten och fram till förbindelse-punkten är 
fastighetsägarens ansvar. Utbyggnad av väggar och parkering mm på allmänplatsmark skall 
utföras enligt kommunens gällande Tekniska handbok. 
 
Avtal 
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören.  
 
Befintligt exploateringsavtal för gällande plan kommer att beaktas i kommande exploateringsavtal. 
 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med 
detaljplanens antagande. Avtalet reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga 
samordningsfrågor mellan Kommunen och Exploatören. 
 
Avtal kommer att tecknas mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare. 
 
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i 
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark. 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Ägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter: 
Kungsängens-Tibble 1:331, ägs av Norrboda handelsområde i Upplands-Bro AB 
Kungsängens-Kyrkby 1:37, ägs av Trafikverket 
Kungsängen-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Kommun 
 
Fastighetsreglering 
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen. 
Marken ska överföras från fastigheten till Kommunens fastigheter genom fastighetsreglering. 
Förrättning ombesörjs av kommunen och bekostas av exploatören. 
 
Nya fastigheter för övrig kvartersmark enligt detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller 
klyvning. 
 
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och 
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna. 
 
Ekonomiska frågor 
Planen bedöms ha en tillfredställande ekonomisk genomförbarhet med den föreslagna exploateringen. 
 
Vatten och avlopp 
Anslutningsavgifter för VA debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos Upplands-Bro kommun. 
 
Ersättning vid markförvärv/försäljning 
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Köpeskilling för kvartersmark regleras genom köpeavtal. Exploatören svarar för lagfartskostnader. 
 
Fastighetsbildning 
Exploatören bekostar för detaljplanens genomförande erforderliga fastighetsförrättningar samt de 
inkluderande förrättningar som krävs för gemensamhetsanläggningar, sevitut och ledningsrätter 
 
El och tele m.m. 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos 
respektive leverantör. 
 
Plankostnader och plangenomförande 
Exploatören bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar, 
myndighetskostnader samt en kostnadskalkyl för utbyggnader och de åtgärder som är nödvändiga för 
planens genomförande inom respektive område. Kostnadsfördelning regleras i befintligt planavtal. 
 
Planens genomförande bekostas av Exploatören och Upplands-Bro kommun. Kostnadsfördelning 
regleras i kommande exploateringsavtal. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningar fastställs i plankartan. 
 
U-områden och ledningsrätter. 
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av 
vissa inskrivningar och rättigheter, för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet. 
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan 
behöva genomföras för detaljplanens genomförande. Regleras i kommande exploateringsavtal. 
 
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt för huvudvattenledning som ägs av Norrvatten.  
För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan fastighetsägare och nätägaren 
eller i förekommande fall ledningsrätt. 
 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
 
 
Tekniska frågor 
Tekniska utredningar/undersökningar bekostas av exploatören inom kvartersmark. Övrig fördelning av 
kostnader regleras i exploateringsavtalet 
 
Trafik 
En gång och cykelbro kommer att anläggas över Granhammarsvägen från detaljplaneområdets södra 
del mot Kungsängens IP.  
En trafikutredning är framtagen som visar den framtida trafiken med den nya bebyggelsen inom denna 
detaljplan. Utredningen behandlar även den planerade nya tillfartsvägen för Granhammarsrondellen 
och upp förbi handelsområdet för att ansluta mot den framtida eventuella bebyggelsen nordväst om 
detaljplanen. 
 
Parkering 
Parkeringsbehovet löses inom respektive fastighet, parkeringsbehovet kan också lösas inom område 
för planerat parkeringshus.  
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Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutningsavgift 
ska erläggas av Exploatören. 

Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med 
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 

Värme 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till 
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess. 
Placering av serviser för respektive fastighet ska fastställas innan projektering av gator och ledningar 
utföres. 

El, tele, bredband 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos 
respektive ledningsägare. 

Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd 
med ledningsägare. Detta bekostas av exploatören. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, 
ska ledningsägare för el-, tele- och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning. 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och 
tidningsinsamling, ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall inom planområdet ska lösas inom 
respektive fastighet och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Avfallshantering 
ska lösas på kvartersmark. Avfallshantering skall ske i enlighet med gällande förskrifter i Upplands-
Bro. 

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

Buller 
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga Bullerskyddsåtgärder 
inom planområdet. Bullerutredning är utförd. 

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

Radon 
Om lokaler och bostadsutrymmen kommer att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts 
och marken klassificeras för bestämning av erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel. 

Arbetsmiljö 
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis, 
arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna. 
Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APD-
plan) ska tas fram. Tillgänglighetskrav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Bolaget 
ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och 
anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som 
behöver nyttja anläggningar som ligger inom planområdet. 
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Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 
ordning inom detsamma. Ta-planer söks hos Kommunen. 
 
Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. SWEREF 99. 
 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2017. 
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande. 
 
Medverkande i projektet 
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och 
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Tyréns AB, BAU Arkitekter och 
Norrboda handelsområde i Upplands Bro AB 
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.   
 
 
 
 
 
 
Henric Carlsson                       Madeleine Nilsson  Lena Aldenhed 
Planchef                Planarkitekt               Projektledare Mark- och exploatering 
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utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§
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Bilaga till detaljplaneförslag för 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301

2019-06-05

Projektgrupp:

Eskil Olsson BAU
Niklas Zetterberg BAU
Ida Marie Wedfall  Kragh & Berglund
Rita Fernandes  Kragh & Berglund

Denna illustrationsbilaga är framtagen för att 
berätta om ambitionerna för detaljplaneprojek-
tet för Norrboda Brunna. Här ryms mer ingående 
beskrivningar än det som får plats i de formel-
la planhandlingarna som tas fram i samband 
med detaljplanen. Illustrationsbilagan innehåller 
visioner för den nya stadsdelen och idéer för 
hur hus och gårdar kan bli gestaltade, hur man 
utformar gator med cykel- och gångvägar, och 
hur bostäder, skola, äldreboende och handel 
tillsammans kan bli till en trivsam ny stadsdel 
som hänger ihop med det närliggande Tibble och 
Brunna, i Kungsängen. 

ILLUSTRATIONSBILAGA

KRAGH & BERGLUND 
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Omvandlingsområde
Norrboda Brunna har på kort tid omvandlats ifrån 
att vara ett skogsområde till att bli ett handel-
sområde. Denna process pågår fortfarande 
genom nya affärsetableringar i området. Nya 
bostäder byggs också i närheten. Allt detta in-
nebär att Norrboda Brunna inom en snar framtid 
kommer att kunna vara en väl fungerande stads-
del i Kungsängen.

Läge centralt i Mälardalen
Norrboda Brunna ligger det expansiva Upplands 
Bro kommun. Närheten till Kungsängens centrum 
och E18 gör området attraktivt för boende som 
arbetspendlar till Stockholms centrala delar, men 
också för dem som jobbar i Enköping, Uppsala 
eller t ex Västerås.

DAGENS NORRBODA BRUNNA

Nära handel
Området ligger nära E18 och i direkt anslutning 
till det handelsområde som nyligen skapats vid 
på/avfarten på motorvägens sydvästra sida. I 
närheten ligger Norrboda med nya villaområden.

Skog och rekreation
Skogen med Lillsjön och Lillsjöbadet ligger på 
några minuters promenadavstånd. Nedanför om-
rådet, i sydost på andra sidan Granhammarsvä-
gen, ligger “Gröna dalen”; det landskapsstråk 
som binder ihop stora delar av Kungsängen med 
Mälaren i söder.
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Stadsbebyggelse som knyter ihop
Idag är motorvägen E18 och skogpartierna runtomkring en barriär 
som delar upp Kungsängen. Nya Norrboda Brunna kommer med sin 
utformning och sitt läge att kunna bidra till att binda ihop de norra 
delarna av Kungsängen med de södra. Med funktionsblandning som 
innehåller nya bostadskvarter, skola och handel i området kommer 
det att bli en ny knytpunkt som skapar ett större sammanhang 
mitt i Kungsängen. I söder ligger Gröna Dalen med idrottsplaner 
och rekreation. Väster om området ligger ett bostadsområde med 
småhus och nere vid rondellen finns en ny dagligvaruaffär. Tunneln 
som går under motorvägen kommer att byggas om så att den blir 
bättre och tryggare. I Brunna finns stora planer på utbyggnad av 
flera olika områden.

Centralt i Kungsängen
Norrboda Brunna är mycket väl integrerat i regionen. Området ligger 
vid E18 som är en av de stora huvudlederna in till Stockholm. Ifrån 
Norrboda Brunna till pendelstågstationen är det 2 km - en sträc-
ka som med cykel tar ca 10 minuter. Om man tar vägen via Gröna 
dalen är det möjligt att som gång- och cykeltrafikant ta sig till pen-
deltågsstationen och då bara behöva passera två signalreglerade 
övergångsställen. Med bil når man Kungsängens centrum och pen-
deltågsstationen på knappt fem minuter. Brunna och det framväx-
ande Rankhusområdet ligger i närheten på norra sidan av E18.

Närhet till natur och park
Den som bor i området har nära till många attraktiva friluftsom-
råden. Tibbleskogen med stigar oc    h fina möjligheter till skogsup-
plevelser gränsar till området och det är promenadavstånd till Lills-
jöns badplats. Inom ett avstånd av två kilometer har man dessutom 
tillgång till ytterligare två badplatser. I söder på andra sigan Gra-
nhammarsvägen ligger Gröna Dalen – ett långtsträckt rekreation-
sområde med funktioner för sport och  och andra aktiviteter. Inom 2 
km avstånd ligger också naturområdet vid Rankhus.
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Funktionsblandning
De senaste åren har det talats mycket om att 
åstadkomma funktionsblandning för att skapa 
urbana miljöer. I det nya Norrboda Brunna blir 
detta verklighet. På drygt 6 hektar mark skapas 
stadskvarter, ett grönt parkstråk som förbinder 
Tibbleskogen med Den gröna dalen, en 
grundskola, ett äldreboende och ett lokalt cen-
trum där den mjuka trafikanten har högsta pri-
oritet. Genom att arbeta med funktionsblandning 

är avsikten att skapa en öppen och framåtblick-
ande stadsdel. Till exempel kan de boende på 
äldreboendet se barnen leka på den gröna skol-
gården utanför, och efter att affärerna har stängt 
lyser sporthallen fortfarande upp stadsdelen 
med sina pågående aktiviteter. Det är möjligt att 
handla effektivt och därefter – utan att behöva 
sätta sig i bilen – gå till frisören vid torget. Barnen 
kan åka skateboard vid trappan eller bli inpire-
rade i en av Pop up-butikerna. Ovanpå centrum 

ligger bostäder och kanske en förskola med gård 
på taket. Det ger synergieffekter som skapar liv i 
en dynamisk stadsmiljö.

Det bästa idéerna
Idéerna har vi hämtat ifrån det bästa av inner-
stan - men också ifrån förorten - och anpassat 
det litet för att skapa en typologi som återinför 
gemensamma gröna samlingspunkter: mitt i 
kvarteret på bostadsgården, och mitt i stads-

delen i stadsparken. Från bostadsområdet kan 
man gå direkt upp till den bilfria gågatan vid det 
lokala centrumet. Därifrån kan man passera över 
den enkelriktade vägen till skolan, till den gröna 
skolgården, till idrottshallen eller vidare till det 
långsträckta gröna skogsstråket.

VISION
SKOLAN

“MITT I BYN”
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LIVSKVALITET
MELLAN HUSEN!
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Ny bebyggelse

Nya stadskvarter
Nya Norrboda Brunna  kommer att få ca 590 
nya bostäder i flerbostadshus och radhus, en 
förskola samt en grundskola för 500 elever, ett 
äldreboende med 72 lägenheter och ett förstärkt 
handelscentrum med gågator och inslag av 
bostäder.

Placering
Den nya bebyggelsen är placerad vid handel-
sområdet med flera bostadskvarter strax söder 
om dagens COOP-varuhus. Äldreboendet liksom 
förskolan och grundskolan för 500 elever lig-
ger vid skogsområdet mitt i området. Vid COOP 
skapas ett nytt kvarter med handel i gatuplanen 
och bostäder ovanpå. Mindre handelsstråk bind-
er ihop gatan utanför skolan med handelscen-
trumet och COOP. Bostadskvarteren får egna 
innergårdar. Skolan får en skolgård som ligger 
precis vid skogen och som skärmas ifrån buller 
ifrån E18 genom skolbyggnadernas placering.

Anpassning till landskapet och befintlig 
bebyggelse
Bebyggelsen är anpassad till landskapet så att 
husen följer höjdryggar och sänkor men samtidigt 
uppfyller tillgänglighetskrav. Det har gett kvarter 
med olika storlekar och med olika vinklar. Husens 
höjd är också anpassade till befintlig bostadsbe-
byggelse.

Halvöppna kvarter
Bostäderna ligger i två områden med bebyggelse 
med lägenheter i en halvöppen kvartersstruktur. 
Alla hus är mellan fem och åtta våningar höga. 
Eftersom strukturen är inspirerad både av klas-
sisk innerstads kvartersbebyggelse och av fem-
tiotalets planering av förorten är det möjligt att 
skapa både en dynamiskt gatusida och skyddade 
innergårdar samtidigt som man ifrån gården ändå 
kan få en glimt av utsidans gatuliv.
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Nya gator, gång- och
cykelstråk
Gator med gång- och cykeltrafik
Nya vägar med gång- och cykelbanor anläggs 
som knyter ihop området och kopplar det till 
omgivningen. En ny gata anläggs nerifrån Pet-
tersbergsvägens början och blir ny infartsväg 
för personbilstrafik till både handelsområdet, 
skolan och bostäderna. För att gör området 
lättingängligt och tydligt ifrån Petterbergsvägen 
“permanentas” också dagens väg mellan handel-
sparkeringen och Pettersbergsvägen i områdets 
norra del. Genom att både handel, bostäder och 
skola samsas i området utformas gator till att bli 
trafiksäkra, tydliga och med inslag av träd och 
annan växtlighet.

Kopplingar och gång- och cykelstråk
Nya Norrboda Brunna kopplas ihop med Gröna 
Dalen via en gång- och cykelbro över Granham-
marsvägen. Ett grönt stråk sparas som löper från 

Granhammarsvägen upp till dagens skogsområde 
och vidare till Pettersbergsvägen. Skolan och 
äldreboendet ligger vid till stråket och skogen 
och kan dra nytta av lättillgängligheten dit. Mitt 
inne bland de nya bostadskvarteren bildas en ny 
park med nära gångvägskoppling till det lokala 
centrumet.
Granhammarsvägen får en ny koppling direkt 
upp till gågatorna vid handelscentrumet via en 
gångväg.

Tillgänglighet
Bostadsområdena och handeln uppfyller krav på 
tillgänglighet både vad gäller angöring och mö-
jligheter att ta sig in och ut ifrån bostadsgårdar. 
Gångvägar utförs tillgängliga där terrängen medg-
er det.

GRÖNA SAMBAND OCH KOPPLINGAR



NSKALA 1:3000
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HIERARKIER AV LANDSKAPSTYPER

Norrboda Brunna har flera olika typer av 
landskap; alltifrån det stora regionala skogs-
bältet som binder samman Gröna Dalen med 
skogen norr om området, till kvartersparken 
och närmiljön utanför varje bostad med privata 
förgårdar. Tillsammans skapar de en variation av 
rumsligheter och gröna upplevelser. Närheten till 
grönskan - att kunna följa dagens och årstider-
nas växlingar i träd, planeringar oh blomsterra-
batter - ger en hög livskvalitet.

Det finns områden både för dem som vill ta en 
löprunda och de som har svårt att röra sig ifrån 
hemmet - för dem som vill ha utsikt mot naturen. 

LANDSKAP

Landskapet är viktigt för ett gott lokalklimat. Det 
kan både gälla det sociala klimatet - att kunna 
mötas - och det behagliga i att kunna få skugga  
och lä ifrån träd och buskar i ett tyst miljö.

Stadsplanen är utformad för att skapa gröna 
mervärden för varje boende, med grönområden 
att mötas i eller för att bara rofyllt kunna uppleva 
årstidernas växlingar i.

LANDSKAPS-
KARAKTÄRER
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REFERENSBILDER AKTIVITETER I SKOGEN

Det gröna stråket
Det gröna stråket är Nya Norrboda Brunnas egna 
gröna skogsbälte som sträcker sig ifrån Tibblesk-
ogen till Gröna Dalen. 

Den består av två parkområden; ett på var sida 
om skolgården. Illustrationsbilagan fokuserar på 
skolgården eftersom den omfattas av detaljplan-
ens planområde men den omkringliggande sko-
gen omnämns ändå här eftersom den är viktigt 
för att förstå helheten.

Eftersom skolgården är öppen och tillgänglig 
även efter skoldagens slut kan området använ-
das av alla; det är möjligt att ta en löprunda, bara 
“vara”. Skogen kan förses med små konstinstalla-
tioner. Existerande skog behålls och förädlas till 
en robust miljö.

SKOGEN
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KVARTERSPARK MED SKOGSKARAKTÄR RADHUS KANTZONER

Radhus kantzoner 
Längst i norr i området skapas tre traditionella 
radhuslängor med egen trädgårdstomt och park-
eringsmöjligheter, men det finns även plats för 
mindre gemensamma odlingslotter. Den översta 
nivån med berg i dagen lämnas obebyggd. Detta 
område med ljung- och mossbeklädd mark och 
mindre träd blir tillgängligt för de boende.

Kvarterspark
Mellan kvarteren skapas en klassisk kvarters-
park med skogskaraktär. Marknivåer bevaras 
med sina klipphällar. Lekplatser, odlingsland och 
boulebanor ger möjlighet till gemensamma aktivi-
teter för alla i området. 

De som arbetar i det lokala centrumet når lätt 
parken för korta pauser. Det är här de boende 
i området kan mötas och umgås. Det kan både 
finnas odlingslådor för de som inte har en egen 
markplätt och möjlighet till kreativ skogslek för 
barn.
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GRÖNA GÅRDAR EXISTERANDE KANTZONER

Gröna gårdar 
De halvslutna bostadskvarteren skapar också 
halvprivata gröna gårdsmiljöer. Gårdsmiljöerna 
har entréer, gröna partier med olika typer av 
vegetation (träd, perenner, gräs), cykelparkering, 
och  platser som kan bli till ”vardagsrum” och 
lekplatser för mindre barn. Som utgångspunkt är 
gårdarna bilfria men angöring till entréer kan ske 
inom 25 meter. Räddningstjänst och flyttbilar kan 
också komma in på gården. Närmast husfasad-
erna skapas privata zoner med uteplatser. De bör 
vara max 3 m djupa och anpassas till den bost-
adsgård där de förekommer. Avgränsning kan 
bestå av planteringar eller trästaket. De bör vara 
max 1,5 m höga.

Existerande kantzoner 
Runtom Norrboda Brunnas nya bostäder och 
handelsområdet sparas existerande skog. Sko-
gen består av både löv- och barrträd och skapar  
vegetationsbälten som ger bostadsmiljöerna ett 
bra mikroklimat med lä och skydd ifrån buller.
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En variation i skala
Blandad bebyggelse
Det nya Norrboda Brunna kommer att vara en 
blandad stadsdel. Förutom en blandning av 
funktioner kommer bebyggelsen i sig ha olika 
karaktär. Närmast Granhammarsvägen ligger 
kvarter med bostadshus som avskärmar mot 
ljud ifrån E18 och Granhammarsvägen. Kvarteren 
består i sig själva av hus med olika våningshöjd 
där husen inåt området blir gradvis lägre. 
Längre in ligger lamellhus. Som en grundprincip 
följer bebyggelsen terrängen med trappningar 

Radhus

Flerbostadshus

Äldreboende

Skola och Förskola

Parkeringshus

EN BLANDAD  
STADSDEL

av takens nivåer. Mot Femstenavägen ligger 
stadsradhus som ger en småskalig karaktär 
åt denna del av området. Skolan och det nya 
kvarteret med handel och bostäder ger stadga 
åt de nya centrala delarna i det nya Norrboda 
Brunna. Längst i norr mot Pettersbergsvägen 
ligger dels det nya äldreboendet som tillsammans 
med skolan ramar in skolgården, och ett mindre 
radhuskvarter med suterränghus som klättrar på 
berget med utsikt mot väster.



 17/34ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2019 06 05

3000 2000 20003500 2500

4000 9500 3000 9500

250021023,04 13000 2000 350031002000

19500 7600 3500 10002000 3500 2000 4500 7900

SKOLA VÄG PROFIL TORG UTA

RADHUS VÄGPROFIL RADHUSSKOG

LOD OCH ? LANDSKAB BOSTÄDER VÄGPROFIL KVARTERSPARK

RADHUS RADHUS

95005000

VÄGPROFILSKOG

2000 3500 25000 3500 2000 2500

20000 17000

2000 13000

2500

BOSTÄDER VÄGPROFIL KVARTERS PARK VÄGPROFIL BOSTADSGÄRD

BOSTÄDER SLEND

4500 3000

GANGBANA GANGBANA

9500 5000

3000 5000

GANGBANA

20002000 3500 3000 4000

GANGBANA

BEF. GATA RADHUS VÄGPROFIL BEF. BERGRADHUS BILTEMA OMRÅDE

7000 2000 300095004000 2000 95007000 4000

Brunna park snit // 1:200 // A0 // Proces // BAU OCH K&BStadsradhus ger trygg gatumiljö
Det nya Norrboda Brunna kommer att ha 
inslag av radhus som dels ligger längs 
ett av huvudstråken till handelsområdet 
(Femstenavägen) och dels i områdets norvästra 
del. Radhusen längs Femstenavägen utformas 
som stadsradhus med trevliga förgårdar med 
entréer. Det ger en gatumiljö som blir befolkad 
och trygg. Genom en noga genomtänkt 
gestaltning av entréerna och förgårdarna, och 
även gatubelysningen, höjs kvaliteten i hela 
gaturummet. Gränsen mellan offentligt och privar 
blir tydlig men “mjuk”.

Gedigna material
Gedigna material i fasader och i markbeläggning 
tillsammans med grönska ger en trivsam 
gatumiljö.

Placering
Radhusen följer terrängen och trappas 
sinsemellan. De kan ges ett varierat taklandskap 
med takkupor. Stadsradhusen får egen 
tomt bakom huset. Tillgänglig angöring sker 
på gatan utanför medan boendeparkering 
sker på gemensam yta mellan längorna. 
Cykelparkering kan ske på förgårdsmarken. 
Cykelstråket som leder ner via Gröna Dalen till 
Kungsängens centrum och pendeltåget löper 
strax utanför. Busstationer finss nära, både på 
Pettersbergsvägen och Granhammarsvägen. 
Radhusen har alla nära till skogen. Radhusen vid 
Pettersbergsvägen vänder sig mot väster och 
kvällssolen och har utsikt mot skogen. 

Skala
Radhusen bidrar till den lägre byggnadsskalan i 
området samtidigt som det är en bra boendeform 
med effektivt markutnyttjande.

TYPOLOGIER
RADHUS



REFERENSBILDER BOSTADSHUS
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Anpassning till landskapet
Bostadsbebyggelsen är anpassad till den ku-
perade terrängen samtidigt som krav på till-
gänglighet för funktionshindrade kan uppnås. 

Kvartersutformning
Buller, solförhållanden och utblickar
Bostadskvarter är utformade för att ge goda 
solförhållanden. Husen är mellan 3 och 7 våning-
ar höga plus en ytterligare indragen våning. I 
några fall har byggnader inom ett kvarter ori-
enterade mot söder getts en lägre höjd för att 
kunna fånga in solen i sydväst. I andra fall har 
byggnader getts en högre höjd för att bidra till 
att skärma trafikbuller (främst ifrån E18). Kvar-
teren är generellt sett utformade med en L-for-
mad del bestående av två kopplade huskroppar, 
samt en fristående del bestående av en enskild 
huskropp. Detta ger skydd mot buller, goda 

gör det olämpligt angörs bostäderna inifrån 
gårdarna. Angöring kan ordnas inom 25 meter 
ifrån tillfällig p-plats.

Parkering
Parkering anordnas huvudsaklingen genom 
p-platser i parkeringshus i det nya områdets 
södra del. . Viss markparkering kan lösas genom 
enstaka p-platser på innergårdarna (p-platser för 
funktionshindrade) samt som kantstensparkering 
på gatan (besökande). På gårdarna kan cykel-
parkering i förråd eller under skärmtak anordnas.

Fasader & socklar
Husfasaderna kan gestaltas så att de skiljer sig 
åt mellan kvarteren när det gäller fasadmaterial. 
Inom kvarteren kan skillnader skapas genom att 
olika huskroppar ges olika färgnyanser. Husens 
socklar utformas med fasader i tåligt material. 
Souterrängvåningar mot Granhammarsvägen 

solförhållanden och möjligheter till utblickar 
inifrån kvarteren. Den översta våningen är utförd 
indragen för att ge en lägre skala in mot gården, 
ge bättre solförhållanden, samt för att ge ett mer 
intressant taklandskap.

Lokalt centrum med bostäder
Några av kvarteren ligger i direkt anslutning till 
dagens handelsplats. Ett kvarter har helt anpas-
sats för handel i de nedersta våningarna med ett 
system av gågator som binder ihop olika delar av 
området. Lokaler för affärer ges en högre våning-
shöjd anpassad till affärsverksamheter.

Entréer, angöring och tillgänglighet
Huvudentréer till bostäderna är där det är möjligt 
lagda mot utsidan av kvarteret för att göra att 
boende och besökare bidrar till en befolkad och 
trygg gatumiljö. I de fall skillnader i marknivåer 

utformas så att husens fasadskikt dras ned. Syn-
liga garagevåningar ges ett levande fasaduttryck 
genom inklädnad. 

Takvåning
Den indragna takvåningen utförs med ett av-
vikande fasadmaterial och/eller kulör för att 
ytterligare markera att det rör sig om just en 
takvåning. Även fasaden på den sida eller de 
avsnitt som inte utförs indragna på den översta 
våningen ges det avvikande fasadmaterialet.

FLERBOSTADSHUS
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Husets placering
Äldreboendet ligger i närheten av skolan med god 
access ifrån både lokaltrafik (buss), gång- och 
cykel- samt biltrafik. Kvarteret gränsar till också 
till skogsområdet.

Utformning byggnad
Byggnaden föreslås få en rationell utformning 
med en central del med funktioner för samvaro, 
besök och drift, respektive med två flyglar med 
bostadsrum. Byggnadens form och orientering 
ger både visst skydd mot buller ifrån E18 och 
utblickar mot grönska och skolgård.

Angöring, inlastning, logistik
Äldreboendet angörs ifrån insidan, där både 
vändplats för färdtjänstbilar och ambulans samt 
parkering för personal och besökande ligger. Ifrån 
vändplanen sker också inlastning till kök mm.

Utsikt = livskvalitet
Som boende på ett äldreboende rör man sig säl-
lan långt utanför husknuten. Därför är de närmast 
liggande vistelseplatserna och utsikten viktig 
för livskvaliteten. Byggnaden är placerad så att 
de flesta äldre får utsikt mot Tibbleskogen eller 
mot den mer befolkade skolgården. Zonen mel-
lan skolgården och äldreboendet är extra viktig 
eftersom det är här som barnen och de äldre kan 
se varandra.

Tillgänglighet extra högt prioriterad
Tillgänglighet ska vara särskilt högprioriterat vid 
planering av äldreboendets närområde, många 
äldre sitter i rullstol medan andra går med hjälp 
av rollator. Markbeläggningen ska ta hänsyn till 
detta, samtidigt som den ska vara lätt att under-
hålla.

Gröna rum
Med ett begränsat utrymme utomhus ska fokus 
ligga på anläggande av terrasser och altaner. Här 
ska planteringar ha fokus på sinnena – doft, färg-
er, former samt eventuellt möjligheterna att röra 
vid växterna.
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Ett hus för flera funktioner
I områdets södra del ligger ett parkeringshus för 
ca 500 bilplatser. Det nås via en avfart i början av 
den lokalgata som går i en slinga inne bland de 
nya bostadskvarteren som ligger orienterade mot 
Granhammarsvägen.
I parkeringshuset kan parkeringsplatser för 
bilpoolsplatser anordnas. I P-huset har boende 
i flerbostadshusen sina bilparkeringsplater. 
P-huset ligger mot det gröna stråk som löper 
ifrån Gröna Dalen upp i området, förbi skol-
gården. En eller flera ytterväggar på huset kan 

utföras som klättervägg. Alla fasader ska ha 
en genomtänkt gestaltning ska formges för att 
bidra till en positiv upplevelse av huset, dagtid 
såväl som nattetid. En del av p-husets översta 
nivå/tak kan reserveras för en upphöjd park, i 
kontakt med klätterväggen. Inuti ska gestaltning 
ha som målsättning att skapa en lättorienterad, 
trivsam och trygg miljö. I entréplan kan utrymme 
reserveras för ett utlämningscenter av postpaket 
och/eller förbeställda matvaror. 
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Dagvatten

Sopbehållare

REGNVATTEN

Modern stadsplanering innebär att man ser dag-
vattnet som en positiv resurs vid gestaltning av 
byggnader och landskap och inte bara något som 
måste “omhändertas” och ledas bort.

Gestaltning kan innefatta biosvales och boll-
planer som tål översvämningar, och “blå rum” för 
upplevelser med doft, lek och glädje.
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Husens placering
Skolbyggnader och idrottshall ligger så att de 
kan dra nytta av det befintliga grönområdet. 
Placeringen gör att de ligger centralt i området 
lättillgängliga både ifrån nya bostäder och ifrån 
villabebyggelsen på andra sidan Pettersbergsvä-
gen.

Utformning av byggnader
Placering
Byggnaderna bildar en “rygg” mot nordost och 
E18 varifrån buller kommer. Det ger en buller-
skyddad skolgård som dessutom får bra väder-
strecksförhållanden genom sitt sydvästläge. 
Byggnader med hemvister föreslås byggas i två 
våningar för att ge över så mycket markyta till 
skolgården som möjligt. Anpassning till mark-
nivåer för skolgården gör att skolan ligger något 
högre än den stora bilparkeringen. Mot bilpak-

eringen vetter hörnet på skolan som “annonser-
ar” skolan mot handelsområdet. Hörnbyggnaden 
kan innehålla funktioner gemensamma för både 
skolan och idrottshallen.

Entré för elever och personal
Skolans och idrottshallens relation till gatus-
trukturen gör att det är möjligt att nå dem ifrån 
flera håll, både med bil eller till fots och med 
cykel. Huvudentrén läggs vid  den väg som byggs 
nerifrån Pettersbergsvägens början (vid Lidl). 
Skolan ligger indragen för att skapa tydlighet till 
entrén och för att ge större möjligheter att skapa 
en trafiksäker miljö. Sekundära entréer anordnas 
på andra ställen t ex inifrån skolgården. Ifrån den 
busshållsplats som planeras vid Pettersbergsvä-
gens är det ca 100 meter till skolan. Idrottshallen 
får en egen tydlig entré för att underlätta besök 
till och användning av idrottshallen på tider utan-
för skoldtid, helger och kvällar.

Angöring för kök och idrottshall
Inlastning till skolkök och till idrottshallen (vid 
evenemang) sker från den väg som anläggs mel-
lan den stora parkeringen och Pettersbergsvägen 
i västlig riktning.

GESTALTNING AV SKOLGÅRD

Naturmiljö för upplevelser och lek
Skolgården ligger som en del av det gröna bälte 
som löper diagonalt genom området. Därför ska 
skolgården ha kvar så mycket skog som möjligt 
och programmeras med aktiviteter för befint-
lig växtlighet. Skogen med under-, mellan- och 
övervegetation ger en naturlig miljö för upplev-
elser och lek. Man ska eftersträva att använda 
material som trä, metall och sand och man ska 
begränsa användningen av plast och dämpande 
material av gummi.

Lek även för äldre elever
Skolgården ska indelas i zoner som gestaltas för 
att passa olika åldrar. Det bör dessutom finnas 
både aktiva och lugna zoner. Skolgården bör 
planeras så att den utanför skoltid kan användas 
av kringboende och besökare, så att den kan ingå 
som en naturlig del av det gröna bältet.

Åldringar och elever
Med äldreboendet som granne kommer en syn-
ergieffekt bli att de äldre kan se barnen leka och 
att barnen kan tala med de äldre när de befinner 
sig utomhus på sin terrass. Kantzonen mellan 
skolgård och äldreboende är därför extra viktig.

Entreytan
Ytan vid huvudentrén ligger i det lokala centr-
umets gågatas direkta förlängning. Här bör det 
finnas träd och sittmöjligheter.
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REFERENSBILDER SKOLGÅRD

SKOLA OCH FÖRSKOLA
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i det fall kvarteret även inrymmer en förskola. 
Överst på husen ges möjlighet att ordna volymer 
för teknik; ventilation och hissmaskinrum etc.

Utformning mark
Torgyta
En torgyta med enhetligt material på golvytan 
binder samman handelskvarteren. På detta “golv” 
ordnas bänkar och inslag av grönska. Torgytan 
gestaltas så att den omfattar trappor och ramp-
er upp mot skolan och ner mot den park som 
skapas vid bostadskvarteren söder om Coop.

Innehåll och struktur för handel och 
service
I handelskvarterens inre kärnor skapas större 
lokaler som kan hyras av aktörer som gym eller 
motsvarande. Runtom ligger mindre affärer med 
sina fasader ut mot gågatorna och torgytan. Ser-

Placering
Ett kvarter - delat av en gågata och speciellt 
anpassat för handelsinnehåll - skapas vid park-
eringens södra del i anslutning till Coop. Förutom 
detta kvarter ges möjlighet till handel i gatuplan 
i ytterligare ett av bostadskvarteren som vetter 
mot Coop.

Utformning handelsbyggnad
Handelskvarteret anpassas för lokaler för handel 
och sevice i gatuplan och en trappa upp. Våning-
shöjder anpassas till affärsverksamheter. Gatu-
planets fasader utförs uppglasade med entréer 
för bostäder och eventuella servicelokaler som 
ligger högre upp i byggnaden. Ovanför våningar 
för handel och service ligger finns det bostäder. 
Dessa bostäder har sin bostadsgård på terrassen 
som bildas ovanpå den översta handels/servicev-
åningen. Här kan även en förskolegård anläggas, 

vice, handel och eventuell förskola kan ordnas en 
trappa upp med tydliga entréer i gatunivå.

Angöring och entréer
Inlastning till affärslokaler kan ske ifrån en gara-
genivån under kvarteret. Entréer till bostäder och 
service ligger på torgnivån och angörs därifrån 
och nerifrån garagenivån.

Parkering
Handelsparkering
Bilparkering för kunder till handelscentrumet sker 
på den större parkeringen, i marknivå. Kundpar-
kering under mark kan ordnas, med infart ifrån 
kvarterets NV:a hörn. Cykelparkering ordnas i 
marknivå.
 
Boendeparkering
Bilparkering för boende ordnas huvudsakligen 

i ett nytt p-hus i det nya områdets södra del. 
Cykelparkering ordnas inomhus eller på in-
nergårdar.

Livet i centrum
Medan Biltema, Byggmax och Coop utemiljö 
består av den stora parkeringsplatsen, är det 
lokala centrumets utemiljö skapat för gående 
och cyklister – de mjuka trafikanterna. Gatorna 
är huvudsakligen bilfria och på gågatorna som 
förbinder parkeringsplatsen, skolan och bost-
adskvarteren skapas det formella och informella 
sittmöjligheter och planteringar som avspeglar 
årstidernas växlingar, samt möjligheter till spon-
tanlek. Här kan Nya Norrboda Brunnas ge-
mensamma stora julgran resas och det är här på 
en bänk - eller inne på kaféet - man väntar på att 
barnen ska komma ifrån skolan.
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Mellanrum
Ett speciellt mellanrum är det mellan Coop och 
bostadshusen. Där ska det planteras träd som 
bryter Coop:s monotona fasad och lokalt skapar 
en attraktiv uppehållsmiljö. Torgytan blir be-
folkad: bostäderna har entréer mot gatan och 
torgets östra del mynnar i gångvägen som leder 
ner till Granhammarsvägen.

Belysning
En trygghetsskapande belysning är viktig för et 
väl fungerande centrum. Det kan åstadkommas 
med reglerbar belysning på stolpar eller med 
belysningspollare.
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Relation till omgivande 
trafikstruktur
Befintlig angöringsväg
I norra delen av området angörs de stora 
handelsaktörerna (Coop, Biltema, Byggmax) med 
lastbilstrafik via den angöringsväg som idag 
är speciellt anlagd för detta ändamål. Denna 
tunga trafik hålls på så sätt separerad ifrån 
personbilstrafik och gående och cyklande på den 
stora kundparkeringen och andra gator i området. 
Angöringsvägen nås av den tunga trafiken som 
kör både till och ifrån området under motorvägen 
och belastar inte Pettersbergsvägen.
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platsen planeras även cykelbanor och den plats 
som cirkulationsplatsen tar innebär bergskärn-
ingar i berget in mot handelsområdet. Denna 
ombyggnad är illustrerad i detta dokument.

Väg nerifrån början av Petterbergsvägen 
upp till handel, bostäder och skola (gata 1)
I början av Granhammarsvägen byggs den 
korsning med avfart med väg upp till handelsom-
rådet. Denna väg har planstöd enligt gällande de-
taljplan men utformas till att bli en stadsgata för 
både de som ska till handelsområdet, bostäderna 
och till skolan. Vägen har skog på den västra si-
dan och flankeras av bostadskvarter med entréer 
på den östra sidan. Vägen förses med gång- och 
cykelfält, samt med angörings- och parkerings-
fickor på den sida som vetter mot bostadsbe-
byggelsen. Första delen görs dubbelriktad för 
trafik till och från bostadskvarteren, medan den 
resterande sträckan görs enkelriktad för trafik 
till handelsområdet. Vägens övre del passerar 
skolan med angöring för personbilar samt det 
gångstråk som löper mellan skolan och det lokala 
centrumet. Här, vid skolans entrétorg, skapas 
en tilltalande och trafiksäker passage över den 
enkelriktade gatan.

Vägslinga inne bland
bostadskvarteren (gata 2)
En lokal vägslinga går runt i inne bland de nya 
bostadskvarteren. Vägslingan nås via en avfart if-
rån en korsning från den nya huvudgatan nerifrån 
början av Pettersbergsvägen (väg 1). Vägslingan 
omfamnar ett stycke park och vetter på utsidan 
mot nya bostadskvarter. Några av bostadshusen 
angörs direkt ifrån vägslingan medan andra hus 
har sin angöring inifrån gårdarna på körbart ter-
rassbjälklag över garage.

Nya vägar

Ny cirkulationsplats på Granhammarsvägen
Granhammarsvägen planeras att byggas om med 
en ny cirkulationsplats där E18 har påfart och 
avfart för södergående trafik. Förbi cirkulations-

Väg in till handelsparkering (gata 3)
I områdets västra del kopplas handelsområdets 
parkering till Pettersbergsvägens övre del gen-
om att dagens provisoriska väg byggs om till att 
bli permanent. Detta görs för att kunna skapa 
en lättillgänglig och tydlig gata med gång- och 
cykelfält för de som är på väg till eller från Brun-
nas norra delar, på andra sidan E18, och för att 
kapacitetsmässigt klara den personbilstrafik som 
är på väg ut ifrån parkeringen. Äldreboendet, 
skolan och ett bostadskvarter nås också en-
klast med denna väg. Där vägen passerar skolan 
ordnas angöring för transporter till skolan och 
idrottshallen. Vägen utförs dubbelriktad och förs-
es med fält för gång- och cykeltrafik.

Hierarki

Huvudgata genom området
Huvudgata genom området består av gata 1 och 
gata 3 tillsammans. Denna huvudgata servar 
både bostäder, skola, idrottshall, äldreboende 
och utgör infart och utfart till handeln - både det 
lokala centrumet och storhandeln.

Lokalgata
Lokalgata utgörs av gata 2 - gatan som går i en 
slinga inne i bland bostadskvarteren.  Gatan 
servar bostäderna och har genom gångvägar 
kopplingar förbi kvarteren och upp till det lokala 
centrumet.

Kvartersgator
Kvartersgata omger det norra bostadskvarteret. 
Äldreboendet har kvartersgata med parkeringar.
 
Trafiksäkerhet
Vägarna i området kommer att nyttjas av bl a 
skolbarn vilket ställer höga krav på en säker 
utformning av trafikmiljön. Trafikmiljön skall 
gestaltas med trädplanteringar, sittmöjligheter, 
tydligt markerade övergångsställen och eventu-
ellt farthinder.
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GATA 1  / TYP 1 GATA 1  / TYP 2 GATA 2  / TYP 1

Gata med trottoarer på båda sidor, cykelväg, 
dubbelriktad trafik och angöringsficka den sida 
som vetter mot befintliga bostäder.

Gata med trottoarer på båda sidor, cykelväg, en-
kelriktad trafik och angöringsficka den sida som 
vetter mot nya bostäder.

Gata med trottoarer på båda sidor, dubbelriktad 
trafik och angöringsfickor på båda sidor mot nya 
bostäder. Cykel i blandtrafik.
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GATA 2  / TYP 2 GATA 2  / TYP 3 GATA 3  / TYP 1

Gata med trottoarer på båda sidor mot nya 
bostäder, dubbelriktad trafik. Cykel i blandtrafik.
P-hus tilgänglight for bilar.

Gata med trottoarer på en sida mot nya bostäder, 
dubbelriktad trafik. Cykel i blandtrafik.

Gata med trottoarer på båda sidor, cykelbana, 
angöringsficka mot skola, dubbelriktad trafik. 



KL. 08.00 MIDSOMMAR KL. 12.00 MIDSOMMAR KL. 17.00 MIDSOMMAR
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SOLSTUDIER

KL. 08.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING KL. 12.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING KL. 17.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING
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VY AV SKOLGÅRDEN SEDD IFRÅN ÄLDREBOENDET

SKOLGÅRDSMILJÖ



Fotomontage. Vy ifrån E18:s norrgående körfält. Tänkbara variationer i fasadkulörer och material. 
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Silhuett

Den nya stadsdelen kommer att förändra 
landskapet i denna del av Kungsängen. Det höga 
läget vid E18 gör att bebyggelsen kommer att 
vara väl synlig ifrån motorvägen. Nya Norrboda 
Brunnas taklandskap definierar en  ny silhuett 
och kvarterens utsidor annonserar stadsdel-
en utåt. De halvöppna kvarteren ger samtidigt 
möjlighet till inblickar ända in i bebyggelsens 
kärna. Eftersom kvarteren ligger anpassade 
till terrängens höjdkurvor skapas intressanta 
mellanrum mellan hus och kvarter där dagsl-
jusvandringen ger ett rikt ljusspel på fasader och 
gårdar. Takvåningarnas utformning bidrar till ett 
intressant taklandskap och till goda solförhållan-
den på bostadsgårdarna.

SILHUETT



Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av fl era handlingar:
- Följebrev samråd
- Beslut om samråd
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Remisslista
- Denna informationsbroschyr 

Samrådshandlingar fi nns utställda i 
kommunhuset i Kungängen och i Brohuset i 
Bro centrum. Kopior i papper kan beställas från 
kommunen. 

Handlingarna fi nns också på kommunens webb-
plats:
www.upplands-bro.se/norrboda-brunna 

Samrådet pågår mellan tisdag 29 oktober 
2019 och  tisdag 26 november 2019. Skriftliga 
synpunkter ska lämnas till kommunen 
senast 26 november 2019.

Den som inte framfört sina synpunkter, senast 
under granskningstiden, kan förlora rätten att 
överklaga beslut att anta planen. Se processpilarna 
nedan.

Läs alla handlingar!

Bakgrund till arbete med en ny 
detaljplan

Har du frågor?
Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se

08-581 690 00

Ansvarig planarkitekt:
Madeleine Nilsson
Projektledare exploatering:
Lena Aldenhed

Synpunkter ska komma in senast tisdag 26 november 2019!

Vad är en detaljplan?

Vad menas med samråd?

Samrådets syfte är att visa det material 
(planförslag) som kommunen har tagit fram för 
området. Under samrådstiden fi nns handlingar 
tillgängliga för allmänheten och synpunkter 
på förslaget ska lämnas till kommunen senast 
samrådets sista dag.

Vad händer sen?

Syftet med planen

Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen.

www.upplands-bro.se/norrboda-brunna

Nya planer för bostäder och skola invid handelsplatsen i

Norrboda-Brunna (Tibble1:331 m.fl .) i Kungsängen

www.upplands-bro.se/norrboda-brunna

KS 16/0265
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jesper Sjögren 

Stabschef 

Utbildningskontoret 

+46 08-581 692 76  

jesper.sjogren@upplands-bro.se 

2019-11-20 GAN 19/0083  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 

 

 

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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Samrådsyttrande om ändring av detaljplan 
Täppan, Härnevi 1:34 m. fl. 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets yttrande om ändring av detaljplan Täppan, Härnevi 1:34 

m. fl. godkänns.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet den 10 oktober 2019 §49, sänds 

förslag till detaljplan för Täppan, Härnevi 1:34 ut för samråd.  

Utbildningskontoret har yttrat sig utifrån ett gymnasieperspektiv.   

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019 

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet den 10 oktober 2019 §49, sänds 

förslag till detaljplan för Täppan, Härnevi 1:34 ut för samråd.  

Den nu föreslagna ändringen är att upphäva de gällande förutsättningarna och 

skapa ett område som bättre uppfyller efterfrågade behov. Syftet med 

detaljplaneändringen är att ge möjlighet för byggnation av ungefär 100 

bostäder, parkering och dagvattenhantering inom planområdet, och därmed 

omvandla ett lågexploaterat område vars plantskoleverksamhet sedan en tid 

tillbaka inte har varit i bruk till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus i enlighet 

med ÖP 2010. 

Exploateringen ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinciper uppnå en 

god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas på 

att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och 

upprustning av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret har inga invändningar mot ändringen i förslag till 

detaljplan i övergripande delar. Efterfrågan av gymnasieplatser i kommunen 

påverkas inte nämnvärt av ändring i detaljplanen.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-11-20 GAN 19/0083 

 
 

 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut och Utbildningskontorets yttrande är framtaget med hänsyn 

till barns bästa.   

 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Beslut sänds till 

 Samhällsbyggnadsutskottet 
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Detaljplan för 

Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)                 nr 1902 
Bro 
Upplands-Bro kommun 
 

Utökat förfarande     upprättad enligt PBL (2010:900) 
 
Planbeskrivning  

 
Översiktskarta: planområdet markerat med rödstreckad linje   
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Handlingar 

Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:000 (2019-10-02) 
Denna planbeskrivning (inkluderar Gestaltningsprinciper) (2019-10-02) 
Fastighetsförteckning 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (2019-09-19) 
 

Övriga handlingar 
Behovsbedömning (2018-12-20) 
Trafikbullerutredning, MiljöInvest (2019-09-19) 
Dagvattenutredning, Arctan AB (2019-06-26) 
Trafikutredning, Structor (2019-09-12) 
Riskanalys, Brandskyddslaget (2019-05-24) 
Vibrationer (PM), Struktor Akustik (2019-09-17) 
Miljöteknisk markundersökning, Atrax Energi & Miljö AB (2017-12-21) 
Miljöinventering, Orbicon (2017-12-19) 
Geoteknik, GeoMind (2017-12-21)  
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 
Bro präglas av en blandad bebyggelse med främst villor och radhus men med ett antal flerbostadshus 
och viss verksamhet såsom restauranger och frisersalong. Bebyggelsen har vuxit fram som ett 
stationssamhälle i samband med att stationen förlades hit på 1870-talet. Järnvägen går invid 
planområdet - pendeltågsstationen Bro är någon minut bort till fots.  
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. På andra sidan vägen ligger 
Härneviskolan. Den består av äldre byggnader från sekelskiftet runt år 1900 samt tidstypiska 
byggnader från 1950- och 1960-talen. Sydost om planområdet byggs ett flerbostadshus i tre våningar 
med indragen vindsvåning. Omgivningarna är annars präglade av en småskalig bebyggelse.  
Inom planområdet är fastigheterna Härnevi 1:34 och Härnevi 1:36 bebyggda med fristående villor, en 
till två våningar. Planteringsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare nedlagd och 
har i dagsläget ingen funktion. Angränsande fastighet närmast järnvägsspåret används som 
uppställningsplats för diverse upplag.  
 
Under våren 2017 inledde fastighetsägaren Noccon Fastighetsutveckling AB en dialog med 
kommunen om möjlig utveckling av fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36. Bolaget ansökte om 
planbesked den 22 juni 2017 och den 6 december 2017 lämnade kommunstyrelsen planbesked om att 
ta fram ny detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.). Mot bakgrund av tidigare inlämnad ansökan om 
planbesked och det senare beslutade planuppdraget lämnade bolaget även in en intresseanmälan för 
markanvisning. Den 30 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen därför även om ett markanvisningsavtal 
för del av Härnevi 1:71 i enlighet med bolagets ansökan. Markanvisningen gäller i två år och 
innehåller inga särskilda villkor. 
 
Tillsammans utgör fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35, 1,36 samt markanvisning ett nytt 
exploateringsområde, vilket kräver en ny detaljplan. Planarbetet har föregåtts av idéutredningar vars 
syfte var att få svar på frågan hur området skulle kunna disponeras för att möjliggöra en ny bebyggelse 
och samtidigt ta tillvara områdets förutsättningar. Kommunen har höga ambitioner vad gäller 
miljöfrågor och arkitektonisk utformning. I det tidiga skedet av detaljplan Täppan redovisade 
kvalitets- och gestaltningsprogrammet från Trädgårdsstaden kommunens ambitioner och mål i miljö- 
och gestaltningsfrågor för detaljplanen. Trädgårdsstadens gestaltningsprogram får anses utgöra en 
viktig inspiration för projektet och en referens att luta sig mot i planarbetet. 
 
För detaljplanens upprättande samarbetar kommunen med Byrån för Arkitektur & Konstruktion 
Stockholm Hongkong AB. Exploatör samt arkitekt menar att bostäderna skall utvecklas speciellt för 
unga och studerande som vill ha kostnadseffektivt boende med bra kommunikationer, äldre som 
tröttnat på sitt villaboende och vill bo i lägenhet, barnfamiljer samt ensamstående föräldrar som har 
behov att bo nära skola samtidigt som det är lätt att ta sig till jobbet med lokaltrafik eller egen bil. 
Det handlar om fyra flerbostadshus som formar ett kvarter invid Härnevi skolväg/Härneviskolan och 
öster om Sätrabäcken. Området får en slags klassisk kvartersstruktur (inte sluten utan med släpp 
mellan byggnaderna) som anpassas till befintligt vägnät och järnvägen. Bostadshusen bildar en 
skyddad innergård som inrymmer lekplats, mötesplatser och cykelförvaring.  
 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för byggnation av ungefär 100 bostäder, parkering och 
dagvattenhantering inom planområdet, och därmed omvandla ett lågexploaterat område vars 
plantskoleverksamhet sedan en tid tillbaka inte har varit i bruk till ny bostadsbebyggelse i 
flerbostadshus i enlighet med ÖP 2010. Exploateringen ska i enlighet med redovisade 
gestaltningsprinciper uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och 
inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och upprustning av 
området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken. 
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Vy vid Härnevi skolväg / vy från hörnet Härneviskolans tomt 
 

Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2017 och handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
 
Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande då en MKB upprättas.  
 

 
 
 
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 under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan ett granskningsförslag upprättas. 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   Oktober 2019  
Samrådstid     November/december 2019 
Beslut om granskning (SBU)  Vår/sommar 2020 
Granskningstid    Vår/sommar/höst 2020  
Antagande (KF)    Höst/vinter 2020/2021 
 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 6 december 2017 § 132 , Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag 
till ny detaljplan för Täppan genom standardförfarande (som sedan har blivit utökat förfarande på 
grund av upprättandet av MKB). 
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med Miljöbalkens (MB) tredje kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vatten samt femte kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Det 
riksintresse som berörs enligt fjärde kapitlet är: Mälaren med öar och strandområden. 
 

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 att mark som idag innefattar bostadsändamål och en tidigare verksamhet (odling) 
får en högre exploatering men behåller sitt användningsområde för bostäder, samt att centrumändamål 
möjliggörs i ett centralt läge i tätorten. Fler bostäder i kollektivnära läge bedöms vara en god 
hushållning av mark. Vidare planeras det för en öppen dagvattenlösning med dammar, vilket 
kommunen bedömer är behövligt på platsen. 
 

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 miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 
slutna gaturum (alternativt tunnlar).  
 

Vatten 

Intill planområdet rinner Sätrabäcken och strax väster om området rinner bäcken under järnvägsspåren 
söderut i kulvert. Planområdet avvattnas via Sätrabäcken ut i Mälaren-Görväln, ut i Broviken (som är 
Natura 2000-område).  
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde sekundär skyddszon. För 
vattenskyddsområdet har skyddsföreskrifter meddelats. Dag- och dräneringsvatten är upptagen i 
föreskriftens 9 §. Enligt föreskriften får inte dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där 
risk för vattenförorening föreligger, exempelvis parkeringsanläggningar, ske direkt till ytvatten utan 
föregående rening.  
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten vilka uttrycks i ekologisk status (god eller 
hög) eller för konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential (god eller 
maximal), samt kemisk status (god). Sätrabäcken är ej klassad enligt vattendirektivet och det finns 
inga miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten. För Mälaren-Görväln gäller att den kemiska statusen 
utan överallt överskridande ämnen i vattenförekomsten ej är god i dagsläget och det finns en risk att 
den kemiska statusen inte uppnår god till år 2021. Det beror på att kvicksilverhalten i biota halterna av 
antracen, bly och kadmium i sediment överskrider gränsvärdena för god kemisk status. Förhöjda halter 
av PAH:erna benso(a)pyren, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten och benso(g,h,i)perylen har även 
visats i sedimenten i vattenförekomsten.  
Sammantaget är rening av dagvatten en viktig premiss för detaljplanens genomförande. Utsläpp av 
olja och kvicksilver antas ökar något vilket kan åtgärdas med oljeavskiljare om risk för oljespill 
föreligger vid bilparkeringen. Detta är då en kompletterande åtgärd till dagvattendammarna och annan 
fördröjning och rening som ska ske i enlighet med dagvattenutredningen. 
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Buller 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 
För Täppan gäller att det genereras trafikbuller från järnvägen. På Mälarbanan passerar mer än 30.000 
tåg/år och den omfattas därmed av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. De krav på ljudnivå 
vid uteplats enligt bullerförordningen (2015:216) där ekvivalent ljudnivå är 50 dB (A) och maximal 
ljudnivå är 70 dB klaras inte enligt bullerutredningen. Det innebär att bullerskyddsåtgärder behöver 
vidtas. Se senare avsnitt om buller: Skydd mot störningar. 
 

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.  
På cirka två kilometers avstånd sydost från planområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område 
(ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt 
omgivande strandängar.  
Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har utformats så att 
dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Däremot ingår det i kommunens fortlöpande 
miljöarbete att titta på konkreta åtgärder för att förbättra MKN i Mälaren och Broviken. Frågan 
kommer att föras upp på dagordningen i och med pågående arbete med en ny Fördjupad översiktsplan 
(FÖP), där vattenkvalitet och MKN beskrivs som viktiga frågor i kommunens hållbarhetsarbete. 
 

Behovsbedömning 
Upplands-Bro kommuns motiverade ställningstagande i behovsbedömningen är att genomförandet av 
detaljplanen för Täppan inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Planen föreslår en förtätning i 
kollektivtrafiknära läge, i en liten skala. Planområdets läge med närhet till offentlig och kommersiell 
service bedöms även ligga i linje med god hushållning med mark och vatten. Ortens karaktär kan 
påverkas något i och med att tidigare enfamiljshus byts ut mot flerfamiljshus men det stationsnära 
läget och omgivningen som även den innehåller flerfamiljshus på nära avstånd gör att påverkan blir 
liten. Den ökade trafik som planens genomförande medför kan kräva investeringar i ortens 
infrastruktur i direkt närhet till planområdet men påverkar i stort inte ortens trafiknät. 
De åtgärder för dagvattenomhändertagande som planeras kan, tillsammans med den sanering som 
kommer krävas, leda till förbättrad rening och fördröjning av dagvatten som rinner mot Sätrabäcken, 
samt att befintliga föroreningar i marken kan avlägsnas. Detta leder till bedömningen att naturvärden 
bättre kan skyddas i och med planens genomförande. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas. Behovsbedömningen har 
genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt kunskapsunderlag.  
 
Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm (yttrandet inkom till kommunen den 8 februari 
2019). I detta yttrande framgår att Länsstyrelsen inte delar kommunens bedömning. Man konstaterar 
att det enligt behovsbedömningen krävs flera utredningar för att klarlägga eventuella nödvändiga 
skyddsåtgärder för att kunna genomföra planen. Utifrån detta gör Länsstyrelsen bedömningen att det 
inte går att utesluta att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt kriterierna i bilaga 
4 MKB-förordningen. Det bedöms att kommunen kommer att behöva belysa och beakta en rad 
miljöaspekter i planläggningen, vilket lämpligen görs inom ramen för en MKB-process. Utöver de 
aspekter som kommunen redovisar i behovsbedömningen anser Länsstyrelsen att miljökvalitetsnormer 
för vatten och dagvatten, riksintresse för kommunikationer (Mälarbanan) och risk för människors 
hälsa eller miljö behöver klarläggas och följas upp i planläggningen. 
 
Baserat på Länsstyrelsens yttrande och det faktum att flera utredningar är ofullständiga beslutar 
kommunen att en miljöbedömningsprocess ska inledas och en MKB upprättas.  
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Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är ca 1 ha stort och ligger i Bro invid Härnevi skolväg. Det avgränsas i nordväst av 
villatomter och området kring Sätrabäcken, i sydost av en ny bostadsexploatering (Gamla 
Brandstationen), i nordost av Härneviskolan och i sydväst av järnvägsspåret.  

 
 

Markägoförhållande 

Planområdet omfattar fastigheterna 1:34, 1:35 och 1:36 som ägs av Noccon Fastighetsutveckling AB, 
samt en del av kommunens mark, Härnevi 1:71, som ligger på markanvisning till Noccon. Därtill ingår 
en ytterligare del av Härnevi 1:71 som avses upplåtas åt boendeparkering men ligga kvar i 
kommunens ägo (arrende) och en annan del av nämnda fastighet som blir naturmark. 
 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Planområdet ligger intill Mälarbanan. Avståndet till Mälaren och Natura 2000-område är cirka tre 
kilometer. 
 

Vattenskyddsområde 
Avrinning sker ut i Mälaren och Broviken (som är Natura 2000-område) 
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Regionala planer och program 

RUFS 

Enligt RUFS ska kommunerna ”verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de 
bästa kollektivtrafiklägena”. Att låta bygga flerbostadshus inom Täppans planområde går i linje med 
de riktlinjer som RUFS satt upp för ett hållbarare samhälle där kollektivtrafik nyttjas. 
 

Kommunala planer och program 

Vision 2035 

Upplands-Bro vill arbeta med att skapa mötesplatser och levande platser, samt utveckla hållbara 
boende- och livsmiljöer med närheten till natur och vatten. Ett mål med detaljplan Täppan är att 
möjliggöra ett grönskande kvarter som tack vare närhet till det mesta och i och med anläggandet av 
öppna dagvattendammar bidrar till att göra Bro till en mer hållbar livsmiljö, såväl för nya som 
befintliga invånare.  
 

Översiktsplan 

Enligt ÖP 2010 ska bostadsprojekt med tät exploatering i kollektivtrafiknära lägen prioriteras. Vidare 
ska tillgång till parkmark och närnatur tillgodoses. Då planområdet ligger två minuters promenad från 
pendeltågstationen samt har Sätrabäcken inpå knuten anses projektet ligga väl i linje med ÖP.  
 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Närheten till kollektivtrafik öppnar upp för målgrupper som inte är bilburna i lika hög grad, så som 
unga och äldre. 
 

Grönplan 

Inom planarbetet med Täppan pågår en diskussion hur området kan utformas på ett sätt som bidrar till 
att tillgängliggöra Sätrabäcken. Utgångspunkten är att det inom kommunen finns en vilja att inventera 
och utveckla den, göra den mer tillgänglig för Bros invånare. Tanken är att den kan få mer karaktären 
av närnatur och bidra till de rekreativa värdena i Bro.  
 

Vattenplan 

Det är viktigt att ta hänsyn till recipienten Broviken/Mälaren Görväln. Detta görs genom den öppna 
dagvattenhanteringen med fördröjning och rening. 
 

Detaljplaner och förordnanden 

För planområdet finns gällande detaljplan:  
 Byggnadsplan för Bro Stationssamhälle (6803), Upplands-Bro kommun, Stockholm län, 1967. 

I detaljplanen är planområdet utpekat som bostäder.  
 
När den nya detaljplanen vunnit laga kraft upphör de delar av de äldre detaljplanerna som ingår i 
planområdet att gälla. 
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Förutsättningar och planförslag  

Natur 

Mark och vegetation 
Nuläge 
Planområdet är i dagsläget avsett för bostäder samt verksamhet. Det har bedrivits odling i växthus som 
står kvar på platsen. I övrigt finns det träd av olika ålder och art, gräsmatta, buskar.   
Förslag 
I förslaget ingår en rymlig, ljus innergård med tydligt grön karaktär. På vägen till själva bäckfåran 
planeras dagvattendammar som även de bidrar till rekreativa kvalitéer inom planområdet. Det planeras 
även för grönytor i form av förgårdsmark. 
 

Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Planområde Täppan präglas av närheten till järnvägen, men också av närheten till Sätrabäckens 
lummiga grönska samt byggnader och skolgård tillhörande Härneviskolan som ligger på andra sidan 
vägen. Mellan skolan och Härnevimottagningen finns en öppen plats som används som vändplats för 
bilar och som även knyter samman Härnevi skolväg med gång- och cykelvägar samt andra stråk. Det 
finns en potential i denna mötesplats som kan komma att utvecklas med lokaler och verksamheter i 
takt med att området Gamla Bro utvecklas. Därför anser kommunen att en användningsbestämmelse 
som avser bostäder och centrumändamål är lämplig, vilket möjliggör verksamheter i bottenplan om det 
skulle vara intressant i framtiden. 
Som nämnts tidigare ingår planområdet i ett sammanhang av enplansvillor och annan mindre 
bebyggelse som är sprungna ur det gamla stationssamhället. En så kallad villaomvandlingsprocess, det 
vill säga att friliggande villor rivs för att ge plats åt flerbostadshus, är i pågående. Detta kan komma att 
påverka landskapet och stadsbilden i hög grad.  
Förslag 
De fyra flerbostadshusen är orienterade så att en generös och grön innergård skapas, med plats för lek 
och personliga möten. Området får en kvartersstruktur i klassisk stil som anpassas till befintligt vägnät 
och järnvägen samt kompletteras av Sätrabäcken och områdets kulturvärden. Kvarteret formar sig i 
harmoni med de naturförutsättningarna som finns på platsen och Sätrabäcken intill.  
Den omkringliggande naturen, bäcken samt den tidigare trädgårdshandeln på platsen har inspirerat 
planering av projektets landskap, huskropparnas gestaltning, materialval, inredning och områdets 
funktioner.  
Den klassiska trädgårdsstaden har inspirerat till ett kvarter som präglas av luftighet och grönska.  
Byggnaderna inom planområdet utförs enhetliga med putsade fasader i varma kulörer och sadeltak, 
men erhåller unika fasaddetaljer i trä för att särskiljas och ges en unik identitet. 
Platsen är relativt plan, så god tillgänglighet kan uppnås. 
 
(Situationsplan och illustrationer på följande sidor) 
 



  Sida 13 av 31 
 
 
 

 
Detaljplan för Täppan, (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902  Planbeskrivning  

 
 
Illustrationsplan, StockholmHongkong (2019-09-19) 
 
 

 
Vy över bostadskvarter, parkering och naturmark med dagvattendammar.  
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Innergården och relationer mellan byggnaderna 
 

Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
I närheten av planområdet finns Sätrabäcken, ett område som Samhällsbyggnadskontoret har 
identifierat som intressant för inventering och utveckling med målet att tillgängliggöra bäcken för 
allmänheten (idag utgör snår och sly en naturlig barriär).  
Förslag 
Om Sätrabäcken utvecklas och tillgängliggörs med spänger eller dylikt är detta till vinst för hela 
Gamla Bro, för redan bosatta såväl som Täppans nyinflyttade invånare. Planförslaget ska möjliggöra 
en åtkomst till Sätrabäcken och bidra till en utveckling/upprustning av bäckfåran och dess 
omgivningar. Dagvattendammar ska anläggas invid bäcken vilket förstärker rekreativa värden.  
 

Fornlämningar 
Inga arkeologiska kulturvärden eller riksintressen finns registrerade inom planområdet enligt 
Riksantikvarieämbetet, Fornsök. Det finns heller inga statliga byggnadsminnen, utpekade objekt med 
kulturvärde eller kyrkliga kulturminnen inom planområdet. Däremot ska hänsyn tas till den omgivande 
kulturmiljön. 
 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Marken består främst av gräs och grusad yta med flertalet träd och buskage i östra delen av området, 
som är svårtillgänglig. Markytan sluttar neråt från öst till väst och utifrån sonderingspunkterna varierar 
marknivån mellan +11,8 till +15,5. Utifrån torrskorpelerans underkant kan grundvattenytan antas ligga 
ca 2–3 meter under markytan. I provgrop PG3 så påträffades vatten ca 1,5 meter under markytan. 
Jordlagerföljden i området är generellt fyllning på torrskorpelera som övergår till lera ovanpå 
friktionsjord på berg. Ställvis överlagras fyllningen av ett tunt lager, ca 0,1–0,3 m, mulljord.  
Förslag 
Grundläggning antas variera mellan platta på mark och pålad grundläggning. Inom hela området 
varierar förekomsten av lera och behov av grundläggning på pålar kan variera, men det är att föredra 
att använda samma grundläggningsmetod under hela byggnaden för att undvika differenssättningar. 
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Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Inom planområdet finns i dag enplansvillor samt växthus. Längre upp (västerut) på Härnevi skolväg 
ligger fastigheter med villor, tvärs över vägen ligger Härneviskolan, sydost om planområdet har 
flerbostadshus uppförts i tre våningar plus indragen vindsvåning. 
Förslag 
Befintliga enplansvillor ersätts av fyra flerbostadshus som bildar en klassisk kvartersstruktur med en 
lummig innergård. Markparkering planeras i anslutning till bostadshusen, mot järnvägen. Bostädernas 
storlek varierar från ett rum och kök till fyra rum och kök. En variation av lägenhetsstorlekar samt 
närhet till Härneviskolan och pendeltågstationen medför att en bred målgrupp förväntas. 
 

Kulturmiljö 

Enligt kulturmiljöprogrammet är en luftig bebyggelsespridning med rik växtlighet önskvärd. Vidare 
behöver nya byggnader placeras och utformas så att de anpassas till de särskilda värdena som 
bebyggelsemiljön har. Material, höjd och utformning är viktiga aspekter som påverkar kulturmiljön. 
 

Ny bebyggelse, bostäder 

Marken bör upplåtas åt flerbostadshus i enlighet med ÖP2010 och RUFS. Bostädernas höjd regleras så 
att trevåningshus med inredd vind är möjligt. Entréer ska orienteras ut mot gatan när det är möjligt. 
Sadeltak är lämpligt på platsen och en bestämmelse om max/minsta takvinkel är aktuell. Takkupor 
möjliggörs, men endast om de ligger i liv med fasad eller innanför fasadliv. Se Gestaltningsprinciper 
för riktlinjer för utformning och arkitektoniska kvalitéer. 
 

Ny bebyggelse, verksamheter 

I detta läge nära skola och pendeltågsstation är det en god idé att ta höjd för att verksamhet kan tänkas 
flytta in i framtiden. Centrumändamål medger olika slags verksamheter, dessa får inhysas i entréplan.  
 

Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Planområdet ligger nära skolverksamhet. Inom tre minuters promenad finns några restauranger som 
ligger invid pendeltågsstationen. Ytterligare fem minuter bort ligger Bro centrum med både offentlig 
och kommersiell service.  
Förslag 
Så som beskrivits ovan så utformas användningsbestämmelserna så att butiker/verksamheter 
möjliggörs i entréplan. Det öppnar upp för ett framtida scenario med nya mötesplatser så som 
närbutik, café, restaurang eller annan verksamhet i framtiden.  
Tilläggas ska att det inom ramen för projektet Trädgårdsstaden på andra sidan järnvägen projekteras 
för ett närcentrum med butiker och service. Det utesluter dock inte att det möjliggörs även inom 
området för Täppan - det finns flera exempel på mindre verksamheter i området (frisörsalong m.m.), 
inhysta i flerbostadshus. 
 

Gestaltningsprinciper 

Ny bebyggelse bör vara av en karaktär som passar in i det gamla stationssamhället och inte placeras 
tätt eller för nära vägarna. Området bör i framtiden få en luftig bebyggelsespridning med rik 
växtlighet. (ur Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun, 1999-2000, Stockholms Läns Museum) 
 
I detaljplanen Täppans syfte poängteras att det finns gestaltningsprinciper som bör följas för att se till 
att områdets kulturmiljövärden respekteras. Stöd för att ny bebyggelse ska anpassas till platsens 
kulturmiljövärden finns bland annat i de generella kraven i PBL, så som 2 kap 6 § om god 
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helhetsverkan. Att den nya bebyggelsen och miljön ska ha god färg-, form- och materialverkan stöds 
av 2 kap 3 § och 8 kap 1 § i PBL. 
 
Kommunen har, tillsammans med exploatör och arkitekt, kommit fram till att flerbostadshus i tre 
våningar med sadeltak och möjlighet till vindsvåning är en lämplig användning och skala, som 
relaterar väl till omgivande byggnader. Vidare har man pratat om byggnader med enklare formspråk 
som påminner om svensk byggnadstradition.  
 
Här följer de viktigaste principerna för Täppans gestaltning: 
 

- Enhetlighet och god helhetsverkan. Flera byggnader bildar tillsammans ett kvarter. 
Byggnaderna håller ihop gestaltningsmässigt och har liknande formspråk, materialitet och 
färgskala. 

- Väl fungerande relation till omgivningen. Rent arkitektoniskt är kvarteret Täppan gestaltat 
för att passa in, såväl i skala som kulör och material. Stora kontraster, så som ljus fasad och 
mörk sockelvåning, skapar ett stökigt intryck på en plats som visserligen uppvisar en variation 
av byggnader med olika fasadkulör och material men där det småskaliga och harmoniska är 
viktigt för Bros karaktär. Jordnära, varma färger passar bra i området (både befintliga hus 
inom planområdet och den gamla skolbyggnaden är varma i kulören). Jordfärger går också väl 
ihop med trädetaljer och med kopplingen till Sätrabäckens och innergårdens grönska. 

- Enkelt och bra. Enkelt behöver inte vara simpelt, och behöver inte se billigt ut. Det handlar 
om att lägga den där extra omsorgen om materialmöten och detaljer, vilket gör hela huset och 
kvarteret mer attraktivt. Fasader som vetter ut mot gata kan exempelvis uppföras i puts med 
väl utformade trädetaljer (vid entrén, fönster…). Trä som står sig bra över tid och som inte 
kräver mycket underhåll är att föredra. 

- Rik växtlighet ger ett grönt och skönt uttryck. Innergården planeras bli grön och lummig, 
och här anses trä vara ett lämpligt material för att förstärka känslan av att vara nära naturen. 
Även förgårdsmark och övriga grönytor bidrar till en lummig karaktär.  

 
 
Referensbilder: 

 
   

Material/byggteknik 

Planerat utförande är tung prefabricerad stomme i betong (halvsandwichkonstruktion) med putsad 
fasad som utförs på plats tillsammans med diverse fasaddetaljer. Även bjälklag utförs prefabricerade 
av HDF (håldäck i betong) med pågjutning, alternativt filigran eller massiva plattor. Tak utgörs av 
färdiga trätakstolar och ytskikt av papp. Två av byggnaderna utformas med öppna utvändiga 
loftgångar i betong som utformas som uterum. Byggnaderna har även planerats med spännvidder och 
höjder för att möjliggöra eventuell byggnation med trästomme.  
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Tillgänglighet 
Nuläge 
Inga större nivåskillnader. Området är överväxt och ett upplag för diverse prylar, och inte det mest 
tillgängliga ur den synvinkeln.  
Förslag 
Större nivåskillnader planeras inte upprättas. Bostädernas entréer ska klara krav på tillgänglighet, 
likaså parkering och innergård. 
 

Strandskydd 

Gällande strandskydd 

Planområdet påverkas inte av samt påverkar inte strandskyddet.  
 

Trafik och kommunikationer 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Nuläge  
Härnevi skolväg går invid fastigheterna Härnevi 1:34 m.fl. och den sträckning som löper invid 
fastigheterna består idag av en grusväg, som längre upp i området blir till återvändsgränd. Det är inte 
många bilar som trafikerar denna sträckning, utan det är i princip personbilar tillhörande boende i de få 
villor som ligger norr om planområdet.  
På andra sidan vägen från Härnevi 1:34 m.fl. ligger, som nämnts tidigare, Härneviskolan. 
Trafiksäkerheten är här en extra viktig fråga då barn rör sig i området.  
Förslag 
Enligt trafikutredningen (Struktor, 2019-09-04) bidrar inte tillkommande bebyggelse till en situation 
som kräver ökad kapacitet i anslutande korsningar. Med tanke på områdets närhet till skolan och 
tillförandet av trafik bör övervägas att tillskapa hastighetssäkrad passage eller hastighetsdämpande 
åtgärd vid Härneviskolan. 
Frågan om en utveckling och förlängning av Härnevi skolväg (sammankoppling med 
Enköpingsvägen) har aktualiserats. Ur samhällsplaneringssynpunkt finns anledning att planera för 
detta. En upprustning av Härnevi skolväg ingår i planuppdraget och exploateringsbidrag krävs för 
genomförandet.  
Det förslag för Täppan som planeras att tas till beslut om samråd är i linje med planuppdraget och 
hanterar den sträckning av Härnevi skolväg som är nödvändig för planens genomförande. Ett 
antagande av detaljplan för Täppan och påföljande genomförande av projektet står inte i vägen för 
fortsatt planering och förberedande av en framtida utveckling av Härnevi skolväg som helhet. 
Placering av byggrätter möjliggör att Härnevi skolväg kan breddas till 11 meter, vilket ger 13 
meter brett gaturum (inklusive två meter förgårdsmark för Täppan). Detta skulle dock kräva 
fastighetsbildning då vägen i dagsläget är ungefär 5 meter bred och det är 9 meter mellan 
fastighetsgräns Härnevi 1:34 m.fl. / Härnevi 28:1 (Härneviskolan). 
Det kan konstateras att i och med denna detaljplan så behöver en tänkt gatusektion av den grusade 
delen av Härnevi skolväg ses över i mer detalj tillsammans med berörda enheter inom kommunen. 
Täppan kan komma att sätta standarden för hur denna del av vägen ska komma att utvecklas.  
 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
Gångbanor finns ibland på båda sidor, ibland på ena sidan och ibland, exempelvis längs Härnevi 
skolväg förbi detaljplaneområdet, saknas de helt. Cyklister hänvisas till körbanan i blandtrafik.   
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Förslag 
Ett genomförande av detaljplan Täppan gör att Härnevi skolväg delvis utvecklas och den kommer att 
gå från grusväg till asfalterad. Trottoarer tillkommer. 
 

Kollektivtrafik 

Detaljplaneområdet har ett mycket kollektivtrafiknära läge. Närmsta hållplats, Bro station, med 
pendeltåg och buss ligger på cirka 250 meters gångavstånd.   
 

Störningar och risker 

Buller 
Nuläge  
Planområdet är bullerutsatt på grund av närheten till järnvägen. I dag finns det bostadshus 
(enplansvillor) inom planområdet. Dessa uppfördes på 1950-talet, under de omständigheter som då 
rådde i form av lagkrav med mera, i en tid då tågtrafiken låg på andra nivåer än idag.  
Förslag 
Bullerutredningen utgår från det framtida scenariot med ett ytterligare järnvägsspår (ÖP 2010 pekar ut 
5 meter utanför befintligt spår som spårreservat). En eventuell byggnation av ett tredje spår förväntas 
öka ljudnivån vid bostadshusen med mellan 0,5 och 1 dBA. Analys gjord utifrån dessa förutsättningar 
visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå om 60 dB(A) inte klaras utmed vissa fasader. 
Planförslaget klarar bullerförordningens (2015:216) krav i och med att en planbestämmelse införs om 
att hälften av bostadsrummen ska ligga mot tyst sida för de berörda byggnaderna. Alternativt kan 
bostadsenheterna vara högst 35 kvadratmeter. 
Avseende ljudnivå vid uteplats, 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå 70 dB(A), klaras 
kraven endast vid delar av fasaden på hus 4 och hus 2 på innergården. Det betyder att om en 
gemensam uteplats ska anordnas behöver bullerskyddsåtgärder vidtas för att klara gällande bullerkrav.  
I planen regleras område där åtgärder ska utföras med planbestämmelse om bullerskärmar/plank som 
behöver vara 5 meter höga och med en ljudabsorbering på minst 5 dB(A). Med föreslagna åtgärder 
enligt bullerutredningen klaras gällande riktvärden avseende uteplatser.  
 
Följande illustrationer är ett utdrag från bullerutredningen genomförd av MiljöInvest: 
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På kommande sida visar ritningar ett utkast till planlösning för hus 3 och 4: 
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  Sida 21 av 31 
 
 
 

 
Detaljplan för Täppan, (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902  Planbeskrivning  

Vibrationer 
Nuläge  
Planområdets närhet till järnvägen innebär risk för vibrationsstörningar och stomljud. Om byggnader 
uppförs kan detta innebära en olägenhet för de boende. 
Förslag 
Risken för människors hälsa är mest aktuell för hus 1 och möjligen även hus 2. Att åtgärda vibrationer 
i befintlig miljö är komplext och kostsamt. Således är det väsentligt att risken för vibrationer och 
stomljud hanteras i tidigt skede för att förebygga olägenheter för människor i området.  
 

 Planförslaget hanterar risken för vibrationer och stomljud genom byggnadstekniska åtgärder 
vid uppförande av bostäder och lokaler med stadigvarande vistelse. Planbestämmelse som 
reglerar detta införs, även om grundläggning och konstruktion avses bestämmas på tekniskt 
samråd under genomförandeprocessen. 

 Planförslagets utformning innebär att det inte kan uppföras några bostäder inom 35 meter från 
nuvarande spårmitt för Mälarbanan.  
 

I denna detaljplan ingår att titta på konsekvenserna av en framtida spårbreddning där spårläget hamnar 
5 meter närmare planområdet jämfört med nuvarande järnvägsspår. Med nuvarande järnvägsspår 
menas spårets läge vid datumet när detaljplanen vunnit laga kraft. 
I genomförandet behöver grundläggningssätt och konstruktion anpassas så att komfortvibrationer i 
vertikal eller horisontell riktning inte ska överstiga 0,4 mm/s eller stomljudsnivåer som högst 30 dBA 
(slow) eller 35 dBA (fast) i något boendeplan. Utgångspunkten är den framtida spårbreddningen. 
 
 
 

 
 
Ovan illustration: avstånd järnvägsspår – husfasad avseende störningar och risker 

Radon 

Grundläggning utförs radonskyddad alternativt radonsäker enligt senare radonmätningar.  
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Översvämning 
Nuläge  
Planområdet består delvis av hårdgjorda ytor som fungerar som parkeringar och upplagsytor, men 
också en hel del gröna ytor och genomsläppliga ytor vilket är positivt vid skyfall då vattnet kan 
fördröjas. Höjdskillnaderna inom området är små. Området avvattnas till Sätrabäcken som 
ligger sydväst om planområdet.  
Förslag 
Vid projektering av området ska marken höjdsättas så att det inte föreligger risk att dagvattnet samlas 
mot järnvägsbanken. Vattnet förs från kvartersmark till naturmark och vidare till Sätrabäcken. 
Riktlinjen i dagvattenutredningen är att flödet från ett 20-årsregn från området inte ska öka i 
jämförelse med innan exploatering.  
Vid extrema regn, så kallade 100-årsregn, kommer marken mättas och ledningar går fulla. Vatten 
kommer att rinna av på markytan i området. Avvattning anpassas så att vattnet inte rinner på ytan och 
in i entréer och liknande. Samtliga ytor inklusive innergård och parkering höjdsätts i förhållande till 
byggnader så att ytavvattning styrs till Sätrabäcken. Vid 100-årsregn bedöms inte riksintresset 
Mälarbanan skadas allvarligt då bebyggelsen höjdsätts och avrinningen från markytan styrs mot 
Sätrabäcken. Med dessa åtgärder bedöms inte större ansamlingar med vatten långvarigt stängas in 
mellan planområdet och järnvägsbanken. 
Av utredningen framgår att dagvattenflödet efter genomförd detaljplan kommer att öka gentemot 
befintliga förhållanden om inga åtgärder vidtas. I utredningen redogörs för olika lösningar för 
hantering av det ökade flödet så att riktlinjerna i utredningen kan efterlevas. Det handlar bland annat 
om att anlägga två seriekopplade dagvattendammar i planområdets västra del. 
 

Farligt gods  
Nuläge  
På järnvägen går person- och godstrafik samt även transporter av farligt gods. Planområdet för Täppan 
ligger relativt nära Mälarbanan.  
Förslag 
Planförslaget har utformats med beaktande av PBL 2:5, vilket innebär att bebyggelse och 
byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet. Då den planerade bebyggelsen inom planområdet inte uppfyller de rekommenderade 
skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram har en riskanalys genomförts och denna 
har legat till grund för planförslagets utformning. Tillåten markanvändning innebär att inga bostäder 
placeras inom 35 meter från närmaste spårets spårmitt. Marken i södra delen av planområdet, mot 
Mälarbanan, planeras för naturmark och parkering vilket inte avser stadigvarande vistelse, men en 
planbestämmelse reglerar detta för säkerhets skull. Vidare regleras i planen att byggnader som vetter 
direkt mot järnväg inom 50 meter från nuvarande järnvägsspår ska utföras med minst en 
utrymningsväg som leder bort från järnvägen. För lokaler med stadigvarande vistelse som ligger inom 
50 meter från nuvarande järnvägsspår gäller att friskluftsintag ska placeras bort från järnvägen.  
Ett förmodat framtida spår, med spårläge 5 meter närmare planområdet, beaktas i riskutredningen. 
 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
Hur dagvattnet tas om hand redovisas i dagvattenutredningen. Det handlar om flertalet åtgärder, så 
som genomsläppliga material, skåldiken med mera, men huvudprincipen är att dagvatten ska ledas 
från kvartersmark till dagvattendammarna som anläggs inom naturmark. Dagvattenhanteringen är en 
väldigt viktig fråga och en av anledningarna till att det upprättats en MKB för detaljplan Täppan. 
Därför anser kommunen att skyddsbestämmelse behövs för att se till att dagvattnet leds i 
dagvattendammarna och inte riskerar att översvämma spårområdet.  
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Vatten och avlopp 
Planområdet innefattar huvudvattenledning för kommunalt VA och anslutningsledningar som går till 
Härneviskolan. Det finns alltså redan tillgång till kommunalt VA för den tilltänkta exploateringen. 
Däremot behöver huvudvattenledningen flyttas för att samtliga föreslagna byggrätter ska kunna 
komma till stånd inom planområde för Täppan. Tjänstepersoner på kommunens VA-avdelning ser att 
detta är möjligt. Viktigt är att inga byggnader, dagvattendammar eller träd planeras på 
vattenledningarna, och detta kommer att ses till genom att u-områden förs in i detaljplanen, samt att 
NATUR1 är det användningsområde där dammarna ska anläggas (till skillnad från NATUR2 som inte 
avses för dammar). Detta kompletteras med bestämmelse om prickmark. 
Vidare behöver det bildas ledningsrätt på alla ledningar som inte hamnar i kommunal mark. Och 
hänsyn behöver tas till den befintliga ledningsrätten inom användningsområde P.  
VA-ledningar går direkt söder om aktuellt område och viker av åt norr för att gå igenom området både 
i riktning nordsyd och östväst. Elledningar går utmed Härnevi Skolväg och vikar av till varje hus. 
 

Värme 
De tilltänkta bostadshusen planeras anslutas till befintligt fjärrvärmenät. 
 

El, tele, bredband 
Bostäderna ansluts till befintligt elnät. Nät för bredband och tele finns att ansluta till. 
 

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. Det finns utrymme för avfallsutrymme (miljöbod) inom kvartersmark 
(komplementbyggnad). Genom samråd mellan Planavdelning och Avfallsenheten uppskattas det att 
avfallsutrymmen behöver dimensioneras som minst 10x4 meter för att det ska finnas goda möjligheter 
att ta hand om avfallet för 100 hushåll. Planbestämmelsen om kvartersmark reglerar att en miljöbod av 
en storlek på max 45 kvm BYA möjliggörs. 
 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 
För detaljplan Täppan har en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats för att kommunen ska 
kunna visa att planen är hållbar. 
 
Planförslaget leder till att grönytor försvinner och fler hårdgjorda ytor tillkommer. 
Dagvattenhanteringen är därför en viktig fråga – det handlar om att hantera en ökad risk för 
översvämning samt att tillgodose rening av den ökade mängden dagvatten. Dagvattenutredningen och 
MKB:n beskriver mer utförligt hur planen ska uppnå kraven. I dagvattenutredningen presenteras 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått, där det viktigaste är att dagvatten fördröjs inom kvartersmark 
men att vattnet vid större regn leds till dagvattendammarna. Om åtgärderna som föreslås i utredningen 
vidtas för att fördröja och rena dagvattnet inom planområdet bedöms vattenmiljön i Broviken och i 
förlängningen Mälaren-Görväln inte påverkas negativt av en genomförd plan. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är en annan vattenrelaterad miljöfråga som lyfts fram av Länsstyrelsen. 
Planförslaget är av begränsad omfattning och har en markanvändning som inte särskilt ger upphov till 
risk för överskridande av MKN. Med planerade åtgärder för exploateringen kan dagvattnet 
omhändertas och renas inom planområdet utan risk för att MKN på kvalitetsfaktornivå försämras. Vid 
genomförandet av planen tillskapas dock ytor b.la. för parkering vilket ger en markanvändning som 
kan medföra spill/utsläpp och olja och kvicksilver (Hg). Beräkningar visar på något ökade halter av 
olja och kvicksilver vid genomförandet av planen. Ökade halter av olja och kvicksilver kan hanteras 
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genom att parkeringen förses med oljeavskiljare. Detta regleras inte i detaljplanen men är viktigt att ta 
hänsyn till i genomförandet. 
I Bro centrum och områden ned mot Broviken, däribland Trädgårdsstaden, pågår och planeras flera 
exploateringar. Det innebär att de kumulativa effekterna av exploateringarna behöver belysas för 
vattenförekomsten. Det är utpekat som en viktig fråga inom ramen för framtagandet av Fördjupad 
Översiktsplan (FÖP). Kommunen planerar att utifrån sin vattenplan låta ta fram lokala åtgärdsprogram 
som har syftet att förbättra recipientens (Mälaren) vattenkvalitet. 
 
En annan konsekvens av planförslaget är att människors hälsa riskeras till följd av buller. 
Bedömningen är att planförslaget kan utformas så att riktvärdena i Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. Nödvändiga åtgärder för att klara dessa krav bedöms vara 
skälig i fråga om tid och kostnad för att åstadkomma en god ljudmiljö inom planområdet. 
Planbestämmelser om skyddsåtgärder mot buller införs: det handlar om bullerskärmar som ger en 
bullerskyddad uteplats/innergård samt att lägenheternas planlösning medger att hälften av 
bostadsrummen vetter mot tyst sida (alternativt att lägenheterna är högst 35 kvadratmeter till ytan).  
 
Vibrationsstörningar och stomljud från tågtrafiken längs med Mälarbanan kan uppstå och utgöra en 
olägenhet för planerade bostäder och lokaler i området. Planförslaget hanterar risken för vibrationer 
och stomljud genom att reglera att byggnadstekniska åtgärder vid uppförande av bostäder och lokaler 
med stadigvarande vistelse är nödvändiga för planens genomförande. 
 
Planområdet för Täppan ligger relativt nära Mälarbanan och därmed ställs krav på att riskerna 
förknippade med järnvägen analyseras i planprocessen. Konsekvensområdet för en urspårning är 
kraftigt avhängigt av omgivningens utformning. I de fall där järnvägen ligger i samma nivå som 
omgivningen står konsekvensområdet i relation till tågets hastighet vid urspårningstillfället. Ett 
”värstafallsscenario” bedöms kunna innebära ett skadeområde på maximalt 25 meter vilket motsvarar 
en i stort sett helt snedställd tågvagn. Stadigvarande vistelse ska inte uppmuntras inom detta 
potentiella skadeområde. 
Säkerhetshöjande åtgärder behövs då detaljplanen avviker från Länsstyrelsens rekommendationer för 
skyddsavstånd. Byggnader som vetter direkt mot järnväg ska inom 50 meter från nuvarande järn-
vägsspår utföras med minst en utrymningsväg som leder bort från järnvägen. För lokaler med 
stadigvarande vistelse som ligger inom 50 meter från nuvarande järnvägsspår gäller att friskluftsintag 
ska placeras bort från järnvägen. Analys och åtgärder baseras på framtida tillkommande järnvägsspår 5 
meter närmare planområdet. 
 
Den genomförda miljöinventeringen påvisar ett antal produkter/avfall som klassas som farligt avfall. 
Några särskilt förhöjda områden med förorenad mark har inte kunnat påvisas inom området. 
Inventeringen har sina begräsningar vad gäller omfattning och detaljeringsnivå. Vissa delar av 
området/bebyggelsen har inte kunnat inventerats på grund av begränsad åtkomst.  
Vid rivning av den befintliga bebyggelsen och kommande markabeten inom området är det väsentligt 
att säkerställa att dessa åtgärder kan vidtas utan att eventuella föroreningar sprids vidare till mark och 
vatten. Genomförd marksanering bidrar till positiva miljöeffekter, då potentiellt miljöfarliga ämnen 
förs bort från området och omhändertas enligt gällande lagar och föreskrifter. Miljöinventeringen av 
området behöver kompletteras så att det går att påvisa att marksaneringarna som krävs för att marken 
ska bli lämplig för bostäder är genomförbara. Miljöavdelningen förespråkar att fler prover tas. För att 
erhålla en fullständig bild över potentiellt förorenade områden krävs att befintlig bebyggelse rivs för 
åtkomst av underliggande mark. Innan bebyggelsen i området rivs ska en rivningsplan lämnas in och 
godkännas av tillsynsmyndigheten. I rivningsplanen ska det redogöras för hur dokumenterade 
föroreningar/avfall ska hanteras. 
Planbestämmelse förs in som villkorar bygglov – markföroreningar ska avhjälpas så att känslig 
användning (bostäder) kan accepteras. 
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Ekonomiska konsekvenser 
En exploatering av fastigheterna skulle göra att marken används mer effektivt och därmed mer 
ekonomiskt. På så vis kan sägas att detaljplanen är ekonomiskt hållbar. Flerbostadshus ger fler 
invånare och därmed serviceunderlag för Bro samhälle.  
 

Sociala konsekvenser 
För att uppnå ett socialt hållbart kvarter skulle blandade upplåtelseformer vara att föredra, gärna 
prisvärda hyresrätter. Fler invånare i området och fler ögon på gatan kan ge ökad upplevd trygghet.  

Barnkonsekvenser 

Viktigt att gaturummet utformas på ett sätt som ger säkra passager för skolelever. 
 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 
planområdet. Ansvar, utbyggnad och drift av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar 
Upplands-Bro kommun. Exploatören inom planområdet är Noc Tre Fast AB. 
 

Avtal 

Följande avtal har tecknats under planprocessen:  
 

 Plankostnadsavtal som reglerar kostnaderna för planarbetet. Avtalet innebär att exploatören 
Noc Tre Fast AB förbinder sig att bekosta planarbetet inklusive nödvändiga utredningar.  

 Markanvisningsavtal innebärande att kommunen förbinder sig att under en viss tid förhandla 
enbart med exploatören Noc Tre Fast om överlåtelse av fast egendom inom blivande 
kvartersmark.  

 
Exploateringsavtal ska vara upprättat mellan exploatören och kommunen i samband med beslut om 
granskning i planprocessen och ska godkännas genom undertecknande i Upplands-Bro kommuns 
kommunstyrelse i samband med detaljplanens antagande. Exploateringsavtalets giltighet görs 
beroende av detaljplanens efterföljande vinnande av laga kraft. Exploateringsavtalet reglerar principer 
och detaljer gällande ansvarsförhållanden, kostnadsfördelningar och samordning av åtgärder för 
genomförandet av detaljplanen.  
Exploateringsavtalets huvuddrag är följande:  
 

 Specificering av vilka fastighetsöverlåtelser som behövs för detaljplanens genomförande samt 
hänvisning till överlåtelsehandlingar. Avsikten är att exploatören förvärvar del av den 
kommunalt ägda fastigheten Härnevi 1:71 inom område i detaljplanen utlagt som 
kvartersmark för bostads- och centrumändamål.  

 Specificering av vilka lantmäteriåtgärder som behövs för detaljplanens genomförande samt 
fördelning av ansvar för ansökan och förrättningskostnader. Avsikten är att exploatören 
finansierar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder. 

 Fördelning av ansvar för projektering, utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar. 
Huvudprincipen är att kommunen i egenskap av fastighetsägare vidtar utbyggnad på 
kommunägda fastigheter både inom allmän plats samt kvartersmark för parkeringsändamål. 
Finansiering av samtliga åtgärder sker genom exploateringsbidrag från exploatören till 
kommunen vars storlek och övriga förutsättningar regleras i exploateringsavtalet.  



  Sida 26 av 31 
 
 
 

 
Detaljplan för Täppan, (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902  Planbeskrivning  

 Fördelning av kostnader och ansvar för utförande av utbyggnad på kvartersmark. Exploatören 
vidtar och finansierar utbyggnad inom kvartersmark för bostadsändamål. 

 Samordningsfrågor avseende ordningen i vilken utbyggnad sker. Avsikten är att utbyggnaden 
ska regleras så att utbyggnad inom kvartersmark för bostadsändamål kan göras samtidigt som 
utbyggnad sker inom kvartersmark för parkeringsändamål och allmän plats utan 
utbyggnadsprojekten skapar inbördes hinder.  

 Ansvarsfördelningen beträffande VA-anläggningar. Kommunen är huvudman för det 
kommunala dricks- och spillvattennätet och ansvarar för att nätet är färdigställt för anslutning 
till exploateringsområdet senast ett visst datum som närmare specificeras i 
exploateringsavtalet. Exploatören ersätter kommunen för de kostnader som utbyggnaden av 
VA-nätet innebär.  

 Ansvarsfördelning samt samordning av flytt av befintliga ledningar inom planområdet.  
 Ansvarsfördelning kring byggmoment, störningar som härrör från byggnationer etc.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

Följande tabell redovisar vilka fastigheter som berörs av planförslaget samt fastigheternas lagfarna 
ägare vid tidpunkten för antagande av planförslaget: 
 

Fastighetsbeteckning Ägare 
Härnevi 1:71 Upplands-Bro kommun 
Härnevi 1:34 Noc Tre Fast AB 
Härnevi 1:35 Noc Tre Fast AB 
Härnevi 1:36 Noc Tre Fast AB 

 

Fastighetsbildning  

Generellt 

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för 
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter 
ansökan. 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 sökandens 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. 
Beslutade ersättningsbelopp, såväl överenskomna som beslutade på Lantmäteriets initiativ utgör 
därefter en fordran på den ersättningsskyldiges fastighet ingående i förrättningen och har bästa rätt 
före andra inteckningar i fastigheten under ett års tid från beslutstidpunkten.  
 
För att fastighetsindelningen skall komma i överensstämmelse med planförslagets bestämmelser om 
markanvändning behöver ett antal fastighetsbildningsåtgärder genomföras.  

Allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats NATUR och GATA. Fastighetsbildning behöver ske för att 
fastighetsgränserna ska överensstämma med planförslagets användningsgränser. Genom 
fastighetsreglering avses den kommunala gatu- och parkmarksfastigheten Härnevi 1:71 frånskiljas från 
kvartersmark för bostads- och centrumändamål (BC1). Område med kvartersmark (BC1) på nyss 
nämnda fastighet överförs till någon av fastigheterna Härnevi 1:34-36 som ägs av exploatören. Till 
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grund för fastighetsregleringen kommer ligga endera köp eller överenskommelse om 
fastighetsreglering vilken regleras närmare i exploateringsavtalet. För bildande av allmän plats GATA 
behöver ingen fastighetsbildning göras.  

Kvartersmark 

Inom detaljplanen finns två typer av kvartersmark, nämligen kvartersmark för parkeringsändamål (P) 
samt kvartersmark för bostads och centrumändamål (BC1). För fastighetsbildning inom Kvartersmark 
för bostads och centrumändamål svarar exploatören vad gäller initiativ och bärande av kostnader. 
Kvartersmarken för parkeringsändamål avses vara kvar i kommunal ägo samt upplåtas med arrende till 
exploatören. Värdet att indela denna kvartersmark i egen fastighet är ringa och samma lösning vad 
gäller fastighetsindelningen har tillämpats i närområdet. Av den anledningen avser inte kommunen 
ansöka om fastighetsbildning för att frånskilja parkeringsytan från Härnevi 1:71. Ytor utlagda med 
kvartersmark för parkeringsändamål på Härnevi 1:34 och 1:35 överförs genom fastighetsreglering till 
Härnevi 1:71. Till grund för denna fastighetsbildning ligger endera köp eller överenskommelse om 
fastighetsreglering och hanteras samtidigt som fastighetsbildningen i avsnittet allmän plats, ovan.  
 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 

Servitut är ett rättsförhållande mellan två fastigheter ägnat att förbättra funktionen hos en av 
fastigheterna (förmånsfastighet eller härskande fastighet) genom att använda, eller begränsa 
användning av en annan fastighet (belastad eller tjänande fastighet). Rättsförhållandet uttrycks som en 
skriftlig rättighet och kan antingen beslutas av Lantmäteriet inom ramen för en lantmäteriförrättning 
och benämns då officialservitut, eller utgöras av ett avtal mellan fastigheternas ägare och benämns då 
avtalsservitut. För officialservitut föreligger krav på att rättigheten är av väsentlig betydelse för 
förmånsfastigheten i varje enskilt fall.  
 
Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet som kan beslutas av Lantmäteriet. En viktig skillnad mot 
servitut är att rättighetens förmånshavare utgörs av en juridisk person. Ledningsrättens huvudsakliga 
funktion är att lösa markåtkomst på ett bestående sätt för allmännyttiga ledningar.  
 
Vid bildande av officialservitut och ledningsrätt kan lantmäteriet fatta beslut om ersättning för 
exempelvis upplåtet utrymme samt andra skador som uppstår till följd av rättighetens bildande. I det 
fall rättigheten är kopplad till en förmånsfastighet görs en anteckning på förmånsfastigheten i 
fastighetsregistret 
 
Följande rättigheter berörs av genomförandet av planförslaget: 
 
Rättighet Förmån Last Påverkan vid fastighetsbildning 

nödvändig för plangenomförande 
0139–06/20.1  
Officialservitut 

Härnevi 1:36  Härnevi 1:35  Rättigheten är belägen inom område med 
användningsbestämmelse ”B”. Rättigheten upphör att 
gälla i de delar last‐ och förmånsfastighet regleras 
samman. 

0139–06/20.2 
Officialservitut 

Härnevi 1:36  Härnevi 1:35  Rättigheten är belägen inom område med 
användningsbestämmelse ”B” samt ”BC1”. Rättigheten 
upphör att gälla i de delar last‐ och förmånsfastighet 
regleras samman.  

0139–99/9.1 
Ledningsrätt 

Upplands‐Bro 
kommun 

Härnevi 1:71  Rättigheten belägen inom område som bildar 
kvartersmark för parkeringsändamål. 
Fastighetsrättsligt sker ingen ändring.  
Rättighetshavaren har vid preliminärt samråd godkänt 
överbyggnad av ledningsrätten med 
parkeringsanläggning. Hänsyn till rättigheten tas vid 
upplåtelse av parkeringsytan som arrende. 
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Inom planområdet finns ett antal sakförhållanden mellan av planen berörda fastigheter vilka inte 
behandlats i något fastighetsrättsligt avseende.  
 
Ej behandlat 
sakförhållande 
eller ej inskrivet 
avtalsservitut 

Förmån Last Påverkan vid fastighetsbildning 
nödvändig för plangenomförande 

Servisledningar  Härnevi 1:41 
(utanför 
planområdet) 

Härnevi 1:71 
(inom 
planområdet) 

Förordnande eller nybildande av rättighet 

Dagvattenledningar  Upplands‐Bro 
kommun 

Härnevi 1:35, 
1:71 

Bildande av ledningsrätt 

Spillvattenledningar  Upplands‐Bro 
kommun 

Härnevi 1:35, 
1:71 

Bildande av ledningsrätt 

Vattenledningar  Upplands‐Bro 
kommun 

Härnevi 1:35, 
1:71 

Bildande av ledningsrätt 

 
 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
 

Fastighet inom 
planområdesgräns 

Areal enligt 
fastighetsregistret 

Bestämmelse om 
markanvändning 

Areal med bestämmelse 
utlagd, ungefärlig 
angivelse 

Härnevi 1:34 2130 kvm* ”BC1” – Bostäder butiks- och/eller 
verksamhetslokaler i bottenvåning  

2126 kvm 

”NATUR2” – Naturmark 27 kvm 

Härnevi 1:35 3213 kvm ”BC1” – Bostäder butiks- och/eller 
verksamhetslokaler i bottenvåning 

3180 kvm 

”NATUR2” – Naturmark 23 kvm  

Härnevi 1:36 724 kvm ”BC1” – Bostäder 724 kvm 

Härnevi 1:71 75 748 kvm ”BC1” – Bostäder butiks- och/eller 
verksamhetslokaler i bottenvåning 

1205 kvm 

”P” – Parkering 1813 kvm 

”NATUR1” – Naturmark med 
dagvattendammar 

702 kvm 

”NATUR2” - Naturmark 482 kvm 

”GATA1” – Lokalgata 1195 kvm 

*Arealen angiven i fastighetsregistret stämmer inte överens med i kartan uppmätt areal.  
 

Tekniska frågor 

Geoteknisk utredning 

En geoteknisk utredning har gjorts, med syftet att klargöra områdets mark- och 
grundläggningsförhållanden. I de östra delarna där ett tunnare lager lera har noterats skulle 
byggnaderna kunna grundläggas med platta på mark eller platta grundlagt på plintar. Eventuell lera 
kan behöva skiftas ur. I västra delen av området, där de stora lerdjupen har påträffats, rekommenderas 
att byggnaderna grundläggs på pålar. Stålpålar är att rekommendera på grund av förekomsten av större 
block i marken. 
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Inom hela området varierar förekomsten av lera och behov av grundläggning på pålar kan variera 
under en och samma byggnad, men det är att föredra att använda samma grundläggningsmetod under 
hela byggnaden för att undvika differenssättningar. När placering och utformning av byggnaderna är 
kända kan val av grundläggningsmetod utredas i detalj. 
Schakt i området kan vid en belastning 1 m från schaktkrön på max 20 kPa göras med en släntlutning 
på 1:1 till max 2 meter djup över grundvattenytan. Vid djupare schakter och schakter under 
grundvattenytan krävs kompletterande stabilitetsberäkning av en geotekniker. Vid schakter djupare än 
1,5 meter under markytan kan schakt under grundvattenytan bli aktuellt och då kan temporär 
grundvattensänkning bli aktuellt. Vid schakt under grundvattenytan föreligger risk för 
bottenupptryckning. Detta skall utredas ytterligare när nivåer för schaktbotten är fastställda. Fler 
mätningar behöver utföras av grundvattnets nivå för att bland annat kunna utreda riskerna för 
bottenupptryckning och schakt under grundvattenytan. Beroende på grundläggningsnivå kan 
bergschakt bli aktuellt. Vid bergschakt skall en riskanalys upprättas med hänsyn till vibrationer. 
 

Miljöteknisk utredning 

Genomförd markundersökning visar generellt på låga föroreningshalter av metaller, pesticider, 
alifatiska och polycykliska aromatiska kolväten i fyllnadsjorden inom undersökningsområdet. I en 
provpunkt, belägen på kommunens mark, påvisades arsenikhalter i fyllnadsmaterialet över riktvärdet 
för MKM. Atrax bedömer att den förhöjda arsenikhalten inte kommer att utgöra en oacceptabel 
hälsorisk med avseende på framtida markanvändning. Denna bedömning baseras bland annt. på att 
delar av området kommer att hårdgöras och ytliga jordmassor kommer att behöva skiftas ut vid 
framtida anläggningsarbeten, vilket medför en begränsad exponeringsrisk med avseende på arsenik. I 
övrigt påvisades låga koncentrationer eller halter under laboratoriets rapporteringsgränser för 
pesticider och alifatiska och polycykliska aromatiska kolväten i jorden.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte föreligger några hinder avseende markföroreningar 
inför den framtida exploateringen. Det bör dock observeras att uppschaktade massor vid 
anläggningsarbeten kan komma att behöva hanteras som förorenade även om inga oacceptabla 
hälsorisker bedöms föreligga. 
 
Kommunens Miljöavdelning anser att den miljötekniska utredningen är ofullständig och behöver 
kompletteras med bland annat fler provtagningspunkter för att kunna visa att marken är lämplig för 
bostäder. Medskicket är att det behöver visas att föroreningar kan avhjälpas på ett rimligt sätt och att 
det i nuläget inte går att säga huruvida marken är lämplig för avsedd användning. Planarkitekten har 
beslutat att planen kan tas till samråd ändå och att de miljötekniska frågorna och föroreningsfrågan är 
viktiga frågor som det behöver återkommas till innan planen tas upp för granskning. Bedömningen är 
att en konsekvensanalys behöver göras av exploatör, i samråd med kommunen, som redogör för en 
plan för hur föroreningarna ska avhjälpas, och att kompletterande provtagning kan behövas för att få 
en tydligare bild av föroreningarnas omfattning. 
 

Flytt av ledningar 

I området med kvartersmark för bostäder- och centrumändamål finns befintliga allmänna ledningar. 
Ledningarna hindrar i befintligt läge vissa byggrätter och behöver flyttas för att planförslaget ska 
kunna genomföras. Ledningsägaren vidtar ledningsflytten på exploatörens bekostnad. Formerna för 
finansiering och samordning av ledningsflytten regleras närmare i exploateringsavtal, se rubrik ovan.  
 

Dokumentation och kontroll 

Kompletterande undersökningar, provtagningar och analyser behövs under planarbetets gång. Det 
finns oklarheter, varav flera har nämnts: grundvattnets läge och hur schaktning kommer att påverka 
denna, samt markföroreningarna. Uppföljning behövs och blir aktuellt när samråd har genomförts. Då 
tillkommer samrådsredogörelse med input från såväl interna som externa berörda parter. 
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Höjdsättning 

Markhöjd vid inom område som belastas av ledningsrätt 0139–99/9.1 får inte förändras. Detta regleras 
genom bestämmelse i ledningsrättsbeslutet.   
Höjdsättning får inte utföras så att befintligt dike utmed järnvägsspåret söder om planområdet får en 
ökad dagvattenbelastning. Detta regleras genom bestämmelse i detaljplanen under rubriken ”Skydd 
mot störningar”: Dagvatten ska avledas till dagvattendammar. Volymen på dessa ska 
uppgå till totalt minst 62 kubikmeter. 
 

Ekonomiska frågor 

Driftkostnader för allmän platsmark 

Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen som finansieras med skattemedel. 
De driftkostnader som uppstår för kommunen är skötsel av naturområden samt allmän plats för 
huvudgata.  
Beräknade driftkostnader för planområdet: 
 

 Kvadratmeter Kronor/år 
Natur 1060 kvm  10 000 kr/år 
Gator 210 kvm 7000 kr/år 

 

Bygglov, bygganmälan 

Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Kostnad för bygglov 
betalas av den som avser vidta byggnationerna och betalas efter vid var tid gällande bygglovtaxa.  
 

Avgift för vatten och avlopp 

Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  
 

Lantmäteriförrättning 

Ändringar av fastighetsindelningen prövas av statliga lantmäterimyndigheten som handlägger 
fastighetsbildningsfrågor efter ansökningar och yrkanden. Lantmäteriet prövar frågor om ledningsrätt, 
gemensamhetsanläggningar, bildande av samfällighetsföreningar mm. För handläggningen debiteras 
normalt den som lämnat in ansökan efter vid var tid gällande taxa. För mer information om hur 
ansökan görs och Lantmäteriets taxor, kontakta Lantmäteriet www.lantmateriet.se.  
 
Inom ramen för lantmäteriförrättning kan ersättningar komma att aktualiseras. Dessa ersättningar kan 
exempelvis avse ersättning för upplåtet utrymme för servitut, ledningsrätt eller utgöra ersättning för 
områden som genom fastighetsreglering övergår från en fastighet till en annan. Avsikten är att de 
ersättningar som går att förutse vid tidpunkten för detaljplanens antagande regleras genom 
överenskommelser som träffas som bilaga till exploateringsavtal, se rubrik ovan.   
 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden är 
byggrätten garanterad under förutsättning att fastigheten är planenlig och att det som avses byggas 
stämmer med detaljplanens bestämmelser. Om en fastighetsägare lider ekonomisk skada av att 
detaljplanen upphävs eller ändras, t.ex. genom att en byggrätt minskar i storlek eller att ett område får 
ändrad användning vilken innebär minskat marknadsvärde, kan fastighetsägaren bli ekonomiskt 
kompenserad. Efter genomförandetiden kan inga sådana anspråk göras.  
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Medverkande i projektet 

Till grund för detaljplanen ligger kommunens arbete med bland annat behovsbedömning, utredningar 
av externa konsulter (anlitade på uppdrag av exploatören, granskade av kommunens sakkunniga), 
studier och skissande av arkitektbyrå (anlitad av exploatören). För planhandlingarnas framtagande har 
kommunens planarkitekt ansvarat. Ett flertal tjänstepersoner med specialistkompetenser har bidragit 
till arbetet (trafik, miljö, VA, dagvatten för att nämna några viktiga områden).   
 
 
 
Denna planbeskrivning upprättades: 2019-10-02 
 
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
Henric Carlsson       Viktoria Söderman  Samuel Eketorp 
Planchef   Planarkitekt   Projektledare exploatering 



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Egenskapsgräns och Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Lokalgata

GATA

 

1

Naturmark med dagvattendammar

NATUR

 

1

Naturmark

NATUR

 

2

Kvartersmark

Bostäder, butiks- och/eller verksamhetslokaler tillåtet i bottenvåning.

BC

 

1

Parkering

P

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Bebyggandets omfattning

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad, bortsett från balkonger som
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0.0

UPPLYSNING - GESTALTNINGSPRINCIPER

Till detaljplan för Täppan hör Gestaltningsprinciper som

inkluderats i planbeskrivningen. Det handlar om anpassning

till platsens kulturmiljövärden och att bostadskvarteret ska

vara enhetligt och uppfylla krav på god helhetsverkan enligt

PBL 2 kap 6 § samt att den nya bebyggelsen och miljön ska

ha god färg-, form- och materialverkan enligt PBL 2 kap 3 §

och 8 kap 1 §.

Gestaltningsprinciperna är vägledande vid handläggning av

bygglov.
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Skydd mot störningar

Dagvatten ska avledas till dagvattendammar. Volymen på dessa ska

uppgå till totalt minst 62 kubikmeter.

Utrymmen utomhus inom 25 meter från närmaste järnvägsspår ska

utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

Byggnader som vetter direkt mot järnväg ska inom 50 meter från

närmaste järnvägsspår utföras med minst en utrymningsväg som

leder bort från järnvägen. För lokaler med stadigvarande vistelse som

ligger inom 50 meter från närmaste järnvägsspår gäller att

friskluftsintag inte får placeras i fasad som vetter mot järnvägen.

Med närmaste järnvägsspår åsyftas en framtida spårbreddning där

spårläget hamnar 5 meter närmare planområdet jämfört med

nuvarande järnvägsspår. Med nuvarande järnvägsspår menas

spårets läge vid datumet när detaljplanen vunnit laga kraft

Grundläggningssätt och konstruktion ska anpassas så att

komfortvibrationer i vertikal eller horisontell riktning inte ska överstiga

0,4 mm/s eller stomljudsnivåer som högst 30 dBA (slow) eller 35 dBA

(fast) i något boendeplan.

Bullerskärmar/plank med en höjd av 5 meter över anslutande

marknivå och med ljuddämpning på minst 5 dB(A) ska

uppföras. Ytskikt ska vara av trä.
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Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningaru

 

1

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Villkor för lov

Bygglov får ej ges förrän markens lämplighet för

bostadsbyggande har säkerställts genom att

markföroreningar har avhjälpts
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Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då planen vunnit laga kraft

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
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Icke‐teknisk sammanfattning 
Upplands‐Bro kommun har på uppdrag av Noccon Fastighetsutveckling AB tagit  fram ett 
samrådsförslag för planläggning av fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36. Planförsla‐
get syftar till att möjliggöra för flerbostadshus med 90‐120 st. bostäder, butiker och verk‐
samheter, parkering samt dagvattenhantering  inom området. Bostäderna avser fyra fler‐
bostadshus  som tillsammans  formar ett kvarter  invid Härnevi  skolväg/Härneviskolan och 
öster om Sätrabäcken. Området får en kvartersstruktur i klassisk stil som anpassas till be‐
fintligt  vägnät  och  järnvägen  (Mälarbanan).  Bostadshusen  bildar  en  skyddad  innergård 
som inrymmer lekplats, mötesplatser och cykelförvaring. 

I  sitt yttrande över kommunens behovsbedömning av planen påpekade  länsstyrelsen att 
det  enligt  bedömningen  krävs  flera  utredningar  för  att  klarlägga  eventuella  nödvändiga 
skyddsåtgärder  för  att  kunna  genomföra  planen.  Utifrån  detta  gjorde  länsstyrelsen  be‐
dömningen att det inte går att utesluta att planen kan antas medföra en betydande miljö‐
påverkan. Det innebär att planen behöver miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskriv‐
ning (MKB) upprättas. Inom ramen för miljöbedömningen av planen har samråd med läns‐
styrelsen genomförts för att sätta ramarna för omfattning och innehållet i MKB:n. Arctan 
AB har på uppdrag av Noccon Fastighetsutveckling AB tagit fram föreliggande MKB.  

Ett antal utredningar har genomförts för att säkerställa att marken är lämplig för den mar‐
kanvändning  som planförslaget  redovisar. Planförslagets  lokalisering, omfattning och ut‐
formning bedöms vara förenligt med riksintressena enligt miljöbalken (MB) kap 3‐4 samt 
kommunens strategier och övergripande planering för mark och vatten. Inga fornlämning‐
ar eller övriga kulturhistoriska  lämningar etcetera  finns dokumenterade  inom planområ‐
det. Planförslaget bedöms vara förenligt med vattenskyddsföreskriftens 9 § och övriga re‐
levanta delar i författningen genom den dagvattenhantering som planeras vid planens ge‐
nomförande.  

En väsentlig del  i  planprocessen och vid utformningen av planförslaget har  varit att pla‐
nera för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering. Med framtagen dagvattenutredning 
och föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått som presenteras i denna MKB bedö‐
mer kommunen att planen kan genomföras utan att miljökvalitetsnormerna för Mälaren‐
Görväln  påverkas  negativt  på  kvalitetsfaktornivå. Dagvattenhanteringen med  rening och 
fördröjning  av  dagvattnet  bedöms  inte  på  ett  betydande  sätt  påverka  Natura  2000‐
området  Broviken.  Tillståndsprövning  gentemot  Natura  2000  i  enlighet med MB  7:28  a 
bedöms därmed  inte aktualiseras. Vidare bedöms planerad dagvattenhantering avhjälpa 
risken för påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer, Mälarbanan, vid ett 20 års‐
regn.  Genomförandet  av  planen  bedöms  inte  medföra  risk  för  ras,  skred,  erosion  eller 
skada på annan fast egendom.  

Kommunen anser att planförslaget och dess utredningar visar på att planen kan genomfö‐
ras utan att det uppstår påtagliga konsekvenser eller risk för människor hälsa eller säker‐
het  i  området.    Genomförda  inventeringar  och  utredningar  samt  planförslagets  utform‐
ning medför att kommunen bedömer att marken i området blir  lämplig för bostäder och 
bebyggelse  för  stadigvarande vistelse. Genom denna MKB  för genomförandet av planen 
och framtida kontroll samt uppföljning visar exploatören att förpliktelserna i miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler iakttas samt att exploatering är förenlig med miljökvalitetsmålen. 
Kommunen har analyserats olika alternativ vid  framtagande av planförslaget. Planförsla‐
gets alternativ har bedömts var den mest hållbara över tiden.  
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1 INLEDNING 
Arctan AB har på uppdrag av Noccon Fastighetsutveckling AB tagit fram föreliggande mil‐
jökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n är en del av miljöbedömningen som utförs för ge‐
nomförandet av detaljplanen för Härnevi 1:34 m.fl., Täppan. Området ligger i gamla delen 
av  Bro  utmed Härnevi  skolväg,  Upplands‐Bro  kommun.  Arbetet med miljöbedömningen 
och föreliggande MKB har genomförts integrerat med planarbetet och i samråd med Upp‐
lands‐Bro kommun. Ansvariga för MKB‐arbetet är Jon Månsson och Richard Söderlund, Ar‐
ctan AB. 

 

KARTA 1. VISAR LOKALISERINGEN AV PLANOMRÅDET 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Under våren 2017 inledde fastighetsägaren Noccon fastighetsutveckling AB en dialog med 
kommunen om möjlig utveckling av fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36. Bolaget an‐
sökte planbesked den 22 juni 2017 och den 6 december 2017 lämnade kommunstyrelsen 
planuppdrag om att ta fram ny detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.).  

För  detaljplanens  upprättande  samarbetar  kommunen med Byrån  för  Arkitektur & Kon‐
struktion Stockholm Hongkong AB. Exploatör samt arkitekt menar att bostäderna ska ut‐
vecklas  speciellt  för unga och  studerande som vill  ha kostnadseffektivt boende med bra 
kommunikationer, äldre som tröttnat på sitt villaboende och vill bo i lägenhet, barnfamil‐
jer samt ensamstående föräldrar som har behov att bo nära skola samtidigt som det är lätt 
att ta sig till jobbet med lokaltrafik eller egen bil. 

Det  handlar  om  fyra  flerbostadshus  som  formar  ett  kvarter  invid  Härnevi  skol‐
väg/Härneviskolan och öster  om Sätrabäcken. Området  får  en  kvartersstruktur  i  klassisk 
stil som anpassas till befintligt vägnät och järnvägen. Bostadshusen bildar en skyddad in‐
nergård som inrymmer lekplats, mötesplatser och cykelförvaring. 
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1.2 DETALJPLAN 

Detaljplanens syfte är att  i  första hand pröva och därefter skapa riktlinjer för byggnation 
av  cirka  90‐120  bostäder  i  formen  av  flerbostadshus,  parkering  och  dagvattenhantering 
inom planområdet, och därmed omvandla ett lågexploaterat område vars plantskoleverk‐
samhet sedan en tid tillbaka inte har varit i bruk till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus 
i enlighet med ÖP 2010. Exploateringen ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinci‐
per uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas 
på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och upprustning 
av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken. 

 

 

 

 

BILD 1. VISAR  ILLUSTRATIONEN, VY ÖVER BOSTADSKVARTERET, PARKERING OCH NATURMARKEN MED DAG‐

VATTENDAMMAR 

Gestaltningen utgår från den klassiska trädgårdsstaden som förebild och inspiration. Prin‐
ciperna  för  trädgårdsstaden kan kortfattat  förklaras  som:  småskalig, blandad bebyggelse 
inordnad  i en stadsväv, karaktäriserad av  luftighet och grönska. Byggnaderna  inom plan‐
området utförs enhetliga med putsade fasader i varma kulörer och sadeltak, men erhåller 
unika fasaddetaljer, förslagsvis  i trä för att särskiljas och ges en unik  identitet. Platsen är 
relativt plan, så god tillgänglighet kan uppnås på innergården, parkering, parker och torg. 
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2 MILJÖBEDÖMNING FÖR PLANER OCH PROGRAM 
2.1 MILJÖBEDÖMNING 

Syftet  med  miljöbedömningen  är  att  integrera  miljöaspekter  i  planering  och  beslutfat‐
tande så att en hållbar utveckling främjas. Enligt miljöbalken (1998:808, härefter MB) 6:11 
ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program 
som krävs i lag eller annan författning göra en miljöbedömning om genomförandet av pla‐
nen,  programmet  eller  ändringen  kan  antas  medföra  en  betydande  miljöpåverkan.  Be‐
hovsbedömningen,  som  görs  tidigt  i  planprocessen,  ligger  till  grund  för  huruvida  bety‐
dande miljöpåverkan kan antas.  

Att  genomföra  en miljöbedömning,  som  avser  planer  och  program,  innebär  att  arbetet 
med att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen fortsätter. Under processen ska en 
MKB arbetas  fram. Myndigheten eller  kommunen ska  samråda om hur omfattningen av 
och detaljeringsgraden  i en MKB ska avgränsas, ett så kallat avgränsningssamråd. MKB:n 
ska  finnas  tillsammans med  plan‐  eller  programförslaget  vid  plansamråd  för  att  det  ska 
finnas tillfälle att ge synpunkter på MKB:n och förslaget till plan eller program. Vid beslu‐
tet om att anta en plan ska hänsyn tas till MKB:n och inkomna synpunkter. Efter proces‐
sens  slut  vidtar  uppföljning  och  eventuell  övervakning  av  den  betydande miljöpåverkan 
som planen kan antas ge upphov till. 

Vid  årsskiftet  2017/2018  infördes  nya  bestämmelser  i  MB  och  plan‐  och  bygglagen 
(2010:900)  (PBL) avseende strategiska miljöbedömningar av planer och program och om 
specifika miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Förordningen om miljökonse‐
kvensbeskrivningar  (1998:905)  upphörde  att  gälla  och  miljöbedömningsförordningen 
(MBF) (2017:966) trädde i kraft. Övergångsbestämmelser innebär att för planläggning och 
andra ärenden enligt PBL  ska de äldre  lagbestämmelserna och  förordningsföreskrifterna 
fortfarande gälla för mål och ärenden om planer som har påbörjats före 1 januari 2018.  

Planförslaget har upprättats  innan 1  januari 2018 vilket  innebär att detta  förslag ska be‐
dömas utifrån den tidigare lagstiftningen om miljöbedömningar.  

2.2 BEHOVSBEDÖMNING 

Kommunen  har  upprättat  en  behovsbedömning  (2018‐12‐20)  för  att  undersöka  om  ge‐
nomförandet  av  planförslaget  för  Täppan,  Härnevi  1:34  m.fl.,  kan  antas  medföra  bety‐
dande miljöpåverkan. I samband med upprättande av en detaljplan ska en bedömning gö‐
ras  om  planen  kommer  att medföra  en  betydande miljöpåverkan.  Behovsbedömningen 
sker utifrån bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskriv‐
ningar  (1998:905). Den behovsbedömningen som genomförts grundar sig på de bestäm‐
melser  som gällde  för miljöbedömning  fram  till  och med den  31 december  2017. MB 6 
kap. ändrades den 1 januari 2018 vilket medförde nya regler för miljöbedömning. Planpro‐
cessen påbörjades  innan 1  januari 2018, därav genomfördes en behovsbedömning enligt 
lydelsen i MB före 1 januari 2018.  

Kommunen har vid genomförd behovsbedömning kommit fram till att ett genomförande 
av detaljplanen  inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen motiverar 
detta ställningstagande med att planförslaget stämmer överens med kommunens övergri‐
pande planeringsmål och översiktsplan. Planens förutsättningar: ringa storlek, läge och in‐
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nehållande markanvändning innebär att ingen betydande miljöpåverkan kan antas komma 
av  planens  genomförande.  De  åtgärder  för  dagvattenomhändertagande  sammantaget 
med de markarbeten som kommer krävas, kan leda till förbättrad rening och fördröjning 
av dagvatten som rinner mot Sätrabäcken, samt att mindre föroreningar i marken kan av‐
lägsnas. Detta  leder till bedömningen att naturvärden kan bättre skyddas  i och med pla‐
nens genomförande. 

I övrigt anser kommunen att det inte föreliggande omständigheter som tala för att genom‐
förandet att plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Länsstyrelsen  har  i  yttrande  (2019‐02‐08)  påpekat  att  det  enligt  behovsbedömningen 
krävs  flera  utredningar  för  att  klarlägga  eventuella  nödvändiga  skyddsåtgärder  för  att 
kunna genomföra planen. Utifrån detta gör länsstyrelsen bedömningen att det inte går att 
utesluta att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt kriterierna i bi‐
laga 4 MKB‐förordningen.  Länsstyrelsen bedömer vidare att  kommunen kommer att be‐
höva belysa och beakta en rad miljöaspekter i planläggningen, vilket lämpligen görs inom 
ramen för en MKB‐process. 
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3 METODIK OCH PROCESS 
3.1 SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN 

Av MB 6:13  följer att  samråd  ska  ske med  länsstyrelsen vid upprättande av MKB. Syftet 
med samrådet är att MKB:n ska  få  lämplig avgränsning och omfattning. Samråd genom‐
fördes i Stockholm 2019‐04‐12 med länsstyrelsen. Genomfört samråd ligger till grund för 
denna MKB och dess utformning.  

Särskilt viktiga aspekter att belysa och bedöma i denna MKB avser: 

 Riksintressen enligt MB kap 3‐4 

 Skyddade områden 

 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

 Dagvattenhantering 

 Förorenade områden 

 Buller och vibrationer 

 Risk och säkerhet  

Övriga aspekter beskrivs och bedöms mer översiktligt utifrån vilken relevans aspekten får 
vid planens genomförande.  

Vid  samrådet  framhöll  länsstyrelsen särskilt  vikten av att beskriva och belysa miljöeffek‐
terna för genomförandet av planen vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten. I anslutning 
till  planområdet  rinner  Sätrabäcken.  Sätrabäcken  är  inte  utpekad  som  en  vattenföre‐
komst, men dess vatten rinner ut i Mälaren. Det innebär att det är Mälaren som ska räk‐
nas som recipient vid bedömning av hur planen påverkar möjligheterna att följa miljökvali‐
tetsnormerna  för vatten. Eftersom det pågår  flera exploateringsprojekt  i  kommunen be‐
höver kommunen göra en samlad bedömning av påverkan på Natura 2000‐området och 
vattenförekomsten. 

Kommunen  planerar  för  en  övergripande  analys  av  påverkan  på miljökvalitetsnormerna 
för  vatten  avseende  Mälaren  sett  utifrån  befintliga  och  kommande  exploatering‐
ar/utvecklingsprojekt inom kommunen.  

3.2 METODIK FÖR MILJÖBEDÖMNING 

Att  identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt 
vid  genomförandet  av  en miljöbedömning. Direkta,  indirekta och  kumulativa  effekter  är 
centralt vid denna process och definieras i MB 6:3. Effekterna ska studeras dels på männi‐
skor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning‐
en med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt.   

Dessa begrepp används i MKB:n för att analysera effekterna vid genomförandet av planen.  

3.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Det huvudsakliga utredningsområdet  för MKB:n  är detsamma  som planområdet. Utöver 
att beskriva konsekvenserna  inom planområdet har det  för vissa aspekter bedömts vara 
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relevant att bedöma ett större geografiskt perspektiv, ett så kallat influensområde. Detta 
har varit aktuellt för aspekterna:  

 Riksintressen enligt MB kap 3‐4 

 Skyddade områden däribland Natura 2000 

 Dagvattenhantering 

 Miljökvalitetsnormer för ytvatten MB kap 5 

 Risk och säkerhet 

3.4 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING 

Miljöeffekter  kan  uppstå  på  allt  både  lång  och  kort  sikt.  Tidsspannen  för  dessa 
tidshorisonter är  inte definierade  i  lagstiftningen. Vad som är  lämpliga tidshorisonter att 
använda  för miljöeffekter  behöver  därför  bedömas mot  bakgrund  av  vilka miljöeffekter 
det är frågan om. Emellertid ska samtliga tidshorisonter analyseras, från kort till lång sikt 
och  både  övergående  och  bestående  effekter  behöver  identifieras.  Vid 
nulägesbeskrivningen  ska  därför  planen  eller  programmet  beakta  antagna  planer  och 
program som den relaterar till. 

För detaljplaner ska nulägesbeskrivningen förklara vilka gällande planer som är antagna i 
området där effekter kan väntas uppstå, samt vad dessa planer medger. Det betyder att 
även om en detaljplan inte är genomförd helt, eller endast delvis, behöver det framgå av 
nulägesbeskrivningen vad planen skulle  innebära om den vore  fullt genomförd. Detta är 
viktigt för att kumulativa effekter ska kunna bedömas på ett korrekt sätt. Planer som inte 
är antagna ska inte redovisas i nulägesbeskrivningen. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR  –  MARK  OCH  VATTEN  (BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN) 

I MB 6:12 ställs krav på att redovisa befintliga miljöförhållanden och miljöproblem i områ‐
det. Den strategiska miljöbedömningen behöver alltså även visa nuläget i de områden som 
kan komma att påverkas betydligt. Nedan följer beskrivning av förutsättningarna för om‐
rådet. Förutsättningar avser de förhållande som råder inom den geografiska avgränsning‐
en för MKB:n.  

4.1 OMRÅDESBESKRIVNING  (PLANOMRÅDET  SAMT  OMGIV‐
NINGEN) 

Stadsbilden präglas av en blandad bebyggelse med främst villor och radhus men med ett 
antal flerbostadshus och viss verksamhet såsom restauranger och frisersalong. Bebyggel‐
sen har vuxit fram som ett stationssamhälle i samband med att stationen förlades hit på 
1870‐talet.  Järnvägen går  invid planområdet  ‐ pendeltågsstationen Bro är några minuter 
bort till fots. Invid Härnevi skolväg ligger Härneviskolan. Sydost om planområdet byggs ett 
flerbostadshus i tre våningar med indragen takvåning.  

Inom  planområdet  finns  idag  en  lägre  bebyggelse,  en  till  två  våningar,  med  villor  men 
också ett växthus. Planteringsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare 
nedlagd och har i dagsläget ingen funktion. Angränsande fastighet närmast järnvägsspåret 
används som uppställningsplats för diverse upplag och Härnevi 1:34 samt Härnevi 1:36 är 
bebyggda med enbostadshus. 

 

BILD 2. VISAR PLANOMRÅDET OCH DESS NÄRMILJÖ 
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4 .1 .1  LANDSKAPET,  BEFINTLIG BEBYGGELSE,  NATUR‐  OCH KULTURMILJÖ 

Planområdet används  i dagsläget  för bostads‐ och verksamhetsändamål. Bostadsbyggna‐
derna inom planområdet är uppförda i en våning. I näromgivningen finns blandad bebyg‐
gelse med villor  i väster och flerbostadshus om tre våningar  i  sydost. Tvärs över angrän‐
sande väg, Härnevi  skolväg,  finns Härneviskolan. Den består av äldre byggnader  från se‐
kelskiftet runt år 1900 samt tidstypiska byggnader från 1950‐ och 1960‐talen. 

Inom planområdet har det bedrivits odling i växthus som står kvar på platsen. I övrigt finns 
det träd av olika ålder och art, gräsmatta, buskar. Planområdet ingår i ett sammanhang av 
enplansvillor och annan mindre bebyggelse som härstammar från det gamla stationssam‐
hället. Området präglas av närheten till  järnvägen, men också av närheten till Sätrabäck‐
ens  lummiga grönska samt byggnader och skolgård  tillhörande Härneviskolan som  ligger 
på andra sidan vägen. Mellan skolan och Härnevimottagningen finns en öppen plats som 
används som vändplats för bilar och som även knyter samman Härnevi skolväg med GC‐
vägar samt andra stråk. Inom planområdet finns ingen värdefull naturmiljö. 

Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns registrerade inom planom‐
rådet  enligt  Riksantikvarieämbetet,  Fornsök.  Det  finns  heller  inga  statliga  byggnadsmin‐
nen, utpekade objekt med kulturvärde eller kyrkliga kulturminnen inom planområdet. 

4 .1 .2  GEOLOGI 

En  geoteknisk  utredning  har  utförts  av  Geomind  AB. Marken  inom  planområdet  består 
främst av gräs och grusad yta med  flertalet  träd och buskage  i östra delen av området.1 
Den östra delen av området är i dagsläget svårtillgänglig.  Markytan sluttar neråt från öst 
till väst utan några påtagliga höjdskillnader. 

Jordlagerföljden  i  området  är  generellt  fyllning  på  torrskorpelera  som  övergår  till  lera 
ovanpå  friktionsjord  på  berg.  I  delar  av  området  överlagras  fyllningen  av  ett  tunt  lager 
mulljord.   

Fyllningens mäktighet  varierar mellan  0,2  till  1 meter  och  innehåller  bland  annat  sand, 
lera, grus, växtdelar och block. Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan 1 till 3 meter 
och  innehåller  ställvis  sand.  Lerans mäktighet  är mellan  0  till  9 meter.  Leran  innehåller 
sand och sandskikt. Friktionsjordens mäktighet varierar mellan 0 till 2 meter och består av 
en sandig siltig morän innehållande block.  

Berget  sluttar svagt  från norr  till  söder och  från öster  till  väster. Avståndet  till berg  från 
markytan varierar mellan cirka 13 meter till cirka 1 meter.  

Utifrån provgroparna bedöms västra området vara svårschaktat,  se  figur 3  i den geotek‐
niska  utredningen,  då mycket  block  och  sprängsten  har  påträffats  cirka  1  meter  under 
markytan. 

Överslagsberäkningar  visar  att  cirka  1 meter  uppfyllnad, motsvarade en  last  på  cirka  20 
kPa, ger sättningar på cirka 0,05–0,1 meter inom de områden där det förekommer cirka 7 
meter lera. En uppfyllnad på 2 meter, motsvarande en last på cirka 40 kPa, ger sättningar 
på  cirka  0,1–0,2  meter.  Kompletterande  beräkningar  behöver  utföras  när  lasterna  från 
planerade byggnader är framtagna. 

 

1 Geomind AB 2017. 
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Geotekniska  rekommendationer  för  planerad  bebyggelse  enlig  planförslaget  redovisas  i 
avsnitt 5.1.2. 

4 .1 .3  HYDROLOGI/DAGVATTEN 

Grundvattennivån i planområdet är cirka 2‐3 meter under markytan. På minst ett ställe är 
grundvattennivån något närmare markytan. Grundvattennivån varierar bland annat bero‐
ende på årstid och nederbördsmängd.  

Höjdskillnaderna  inom planområdet är små. Området avvattnas till Sätrabäcken, belägen 
sydväst om planområdet. Sätrabäcken mynnar slutligen i Mälaren‐Görväln. Av dagvatten‐
utredningen framgår att det befintliga utflödet från området vid ett 20‐årsregn är 75 l/s.2 
Miljökonsekvenser  av  planförslaget  och  föreslagna  åtgärder  avseende  dagvattenhante‐
ringen redovisas i avsnitt 5.1 och 5.2.    

4 .1 .4  TRAFIK  OCH KOMMUNIKATIONER 

En trafikutredning har utförts av Structor Mark Stockholm AB. Av denna framgår att längs 
gatunätet  i  detaljplaneområdets närhet  varierar  kvaliteten på gångbanorna.3 Gångbanor 
finns ibland på båda sidor, ibland på ena sidan och ibland, exempelvis längs Härnevi skol‐
väg förbi detaljplaneområdet, saknas de helt. Samtliga gator är belysta vilket är positivt för 
den upplevda tryggheten. Dock är belysningen riktad mot körbanan. Längs Köpmanvägen 
och vid pendeltågstationen  finns även mer småskalig belysning  riktad mot gång‐ och cy‐
kelbanorna. 

I planområdets närhet finns cykelbanor utmed Köpmanvägen och i en passage mellan Al‐
lévägen  och  Köpmanvägen  strax  öster  om  Härneviskolan.  En  välanvänd  cykelparkering 
finns vid pendeltågsstationen. Det finns även parkerade cyklar utanför parkeringsområdet 
vilket indikerar på ett underskott av cykelparkeringar.  

Tillgången  till  kollektivtrafik  är  god.  Bro  station,  som  är  närmsta  hållplats,  finns  ett  par 
hundra meter sydöst om planområdet. Stationen trafikeras av både pendeltåg och buss. 
Det finns även busshållplats cirka 400 meter norr om planområdet. 

Planområdet nås via bil från Enköpingsvägen via Köpmanvägen och därefter Härnevi skol‐
väg. Området kan även nås från Ginnlögs väg via Stationsvägen/Härnevi skolväg. Enligt tra‐
fikutredningen trafikeras de större vägarna Ginnlögs väg och Enköpingsvägen av 2 780 re‐
spektive 6 421 fordon per dygn. Köpmanvägen trafikeras av 1 403 fordon per dygn. Här‐
nevi skolväg och Stationsvägen trafikeras av 678 respektive 720 fordon per dygn.  

Trafikutredningen  påvisar  inga  kommande  kapacitetsproblem  för  trafiken  i  området,  då 
den  tillkommande  trafiken  enligt  planförslaget,  endast  marginellt  ökar  belastningen  på 
vägarna i området. Detta är beräknat utifrån prognosår 2040.  

I  trafikutredningen presenteras  uppgifter om antalet  trafikolyckor  inom cirka  500 meter 
från planområdet. Studerad period är juni 2013 – juni 2018. Sex olyckor, exklusive singelo‐
lyckor  för gående och cyklister, har  rapporterats  in.  Ingen av dessa har varit med dödlig 
utgång,  utan majoriteten  har  fått  lindriga  skador. Något  samband mellan  olyckorna  har 
inte identifierats. 

 

2 Arctan AB 2019. 
3 Structor Mark Stockholm AB 2019. 
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Mälarbanan  löper  strax  söder om planområdet. Sträckan  trafikeras både av persontrafik 
och godstransporter med bland annat farligt avfall. Att planlägga för bostäder i anslutning 
till Mälarbanan medför risk för människors hälsa och säkerhet genom buller, olyckor, vib‐
ration och stomljud m.m. Planförslaget i relation till detta redovisas i avsnitt 5.3 – 5.5. 

4 .1 .5  BULLER 

En bullerutredning har utförts av MiljöInvest AB.  I utredningen har beräkningar gjorts av 
den  ekvivalenta  och maximala  ljudnivån  i  området  och  vid  de planerade  bostadshusens 
samtliga fasader.4 Bullerutredningen har gjorts med tanke på det relativt korta avståndet 
till Mälarbanan.  

Gällande  bullerkrav  finns  i  förordning  (2015:216)  om  trafikbuller  vid  bostadsbyggnader, 
härefter bullerförordningen. I utredningen har de uppmätta bullernivåerna jämförts med 
de  ljudnivåer som inte bör överskridas enligt bullerförordningen. Enligt förordningen bör 
inte  ljudnivån överskrida  vissa  värden utomhus och  inomhus.  Planförslaget  i  relation  till 
bullersituationen,  dess  konsekvenser  och  föreslagna  åtgärder  för  att  begränsa  faran  för 
människors hälsa redovisas i avsnitt 5.3.   

4 .1 .6  PÅGÅENDE PROJEKT   I  OMRÅDET 

1. Trädgårdsstaden  

Området planeras för etappvist byggande av 1500 ‐ 2000 bostäder samt förskolor, skolor, 
verksamheter  och  service.  Även  ny  infartsparkering  inom  området  för  Trädgårdsstaden 
planeras.  

2. Cykelbanor  

Längs Enköpingsvägen kommer regional gång‐ och cykelväg att byggas. Just nu pågår arbe‐
tet  mellan  Håtunavägen  och  fram  till  cirkulationsplatsen  i  höjd med  Råbyvägen.  Under 
2019 fortsätter arbetet öster därom.  

3. Infartsparkering I och med utbyggnad av Bro Trädgårdsstad utgår befintlig infartsparke‐
ring med cirka 140 platser söder om järnvägsspåren. Därför planeras dels infartsparkering 
inom Trädgårdsstaden enligt ovan, men också ytterligare en ny  infartsparkering norr om 
spåren, väster om detaljplaneområdet.  

4. Korsningsutformning  

Utredning pågår för att öppna anslutning för motorfordonstrafiken mellan Härnevi skolväg 
och cirkulationsplatsen på Enköpingsvägen. Även gång‐ och cykelväg  längs Härnevi  skol‐
väg, som ska ansluta den regionala cykelbana som nu byggs längs Enköpingsvägen, utreds.  

5. Gamla Brandstationen i Bro  

På fastigheten har uppförts ett hästskoformat flerbostadshus i fyra våningar med mindre 
lägenheter, boendeparkering, och en allmän infartsparkering. Parkeringen ska tidregleras 
under veckodagar  i syfte att möjliggöra parkering för exempelvis de som arbetar på sko‐
lan.  

 

4 MiljöInvest AB 2019. 
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6. Bostäder Köpmanvägen  

Norr om Bro station  längs Köpmanvägen utreds  lämpligheten för bostäder på en yta om 
cirka 5000 kvadratmeter. Upplands‐Brohus utreder möjligheten att bygga hyresbostäder 
på platsen.  

7. Församlingslokal  

Detaljplanearbete  pågår med  syfte  att möjliggöra  uppförande  av  nya  församlingslokaler 
för Svenska kyrkan.  

8. Komplettering av bostäder  

I samband med renovering av bostadshusen i Södra Finnsta utreds möjligheten att bygga 
nya hus. Möjligheten att bygga på en våning på befintliga hus utreds också. 

9. Vattenplan (MKN)  

Genom EU är Sverige förbunden att se till att alla vatten ska nå god status och att vatten‐
kvaliteten inte får försämras. Detta ställer krav på kommun för hänsynstagande till vattnet 
när nya områden planeras. Därför har en vattenplan tagits fram för att se vilken status det 
är på vattnet i kommunen, vad det finns för naturvärden, miljöproblem, vad som påverkar 
vattnet och vilka behov av åtgärder som finns.  

I  vattenplanen beskrivs  sjöar och vattendrags ekologiska och kemiska status utifrån Vat‐
tenmyndighetens statusklassningar. På en angiven skala kan man därigenom se hur sjön 
eller vattendraget mår. Vattenplanen ska utgöra ett underlag för en samlad bedömning av 
påverkan på Mälaren från olika utvecklingsprojekt inom kommunen.  

 

KARTA 2. VISAR PÅGÅENDE PROJEKT I OMRÅDET. KÄLLA: STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB 
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4.2 RIKSINTRESSEN 

Ett  område  med  särskilda  värden  kan  uppmärksammas  som  vara  av  riksintresse. 
Riksintressen ska prioriteras i den fysiska planeringen och ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt  kan  skada  dess  värden.  Det  ska  framgå  av  en  kommuns  översiktsplan  hur 
riksintressenas värden ska tillgodoses. 

Riksintressen innefattas av MB kap 3 och 4. Centrala myndigheter beslutar om riksintres‐
sen enligt MB kap 3 och riksdagen beslutar om riksintressen enligt MB kap 4. De områden 
som  centrala myndigheter  gör  "anspråk"  på  utgörs  oftast  av  mindre  områden med  ett 
specifikt  värde.  Riksintressen  som  regleras  av  3  kap. MB,  kan  vara  både  av  bevarande‐
karaktär  och  utnyttjandekaraktär.  Områden  som  riksdagen  pekat  ut  utgör  stora 
geografiska områden och kan betecknas som nationallandskap. 

Riksintressen  kan  vara  av  väsentlig  omfattning  och  det  är  inte  ovanligt  att  olika 
riksintressen  överlappar  varandra.  Om  ett  område  är  av  riksintresse  för  flera  ändamål, 
måste en avvägning göras.  I MB 3:10 anges avvägning mellan olika riksintressen. Om ett 
område enligt 5‐8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt 
det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med mar‐
ken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en an‐
läggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. Beslut med stöd av första 
stycket får inte strida mot bestämmelserna i MB 4 kap. 

4.2.1  RIKSINTRESSEN KAP 3  MILJÖBALKEN 

Det finns inga områden av riksintressen enligt MB 3 kap. inom planområdet. I planområ‐
dets  närhet,  söder  om planområdet,  finns  riksintresse  enligt MB  3:8,  kommunikationer, 
Mälarbanan. Mälarbanan  går  från  Stockholm norr  om Mälaren,  via  Västerås  till Örebro. 
Banan är av nationell betydelse och trafikeras av både person‐ och godstrafik, från Bålsta 
mot Stockholm även av pendeltåg. Sträckan är dubbelspårig och elektrifierad. Beaktande 
av riksintresset för Mälarbanan beskrivs vidare under kapitel 5. 

Mälaren omfattas av  riksintresse MB 3:5, vattenområden med betydelse  för yrkesfisket. 
Sådana vattenområden ska så  långt möjligt  skyddas mot åtgärder  som kan påtagligt  för‐
svåra näringens bedrivande. 

Planförslaget  lokalisering,  omfattning  och  markanvändning  bedöms  inte  påverka  riksin‐
tresset avseende yrkesfisket.  
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KARTA 3. VISAR RIKSINTRESSEN AVSEENDE KULTURMILJÖVÅRD 

Kara 3 visar riksintressen enligt 3:6 avseende kulturmiljövård. Ett par hundra meter söder 
om planområdet  finns riksintresset Bro (AB33) vilket manifesteras med centralbygd med 
förhistorisk bruknings‐ och bosättningskontinuitet  som  idag domineras av Bro  kyrka och 
Brogårds godskomplex, vilka präglas av det sena 1800‐talets anläggningar.5 

Planförslaget lokalisering, omfattning och utformning bedöms inte påverka riksintressena 
avseende kulturmiljövård.  

Riksintressen enligt MB 3:6 för naturvård och friluftsliv redovisas i karta 4. Området Björk‐
fjärdern‐Prästfjärdens övärld sträcker sig över stora delar av vattenområdet för Mälaren. 
Området är utpekat som riksintresse för friluftslivet då området besitter särskilt goda för‐
utsättningar  för  berikande  upplevelser  i  natur‐  och/eller  kulturmiljöer.  Vidare  finns  det 
inom området särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och där‐
med berikande upplevelser. Inom detta område finns några riksessen för naturvård enligt 
MB 3:6.  

 

5 Riksantikvarieämbetet 2014, s. 40.  
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KARTA 4. VISAR RIKSINTRESSEN AVSEENDE FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD 

Planförslaget  lokalisering,  omfattning  och  utformning  bedöms  vara  förenligt med  riksin‐
tressena avseende friluftsliv och naturvård.  

4 .2 .2  RIKSINTRESSEN KAP 4  MILJÖBALKEN 

De områden som anges i MB kap 4, 2‐8 §§ är, med hänsyn till de natur‐ och kulturvärden 
som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse enligt MB 4:1. Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om 

   1. det inte möter något hinder enligt 2‐8 §§ och 

   2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur‐ och kulturvärden. 

Bestämmelserna  i  första  stycket  2  och  i  2‐6  §§  utgör  inte  hinder  för  utvecklingen  av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som 
behövs för totalförsvaret.  

Strax söder om Mälarbanan sträcker sig det omfattande riksintresse för Mälaren enligt MB 
4:1‐2 §§. Inom riksintresseområden för turism och rörliga friluftsliv ska turismens och fri‐
luftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsfö‐
retag eller andra ingrepp i miljön. Området är utpekat som riksintresse för de samlade na‐
tur och kulturvärdena för Mälaren med öar och strandområden.6 

Planförslaget  lokalisering  och  omfattning  bedöms  vara  förenligt med  riksintresset  avse‐
ende  för  turism  och  rörliga  friluftsliv.  Genomförandet  av  planförslaget  kan  bidra  till  att 

 

6 Länsstyrelsen Stockholm uå. 
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flera människor kan ta del av riksintresset då Mälaren är lättillgänglig från planområdet.  

 

KARTA 5. VISAR NATURA 2000‐OMRÅDEN  

Natura 2000‐områden utgör även riksintresse enligt MB 4:8 Inom och i anslutning till Mä‐
laren  finns  flera  Natura  2000‐områden  enligt  art‐  och  habitatdirektivet.  Natura  2000‐
området Broviken ligger cirka två kilometer söder om planområdet. Syfte och bevarande‐
mål beskrivs vidare under dagvatten/hydrologi i avsnitt 4.4.2.  

Beaktande av Natura 2000‐området Broviken, enligt planförslaget, är kopplat till den pla‐
nerade dagvattenhanteringen.  I kapitel 5 redogörs  för  förutsättningar, konsekvenser och 
planerade åtgärder för att avhjälpa skada på Natura 2000‐området.  

4.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

Enligt  PBL  2:10  ska  miljökvalitetsnormerna  i  MB  5  kap.  eller  i  föreskrifter  som  har 
meddelats med stöd av kapitlet följas vid planläggning. 

Sex förordningar om miljökvalitetsnormer finns idag: 

•  SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning 

•  SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordning 

•  SFS 2008:218 Badvattenförordning 

•  SFS 2004:675 Förordning om omgivningsbuller 

•  SFS 2004:660 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

•  SFS 2001:554 Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk‐ och musselvatten 



     MKB Härnevi 1:34 m.fl.  – detaljplan Täppan 

16 

 

Det  finns  även  ett  flertal  olika  föreskrifter  där  bedömningsgrunderna  för 
miljökvalitetsnormerna  är  rättsligt  reglerade,  däribland  Havs‐  och  vattenmyndighetens 
föreskrifter  (HVMFS  2013:19)  om  klassificering  och  miljökvalitetsnormer  avseende 
ytvatten. 

I  MB  5:2  1  st  1  p  återges  de  normer  som  har  karaktären  av  gränsvärdesnormer. 
Innebörden av detta är att vissa värden inte får överskridas eller underskridas efter en viss 
tidpunkt. För luftkvalitén regleras detta närmare i luftkvalitetsförordningen.   

I MB 5:4 1 st finns ett försämringsförbud som innebär att verksamheten inte får försämra 
vattenmiljön  på  ett  otillåtet  sätt.  Enligt  samma  paragraf  får  även  uppnåendet  av  rätt 
vattenkvalitet  inte äventyras. Med  rätt kvalitet menas den status  som ska uppnås enligt 
ramdirektivet  för  vatten  (direktiv  2000/60/EG)  avseende  status  eller  potential.  Följande 
benämningar  om  rätt  kvalitet  finns:  god  ekologisk  ytvattenstatus,  god  kemisk 

ytvattenstatus, god ekologisk potential, god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ 
grundvattenstatus. 

I  MB  2:7  finns  rimlighetsavvägningen  (allmänna  hänsynsregler).  Enligt  första  stycket  i 
paragrafen ska en avvägning göras mellan miljöhänsyn och annan hänsyn när kraven på en 
verksamhet eller  åtgärd  ska bedömas. Det gäller bland annat  att  skyddsåtgärderna eller 
försiktighetsmåtten ska stå  i  rimlig proportion till de kostnader detta  föranleder.  I andra 
stycket  finns en begränsning vad rimlighetsavvägningen får  leda  till genom hänvisningen 
till MB 5:4 och 5 §§.  

Hänvisningen  till  MB  5:4  innebär  att  avvägningen  inte  får  föranleda  att  en  verksamhet 
eller åtgärd  tillåts  som är  strid mot myndigheters och kommuners  skyldighet  i  fråga om 
kvaliteten på vattenmiljön. Utfallet av avvägningen får inte heller innebära att rätt kvalitet 
på vattenmiljön äventyras. 

Ekologisk status Mälaren‐Görväln 

Enligt VISS har vattenförekomsten en god ekologisk status.7 Samtliga biologiska kvalitets‐
faktorer  i  vattenförekomsten,  förutom  makrofyter  (storvuxen  växt  i  vattenvegetation), 
klassad som god eller hög. Kvalitetsfaktorn markrofyter är klassad som måttlig.  

Samtliga fysikalisk‐kemiska kvalitetsfaktorer för vattenförekomsten är klassad som god el‐
ler hög.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas av en genomförd detaljplan.  

Enligt VISS  finns en  risk  att den ekologiska  statusen  inte uppnår  god  till  år  2021. Det  är 
kvalitetsfaktorn konnektivitet och/eller morfologiskt tillstånd som indikerar risk. Dock har 
status för hydromorfologi inte sänkt den ekologiska statusen och det är oklart om det ska 
bedömas innebära ett miljöproblem (förändrade habitat genom fysisk påverkan). 

Kemisk status Mälaren‐Görväln 

Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen i vattenförekomsten uppnår ej 
god. Följande ämnen uppnår ej god kemisk status  i vattenförekomsten: kvicksilver, poly‐

 

7 Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 2019. 
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bromerade difenyletrar (PBDE), antracen, nickel, kadmium, bly och tribyultenn. 

Det  finns en risk att den kemiska statusen  inte uppnår god till år 2021. Det beror på att 
kvicksilverhalten  i  biota  halterna  av  antracen,  bly  och  kadmium  i  sediment  överskrider 
gränsvärdena  för  god  kemisk  status.  Förhöjda  halter  av  PAH:erna  benso(a)pyren, 
benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten och benso(g,h,i)perylen har även visats i sedimen‐
ten i vattenförekomsten. 

4.4 SPECIELLT KÄNSLIGA OMRÅDEN  

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk enligt PBL 2:5 lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till:  

•  människors hälsa och säkerhet 

•  jord‐, berg‐ och vattenförhållandena 

•  möjligheterna  att  ordna  trafik,  vattenförsörjning,  avlopp,  avfallshantering, 
  elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt 

•  möjligheterna att förebygga vatten‐ och luftföroreningar samt bullerstörningar 

•  risken för olyckor, översvämning och erosion. 

I  detta  avsnitt  redovisas  faktorer  som  identifierats  som  särskilt  viktiga  för  ett  hållbart 
plangenomförande. 

4 .4 .1  GEOLOGI 

Det  är  viktigt  att  grundläggning  för  bebyggelsen  utförs  så  att  det  risken  för människors 
hälsa och säkerhet minimeras. Detta är givetvis även viktigt sett utifrån att grundläggning 
ska ske så att det inte föreligger risk att skada på egendomen uppstår.  

I den geotekniska utredningen rekommenderas att en kompletterande geoteknisk under‐
sökning kan behövas då byggnader och marken inom planområdet är färdigprojekterad.8 
Det kan behövas för att fastställa lerans mäktighet och egenskaper samt bergets nivå. Fler 
mätningar behöver  även göras  avseende grundvattnets nivå. Det  är  viktigt  för att bland 
annat  kunna utreda  riskerna  för  bottenupptryckning och  schakt  under  grundvattenytan. 
Om stora schakter, till exempel för källare, planeras blir detta särskilt relevant. 

4 .4 .2  HYDROLOGI/DAGVATTEN 

Det är av flera anledningar viktigt att en god dagvattenhantering finns vid en genomförd 
detaljplan.  Av  betydelse  är  bland  annat  att  dagvattenhanteringen  inte  föranleder  över‐
svämning vare sig inom planområdet eller utanför på andra fastigheter. Det är även viktigt 
att  dagvattenhanteringen  är  förenlig med de miljörättsliga  kraven. Nedan  redovisas  vad 
som identifieras som särskilt viktigt att dagvattenhanteringen beaktar.   

Planområdet  ligger  inom Östra Mälarens  vattenskyddsområde  sekundär  skyddszon.  För 
vattenskyddsområdet  har  skyddsföreskrifter  meddelats.  Dag‐  och  dräneringsvatten  är 
upptagen i föreskriftens 9 §. Enligt föreskriften får inte dagvatten från nya eller ombyggda 
hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, exempelvis parkeringsanläggning‐

 

8 Geomind AB 2017. 
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ar, ske direkt till ytvatten utan föregående rening.  

Vattenskyddsföreskrifterna ska läsas samman med reglerna i 5 kap MB om miljökvalitets‐
normer  (MKN).  I MB 5:4  1  st  finns  ett  försämringsförbud  som  innebär  att  exploatering‐
en/verksamheten inte får försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt. Mer om dessa regler 
har tidigare redovisats under avsnitt 4.3.  

Dagvattnet  från  planområdet  rinner  via  Sätrabäcken,  som  rinner  ihop  med  Brobäcken‐
Önstabäcken, och vidare till Broviken som utgör en del av Mälaren‐Görväln.  

 

BILD 3. VISAR TILLRINNINGSOMRÅDEN TILL MÄLAREN‐GÖRVÄLN 

Mälaren‐Görväln är upptagen i VISS med beteckningen SE659044‐160864.  Sätrabäcken är 
klassad  som  övrigt  vatten.  Dagvattenhanteringen  i  planområdet  i  relation  till  vatten‐
skyddsföreskrifterna och MKN redovisas i avsnitt 5.1.1. 

Broviken utgör ett Natura 2000‐område. För detta område finns bevarandeplanen Brovi‐
ken SE0110130.9 Ingående livsmiljö enligt art‐ och habitatdirektivet är naturligt näringsrika 
sjöar, naturtypskod 3150.  Inga Natura 2000‐arter är  inrapporterade  i området. Bevaran‐
demålet med naturtypen är följande enligt bevarandeplanen: 

•  Arealen naturligt eutrofa sjöar med nate‐ eller dybladsvegetation ska bibehållas. 

•  Utbredningen  av  långskottsvegetationen  med  bottenrotade  vattenväxter  ska 
sträcka sig till minst 5,5 meters djup. Ett gott siktdjup under vegetationsperioden 
är nödvändigt för att undervattensvegetationen ska kunna växa på större djup. 

•  Utbredningen  av  de  typiska  undervattensväxterna  bandnate  och  uddnate  ska 
vara oförändrad eller öka. 

 

9 Länsstyrelsen Stockholm 2017. 
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•  Halten av näringsämnen ska vara  intermediär  (mesotrof) och  får  lägst motsvara 
god status. Detta mål hänvisar till vattenförvaltningens utvärderingssystem enligt 
HVMFS 2013:191 med avseende på relevant kvalitetsfaktor växtplankton. 

I bevarandeplanen redovisas även vilka hotbilder som finns. Det vill säga, vad som kan på‐
verka Natura 2000‐området negativt.  Flera hotbilder  räknas upp, bland annat  förtätning 
av Bro tätort. Av MB 7:28 a 1 st följer att tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som påtagligt kan påverka ett Natura 2000‐område. I fall då tillstånd krävs 
får åtgärden endast komma till stånd om tillstånd har lämnats enligt MB 4:8. Broviken är 
även utpekat som ett ekologiskt känsligt område (ESKO). Dagvattenhanteringen i planom‐
rådet i relation till Natura‐2000 området Broviken och dess ESKO‐klassning redovisas i av‐
snitt 5.1.1.  

I  Broviken  finns  även  naturreservatet  Broängarna.  Syftet  med  naturreservatet  är  bland 
annat att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt det rika fågellivet.10 Naturreser‐
vatet utgör en del i miljömålen levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker och ett 
rikt växt‐ och djurliv. Det är värt att nämna att det i delar av naturreservatet råder tillträ‐
desförbud mellan vår och höst. Detta med hänsyn till fågellivet.  

I Broviken finns riksintresse för yrkesfiske  i enlighet med MB 3:5. Ett större markområde 
mellan  planområdet  och  Broviken  är  upptaget  som  riksintresse  för  kulturmiljövård  (MB 
3:6). Mälarbanan utgör ett riksintresse för kommunikationer i enlighet med MB 3:8. Brovi‐
ken är även upptaget som riksintresse med geografiska bestämmelser i enlighet MB 4:1‐2 
§§. Riksintresset omfattar ett  större område och avser de samlade natur‐ och kulturvär‐
dena för Mälaren med öar och strandområden. Dagvattenhanteringen i planområdet i re‐
lation till naturreservatet Broängarna och riksintressena redovisas i avsnitt 5.1.1. 

4 .4 .3  TRAFIK  OCH KOMMUNIKATIONER 

Det är viktigt att en genomförd detaljplan inte innebär en trafiksituation som innebär fara 
för människors hälsa och säkerhet. Det är även viktigt sett utifrån rådande MKN för luft. I 
MB 5:2 1 st 1 p återges de normer som har karaktären av gränsvärdesnormer. Innebörden 
av detta är att vissa värden  inte får överskridas eller underskridas efter en viss tidpunkt. 
För luftkvalitén regleras detta närmare i luftkvalitetsförordningen. Vilka konsekvenser de‐
taljplanen medför på  luftkvalitén redovisas  i avsnitt 6.2 om miljökvalitetsmål. Planförsla‐
get i relation till hälsa och säkerhet redovisas i avsnitt 5.3 ‐ 5.5.  

 

   

 

10 Upplands‐Bro kommun uå. 
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5 MILJÖKONSEKVENSER  AV  PLANFÖRSLAGET  OCH  FÖRE‐
SLAGNA ÅTGÄRDER 

5.1 DAGVATTEN 

En dagvattenutredning har utförts av Arctan AB. Riktlinjen  i dagvattenutredningen är att 
flödet från ett 20‐årsregn från området inte ska öka i jämförelse med innan exploatering.11 
Vidare utgår utredningen från att de första 20 millimeter av ett regn ska sedimentera med 
uppehållstid om 12 timmar samt att varken halten eller mängden förororeningar får öka 
efter exploateringen. 

Av utredningen  framgår att dagvattenflödet efter genomförd detaljplan kommer att öka 
gentemot befintliga förhållanden om inga åtgärder vidtas. I utredningen redogörs för olika 
lösningar för hantering av det ökade flödet så att riktlinjerna i utredningen kan efterlevas.  

Planerade åtgärder för dagvattenhantering utgörs av: 

 Takavvattning  leds  via utkastare  till  gräs  och  växtytor  i  den mån det  är möjligt. 
Norra och västra delen leds dagvattnet via ledningar till fördröjningsdammarna. 

 På innergården möjliggörs infiltration och trög avrinning skapas genom stor andel 
växtytor och flacka lutningar. I  lågpunkter placeras uppsamlingsbrunnar som an‐
sluter till ledning och vidare till fördröjningsdammarna. 

 Skåldike anläggs. I trädraden längs södra sidan av huskropparna anläggs ett flackt 
skåldike. Takavvattning och  intilliggande mark planeras  för anslutning  till  skåldi‐
ket. I skåldikets lågpunkt anläggs uppsamlingsbrunn som ansluter till ledning och 
vidare till fördröjningsdammarna. 

 Särskilda  åtgärder  för  parkeringsytan  vidtas.  Överbyggnaden  utformas med  ge‐
nomsläpplig  asfalt.  Terrassen  avvattnas  till  dräneringsledningar  som  via  överfö‐
ringsledning leds till fördröjningsdammarna. 

 

11 Arctan AB 2019. 
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BILD 4. PRINCIPSKISS DAGVATTENLÖSNINGAR 

Den utjämningsvolym som krävs för fördröjning av dagvattnet för ett 20‐årsregn i planom‐
rådet uppgår till 62 m3. Med denna utjämningsvolym nås ett utflöde om 75 l/s vilket mots‐
varar befintlig situation. Denna siffra är exklusive den magasinvolym som även tillskapas i 
grönytor och skåldike. Dagvattnet renas även genom fördröjningen. 

I  den  sydvästra  delen  av  planområdet  planeras  två  seriekopplade  dammar.  Planerade 
dammar anläggnings inom allmän platsmark, natur. Illustrerade dammar på situationspla‐
nen upptar  en  yta om cirka 130 m2. Om en  av dessa dammar  förläggs med ett  djup på 
cirka  45  centimeter  och  växtbädd  på  10  centimeter  klaras  erforderlig  utjämningsvolym. 
Bräddutloppet från dammarna stryps till ett flöde på 75 l/s. Utloppsledning från den sista 
dammen leds till Sätrabäcken. Utloppet förses med erosionsskydd.  

För att de första 20 millimeter regn ska kunna omhändertas krävs att 100 m3 volym skap‐
as. Denna volym skapas förslagsvis genom att innergårdar och parkering utformas med en 
jord/grusfraktion som ger en total porvolym om 100 m3. När denna vattenmängd har sam‐
lats  i dessa områden bräddar resterande mängd vatten vidare mot planerade dagvatten‐
dammar. Mer om föreslagna åtgärder kan läsas i dagvattenutredningen.  

Nedan redovisas vilka konsekvenser dagvattenhanteringen får på miljön och om det före‐
ligger risk för ras och skred m.m. 

5 .1 .1  DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖ/SKYDDADE OMRÅDEN 

Förutsättningar  

I  avsnitt 4.4.2  redovisas vilka miljörättsliga  skydd  som  finns  i området och omgivningen. 
Det  är  framförallt  i  och  omkring  Broviken  där  de  flesta  skydden  finns.  Dagvattnet  från 
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planområdet  leds  via  Sätrabäcken  till  Broviken  som  i  sin  tur  utgör  en  del  av  Mälaren‐
Gärväln. Broviken är bland annat skyddat genom att det utgör Natura 2000 och naturre‐
servat. Det är viktigt att dagvattenhanteringen inte motverkar syftet med de olika skydds‐
formerna. 

Påverkan och konsekvenser 

Om  inte  nödvändiga  åtgärder  för  dagvattenhanteringen  vidtas  föreligger  en  risk  att 
vattenmiljön  i  Broviken  försämras.  Det  skulle  i  sin  tur  kunna  föranleda  till  att  planerad 
exploatering  eventuellt  behöver  tillståndsprövas  gentemot  Natura  2000‐området. 
Avsaknad  av  åtgärder  skulle  för  den  delen  inte  heller  vara  förenlig  med 
vattenskyddsföreskrifterna,  upptagna  riksintressen,  ESKO‐klassningen  och 
miljökvalitetsnormerna (MKN).    

Skyddsåtgärder/försiktighetsmått  

Föreslagna skyddsåtgärder finns presenterad i avsnitt 5.1.  

 I  planförslaget  regleras  området där  dammarna  ska  anläggas  som allmän plats‐
mark för natur. Denna markanvändning är förenlig med naturmark. På plankartan 
regleras  kvartersmarken med bestämmelse  som anger  att  dagvattnet  ska  ledas 
till dammarna på naturmarken. Dagvattendammarna har funktionen att rena och 
fördröja dagvattnet.  

 Bestämmelsen, a1 på plankartan, reglerar att bygglov  inte kan ges  innan dagvat‐
ten inom området har en fungerande lösning där dagvatten leds till anlagda dag‐
vattendammar.   

Samlad bedömning 

I dagvattenutredningen presenteras skyddsåtgärder och försiktighetsmått som till viss del 
regleras med  bestämmelser  på  plankartan. Med  bestämmelserna  som  avser  dagvatten, 
samt  skyddsåtgärder  och  försiktighetsmått  enligt  dagvattenutredningen,  för  att  fördröja 
och  rena  dagvattnet  inom  planområdet,  bedöms  vattenmiljön  i  Broviken  och  i 
förlängningen Mälaren‐Görväln  inte påverkas negativt av en genomförd plan. Av dagvat‐
tenutredningen  framgår  att  föroreningsmängden  minskas  för  de  flesta  ämnen  jämfört 
med dagens situation. Utsläpp av olja och kvicksilver ökar något vilket kan åtgärdas med 
oljeavskiljare om risk för oljespill föreligger. Att dessa utsläpp ökar efter exploatering be‐
ror på att planen möjliggör parkeringsytor  vilket  inte  finns  idag.  I  dagvattenutredningen 
ges en rekommendation om att specifika reningsåtgärder bör studeras vid färdigprojekte‐
ring. Dessa reningsåtgärder studeras då utifrån de verksamheter som kommer att finnas i 
området.  

Kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen är klassad som god i Mälaren‐Görväln. Upp‐
tagna ämnen utgörs av arsenik, koppar, krom, zink, ammoniak och nitrat. Samtliga ämnen 
är  klassad  som  god, med  undantag  för  arsenik  som  inte  är  klassad.  Av  dagvattenutred‐
ningen framgår att utsläppet av bland annat koppar kommer att minska vid en genomförd 
plan  jämfört  med  dagens  situation.  Med  hänsyn  till  möjligheterna  att  rena  dagvattnet 
inom planområdet bedöms det inte föreligga risk att en genomförd plan negativt påverkar 
MKN på kvalitetsfaktornivå i Mälaren‐Görväln.  

En genomförd detaljplan där  föreslagna eller  likvärdiga åtgärder vidtagits  för  rening och 
fördröjning  av  dagvattnet  bedöms  inte  på  ett  betydande  sätt  påverka  Natura  2000‐
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området.  Tillståndsprövning  gentemot  Natura  2000  i  enlighet  med MB  7:28  a  bedöms 
därmed inte aktualiseras.  

Om  dagvattnet  renas  och  omhändertas  inom  planområdet  i  enlighet  med  utförd 
dagvattenutredning förorenar inte dagvattnet vattenmiljön i Broviken och i förlängningen 
Mälaren‐Görväln.  Någon  risk  för  påtaglig  skada  på  riksintresset  för  kommunikationer 
bedöms inte föreligga genom att Mälarbanan riskerar att översvämmas vid ett 20‐årsregn. 
Vid projektering av området ska marken höjdsättas så att det inte föreligger risk att dag‐
vattnet  samlas  mot  järnvägsbanken.  Med  hänsyn  till  detta  bedöms  en  genomförd 
detaljplan vara förenlig med upptagna riksintressen MB 3:6, MB 3:8 och MB 4:1‐2 §§ som 
kan bli berörda av planförslaget.  

Vid  extrema  regn,  100‐årsregn,  kommer marken mättas  och  ledningar  går  fulla.  Vatten 
kommer att rinna av på markytan i området. Avvattning anpassas så att vattnet inte rinner 
på  ytan  och  in  i  entréer  och  liknande.  Samtliga  ytor  inklusive  innergård  och  parkering 
höjdsätts  i  förhållande  till  byggnader  så  att  ytavvattning  styrs  till  Sätrabäcken.  Vid  100‐
årsregn bedöms  inte  riksintresset Mälarbanan skadas allvarligt då bebyggelsen höjdsätts 
och avrinningen  från markytan styrs mot Sätrabäcken. Med dessa åtgärder bedöms  inte 
större ansamlingar med vatten långvarigt stängas in mellan planområdet och järnvägsban‐
ken. 

Planförslaget  bedöms  vara  förenligt  med  vattenskyddsföreskriftens  9  §  och  övriga 
relevanta  delar  i  författningen.  Detsamma  gäller  för  naturreservatet  och  ESKO‐
klassningen.  Bedömningen  är  därmed  att  dagvattenhanteringen  i  de  fall  nödvändiga 
åtgärder  vidtas  i  enlighet  med  utredningen  inte  kommer  att  försämra 
vattenskyddsområdet eller den ekologisk känsliga miljön Broviken. 

MKN på kvalitetsfaktornivå  i Mälaren‐Görväln bedöms  inte påverkas negativt av den en‐
skilda exploatering som planförslaget avser. Däremot ingår det i kommunens fortlöpande 
miljöarbete att  titta på konkreta åtgärder för att  förbättra MKN  i Mälaren och Broviken. 
Efter diskussion mellan kommunekolog och planavdelning har framkommit att avdelning‐
en för Övergripande samhällsplanering anser att lokala åtgärdsprogram (LÅP) är en önsk‐
värd uppföljning på det provtagningsprogram som politiken beslutade om för några år se‐
dan. Mark behöver reserveras för dagvattenhantering, där ett LÅP skulle visa på åtgärder 
som kommunen kan vidta för att förbättra MKN i Mälaren. Frågan kommer att föras upp 
på dagordningen  i  och med pågående  arbete med  en  ny  fördjupad översiktsplan  (FÖP), 
där  vattenkvalitet  och  MKN  är  en  viktig  punkt  i  kommunens  hållbarhetsarbete.  Inom 
FÖP:en ingår att visa på att ett politiskt uppdrag behövs för att titta på kumulativa effekter 
för Broviken och hur vattenkvaliteten kan förbättras.  

Åtgärderna ovan handlar sammanfattningsvis om att förbättra MKN och att minska påver‐
kan som helhet. Länsstyrelsen uttrycker dock att kommunen behöver göra en samlad be‐
dömning  av  hur  exploateringarna  i  Bro  påverkar  Natura  2000‐området  och  vattenföre‐
komsten. Vilken påverkan har exploateringarna i sig i relation till den totala påverkan (som 
innefattar  befintlig  bebyggelse/verksamheter/infrastruktur).  Det  bedöms  vara  viktigt  att 
kommunens  interna arbete mynnar ut  i ställningstagande om hur kommunen ska arbeta 
med denna fråga. 
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5 .1 .2  RAS/SKRED/EROSION OCH PÅVERKAN PÅ ANNAN FAST  EGENDOM 

Förutsättningar  

Vid en exploatering av området kommer dagvattenflödet att öka, detta med tanke på att 
antalet hårdgjorda ytor blir  fler.  I dagvattenutredningen har  fördröjningsåtgärder  för 20‐
årsregn studerats så att dagvattnet kan omhändertas inom planområdet.   

Påverkan och konsekvenser 

Om  inte  nödvändiga  fördröjningsåtgärder  vidtas  ökar  risken  för  ras,  skred  eller  erosion. 
Det  beror  på  att  dagvattnet  i  ett  sådant  fall  lämnats  utan  föregående  fördröjning  och 
styrning.  Erodering  utmed  Sätrabacken  kan  uppstå  om  inte  dagvattenflödet  från 
planområdet begränsas mot vattenförekomsten. 

Skyddsåtgärder/försiktighetsmått  

Föreslagna skyddsåtgärder finns presenterad i avsnitt 5.1.  

 I  planförslaget  regleras  området där  dammarna  ska  anläggas  som allmän plats‐
mark för natur. Denna markanvändning är förenlig med naturmark. På plankartan 
regleras  kvartersmarken med bestämmelse  som anger  att  dagvattnet  ska  ledas 
till dammarna på naturmarken. Dagvattendammarna har funktionen att rena och 
fördröja dagvattnet.  

 Bestämmelsen, a1 på plankartan, reglerar att bygglov  inte kan ges  innan dagvat‐
ten inom området har en fungerande lösning där dagvatten leds till anlagda dag‐
vattendammar.   

Samlad bedömning 

I  dagvattenutredningen  presenteras  skyddsåtgärder  och  försiktighetsmått.  Med 
bestämmelserna  som avser  dagvatten,  samt  skyddsåtgärder  och  försiktighetsmått  enligt 
dagvattenutredningen bedöms det inte föreligga risk för ras, skred, erosion eller skada på 
annan fast egendom. För att kunna omhänderta ett 20‐årsregn inom planområdet behövs 
det enligt dagvattenutredningen tillskapas yta som uppgår till 62 m3. Det är en volym som 
är  möjlig  att  tillskapa  inom  naturmarken  enligt  planförslaget.  Flödesmängden  från 
planområdet  kan  vid  en  genomförd  detaljplan  därmed  vara  densamma  som  idag. 
Erosionsskydd rekommenderas vid utloppet mot Sätrabäcken för att förhindra erodering. 
Sett  utifrån  riskerna  för  ras,  skred  och  erosion  är  det  givetvis  viktigt  att  de  geotekniska 
rekommendationerna  följs.  Följande  rekommendationer  förebygger  risken  för  ras/skred 
och erosion: 

 I  de  östra  delarna,  där  ett  tunnare  lager  lera,  har  noterats  skulle  byggnaderna 
kunna grundläggas med platta på mark eller platta grundlagt på plintar. Eventuell 
lera kan behöva skiftas ur. 

 I västra delen av området, där de stora lerdjupen har påträffats, rekommenderas 
att byggnaderna grundläggs på pålar. Stålpålar är att rekommendera på grund av 
förekomsten av större block i marken. 

Inom hela området varierar förekomsten av lera och behov av grundläggning på pålar kan 
variera under en och samma byggnad, men det är att föredra att använda samma grund‐
läggningsmetod under hela byggnaden för att undvika differenssättningar. 

 Beroende på vilken marknivå som kommer projekteras och därmed tillkommande 
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laster så kan åtgärder behövas för att minimera risken för sättningar och för att 
minimera  risken  för nivåskillnader mellan pålade anläggningar och angränsande 
gator. Exempel på det skulle kunna vara kompensationsgrundläggning. 

Schakt i området kan vid en belastning 1 meter från schaktkrön på max 20 kPa göras med 
en  släntlutning på 1:1  till max 2 meter djup över grundvattenytan. Vid djupare  schakter 
och schakter under grundvattenytan krävs kompletterande stabilitetsberäkning. 

Vid schakter djupare än 1,5 meter under markytan kan schakt under grundvattenytan bli 
aktuellt och då kan temporär grundvattensänkning bli aktuellt. Vid schakt under grundvat‐
tenytan föreligger risk för bottenupptryckning. Detta ska utredas ytterligare när nivåer för 
schaktbotten är fastställda. 

 Beroende på grundläggningsnivå kan bergschakt bli  aktuellt. Vid bergschakt  ska 
en riskanalys upprättas med hänsyn till vibrationer. 

När  byggnationer  och  projekterad  mark  är  fastställt  kan  kompletterande  geoteknisk 
undersökning behöva utföras för att fastställa lerans mäktighet och egenskaper samt ber‐
gets nivå. 

Fler mätningar  behöver  utföras  av  grundvattnets  nivå  för  att  bland  annat  kunna  utreda 
riskerna för bottenupptryckning och schakt under grundvattenytan. Detta är särskilt rele‐
vant om stora schakter för t.ex. källare planeras. 

5.2 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 

Planens  huvudsyfte  är möjliggöra  uppförande  av  flerbostadshus  där  även  centrumverk‐
samheter kan finnas. Markanvändning enligt planförslaget är följaktligen kvartersmark för 
bostads‐ och centrumändamål. Tillåten markanvändning inrymmer inte påtagligt miljöstö‐
rande  verksamheter.  Dagvattnet  från  planområdet  kan  dock  påverka  MKN  i  Mälaren‐
Görväln om inga åtgärder för att rena vattnet från föroreningar vidtas. Av den anledning‐
en har ett område i den sydvästra delen av planområdet reglerats som allmän platsmark 
för natur där dammar ska anläggas. Dammarna fördröjer och renar dagvattnet innan detta 
förs vidare till Sätrabäcken.  

Dagvattenutredningen visar på att förhöjda flöden kan hanteras på ett godtagbart sätt för 
miljön. Dagvattendammarna kan omhänderta och rena dagvattnet i en sådan omfattning 
och  på  ett  sådant  sätt  att MKN  för Mälaren‐Görväln  inte  bedöms  negativt  påverkas  på 
kvalitetsfaktornivå.  

Som nämnts i avsnitt 4.3 föreligger risk att god ekologisk status i Mälaren‐Görväln inte nås 
till år 2021. Det är kvalitetsfaktorn konnektivitet och/eller morfologiskt tillstånd som indi‐
kerar risk. En genomförd detaljplan bedöms inte påverka kvalitetsfaktorn konnektivitet då 
exploateringen inte medför åtgärder som innebär att vandringshinder vatten‐ och landle‐
vande  organismer  uppstår.  Samma  bedömning  görs  avseende  kvalitetsfaktorn morfolo‐
giskt  tillstånd. Det beror på att det  inte utförs åtgärder  i  vattenförekomsten eller övriga 
vatten som tillrinner till förekomsten.  

Det finns en risk att god kemisk status inte nås till år 2021. I avsnitt 4.3 presenteras vilka 
prioriterade  ämnen  vars  mängder  behöver  minskas  i  vattenförekomsten.  Beräkningar  i 
dagvattenutredningen,  se  avsnitt  5.1.1.,  visar  på  att  föreslagen  dagvattenhantering  inte 
försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt, d.v.s. påverka vattenmiljöns kvalitetsfaktorer. 
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Genomförda beräkningar utgår inte från att det finns förorenade områden inom planom‐
rådet, enligt utförd miljöteknisk undersökning, utan endast  från den nuvarande markan‐
vändningen. Vid genomförandet av planen tillskapas ytor b.la. för parkering vilket ger en 
markanvändning som kan medföra spill/utsläpp och olja och kvicksilver (Hg). Beräkningar 
visar på något ökade halter av olja och  kvicksilver  vid  genomförandet av planen. Ökade 
halter av olja och kvicksilver kan hanteras genom parkeringen förses med oljeavskiljare.  

Med hänsyn till  resonemanget ovan gör kommunen bedömningen att en genomförd de‐
taljplan inte negativt kommer att påverka MKN i vattenförekomsten på kvalitetsfaktornivå 
och därmed motverka syftet med normerna.  

Planförslaget är av begränsad omfattning och har en markanvändning som inte särskilt ger 
upphov till risk för överskridande av MKN. Med planerade åtgärder för exploateringen kan 
dagvattnet omhändertas och renas inom planområdet utan risk för att MKN på kvalitets‐
faktornivå försämras. I Bro centrum och områden ned mot Broviken, däribland Trädgårds‐
staden, pågår och planeras flera exploateringar. Det innebär att de kumulativa effekterna 
av exploateringarna behöver belysas för vattenförekomsten. Kommunen planerar att uti‐
från sin vattenplan utreda påverkan på MKN för genomförda och planerade exploatering‐
ar. Se avsnitt 5.1.1. 

5.3 BULLER 

 

BILD 5. VISAR PLANOMRÅDET I RELATION TILL MÄLARBANAN 

Mälarbanan  löper  söder  om planområdet. Med hänsyn  till  detta  har  en  bullerutredning 
gjorts. I avsnittet studeras planförslaget i relation till bullersituationen, vilka konsekvenser 
bullret medför och vilka förebyggande åtgärder som vidtas.  

Förutsättningar  

I bullerutredningen har uppmätta värden jämförts med de riktvärden som ställs  i  förord‐
ning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, fortsättningsvis bullerförordningen. 
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Nedan  redovisas  bullernivåerna utomhus  vid  fasad och uteplats. Därefter  redovisas  bul‐
lernivån inomhus.  

Krav bullernivåer utomhus 

Vid fasad 

•  60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om denna ljudnivå 
ändå överskrids gäller enligt förordningen följande:  

‐  minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  

‐  minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA max‐
imal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

‐               För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör över‐
skrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Vid uteplats 

•  50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Krav bullernivåer inomhus 

•  30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

•  45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

Bullerutredningen utgår  från det  framtida scenariot med ett ytterligare  järnvägsspår (ÖP 
2010 pekar ut 5 meter utanför befintligt spår som spårreservat). En eventuell byggnation 
av  ett  tredje  spår  förväntas öka  ljudnivån  vid bostadshusen med mellan 0,5 och 1 dBA. 
Analys gjord utifrån dessa förutsättningar visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå om 
60 dB(A) inte klaras utmed samtliga fasader. Planförslaget klarar bullerförordningens krav i 
och med att hälften av bostadsrummen vetter mot tyst sida för de berörda byggnaderna. 
Alternativt kan bostadsenheterna vara högst 35 kvadratmeter. 

Avseende  ljudnivå  vid  uteplats,  50  dB(A)  ekvivalent  ljudnivå  och  maximal  ljudnivå  70 
dB(A), klaras kraven endast vid delar av fasaden på hus 4 och hus 2 på innergården. Det 
betyder att om en gemensam uteplats ska anordnas behöver bullerskyddsåtgärder vidtas 
för att klara gällande bullerkrav.    I planen regleras område där åtgärder ska utföras med 
planbestämmelse om bullerskärmar/plank som behöver vara 5 meter höga och ha en lju‐
dabsorbering på 5 dB(A). Med föreslagna åtgärder enligt bullerutredningen klaras gällande 
riktvärden avseende uteplatser, se vidare under skyddsåtgärder/försiktighetsmått.  

Gällande ljudnivå inomhus, 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå nattetid 45 
dB(A), bedöms enligt utredningen kunna klaras om husets mest bullerutsatta fasad ger en 
total ljudreduktion av trafikbuller på cirka 31 dB(A).  

Påverkan och konsekvenser 

Av utredningen framgår alltså att det finns en påtaglig risk att ljudnivåerna vid två fasader 
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inte  hålls  inom  gränsvärdet  60  dB(A)  och  därmed  inte  klaras  i  enlighet  med 
bullerförordningen.12 Bullerbegränsande åtgärder behöver vidtas  för  innergården och  lä‐
genheter behöver utformas så att detaljplanen klarar bullerförordningens krav.  

Ljudnivåerna  vid  uteplats  överskrider  i  delar  riktvärdena  i  bullerförordningen.  Om  inte 
skyddsåtgärder  vidtas  kan  det  därmed  bli  fråga  om  att  olägenhet  för människors  hälsa 
inom  planområdet.  Detsamma  gäller  ljudnivån  inomhus.  Exploatören  planerar  ett  antal 
åtgärder som medför att bullerförordningen kan efterlevas vid uppförande av bostäder  i 
området, enligt principerna i bullerutredningen. Vidtagna åtgärder för att reducera buller 
utvärderas i samband med bygglovsansökan.  

Skyddsåtgärder/försiktighetsmått  

 På plankartan  finns bestämmelser  som reglerar de åtgärder  som behövs  för att 
detaljplanen ska klara bullerförordningens krav.  

 För att klara av gällande riktvärden avseende buller ska bullerskyddsåtgärder vid‐
tas  för  de  gemensamma  uteplatserna  där  det  i  bullerutredningen  identifieras 
ljudnivåer  som överskrider  riktvärdena  i  bullerförordningen. Planerade åtgärder 
är att uppföra ett 5 meter högt absorberande bullerskydd/plank emellan bebyg‐
gelsen. Dessutom behöver hälften av bostadsrummen vetta mot en skyddad sida, 
dvs. innergården, alternativt får lägenheterna vara högst 35 kvm. 

 För  att  klara  riktvärdena  gällande buller  inomhus  för  den mest  utsatta  fasaden 
ska  lämpligt  fasadmaterial som reducerar  ljudnivån användas. Vid val av fönster 
och ventiler bör det kontrolleras att dessa ger motsvarande ljudreduktion. Detta 
regleras inte med planbestämmelse utan kraven berör bygglovshandläggningen. 

Vidtas skyddsåtgärderna enligt punkt 2 och 3, eller  likande åtgärder, vid uteplats och för 
ljudmiljön  inomhus,  bedöms marken  vara  lämplig  för  bostadsbyggnader. Vilka  skyddsåt‐
gärder/utformning  som  behöver  vidtas  regleras  i  den  utsträckning  det  är  nödvändigt  i 
plan, och prövas slutligen vid bygglovsprövning.   

Samlad bedömning 

Bedömningen är att planförslaget kan utformas så att riktvärdena i bullerförordningen kla‐
ras. Nödvändiga åtgärder  för  att  klara dessa  krav bedöms vara  skälig  i  fråga om  tid och 
kostnad för att åstadkomma en god ljudmiljö inom planområdet.    

 

5.4 VIBRATIONER 

Förutsättningar  

Trafik  på  järnväg  och  väg,  främst  godstrafik,  kan  orsaka  vibrationer  som  ger  sömnstör‐
ningar  för  dem  som  bor  nära  spåret  eller  vägen.  Vibrationerna  blir  kraftigast  när  tunga 
godståg  passerar  över  lösa  jordar,  oftast  lerjordar.  I  fasta  jordar,  t.ex. morän,  är  vibrat‐
ionsnivån mycket lägre och spridningen betydligt mindre. Vibrationsstörningar kan variera 
starkt mellan näraliggande och snarlika hus. Det finns inte några entydiga samband mellan 
byggnadstyper, geotekniska  förhållanden,  fordonstyper och hastigheter. Vibrationer  från 

 

12 MiljöInvest AB 2019. 
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trafik orsakar normalt inte skador på byggnader.  

För att belysa betingelserna vad gäller  vibrationer  från Mälarbanan  så har ett PM  tagits 
fram vad gäller vibrationer från tågtrafik. PM:et är ett utlåtande som grundar sig på vibrat‐
ionsutredning för detaljplan för Härnevi 1:17, Gamla brandstation, som ligger i anslutning 
till planområdet för Täppan.  

Enligt SGU:s  jordarts‐ och  jorddjupskartor är markförhållanden mellan områdena mycket 
lika. Tågtrafiken bedöms ha likvärdig hastighet förbi områdena. Enligt den tidigare utred‐
ningen för Gamla brandstationen, daterad 2015‐04‐30, Structor Akustik, mättes vibration‐
er cirka 33 meter från närmaste spårmitt. Vid mätningen konstaterades att de uppmätta 
komfortvibrationerna som högst vara 0,39 mm/s, vilket är precis under gränsen för måttlig 
störning men är kännbara samt att nivåerna i  färdigställd byggnad,  i markplan, förväntas 
vara något lägre än uppmätt värde. Om hänsyn tas till ett framtida järnvägsspår beräknas 
komfortvibrationerna överstiga 0,40 mm/s. Stomljud beräknades till att högsta uppgå till 
36 dBA (slow).  

Med ökat avstånd från spåret förväntas vibrationerna minska. I hus 1 förväntas vibration‐
erna i mark vara lika stora som uppmätta för Gamla brandstationen, alltså 0,39 mm/s för 
att sjunka till cirka 0,2 mm/s för Hus 4.  

 

 

BILD 6. VISAR BEBYGGELSENS PLACERING I OMRÅDET 

 

 

Påverkan och konsekvenser 
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Vibrationsstörningar och stomljud från tågtrafiken längs med Mälarbanan kan uppstå och 
utgöra en olägenhet för planerade bostäder och lokaler i området, främst i hus 1.13 Vibrat‐
ionerna  skulle  även kunna ge  skador på den mest närliggande bebyggelsen. Att  åtgärda 
vibrationer i befintlig miljö är komplext och kostsamt. Således är det väsentligt att risken 
för vibrationer och stomljud hanteras i tidigt skede för att förebygga olägenheter för män‐
niskor  i området. Dock bedöms stomljudsnivåer över 30 dBA  (slow) endast  förekomma  i 
hus 1. 

Planförslaget och  förutsättningarna vad gäller vibrationer måste även beaktas utifrån en 
eventuell  framtida  utbyggnad  av Mälarbanan.  Vid  ett  sådant  scenario  är  det  rimligt  att 
olägenheter från vibrationer och stomljud kan utgöra en olägenhet för människors hälsa 
inom planområdet.  

Skyddsåtgärder/försiktighetsmått  

Planförslaget  hanterar  risken  för  vibrationer  och  stomljud  genom  bestämmelse  på 
plankartan som avser skydd mot störningar. 

 En  bestämmelse  som  omfattar  hela  planområdet  avser  att  reglera  grundlägg‐
ningssätt och konstruktion så att komfortvibrationer inte vertikal eller horisontell 
riktning inte överstiger 0,4 mm/s eller stomljudsnivåer som högst 30 dBA (slow) 
eller 35 dBA (fast) i något boendeplan.  

 Planförslagets utformning innebär att det inte kan uppföras några bostäder inom 
35  meter  från  nuvarande  spårmitt  för  Mälarbanan.  Med  nuvarande  läge  för 
spårmitt avses spårets läge vid datum när detaljplanen vinner laga kraft. 

Samlad bedömning 

Kommunen  bedömer  att  planförslagets  utformning  och  bestämmelse  som  avser  skydd 
mot störningar medför att marken blir  lämplig för bostäder och bebyggelse för stadigva‐
rande vistelse.  

5.5 FARLIGT GODS/URSPÅRNING 

Förutsättningar  

Planområdet för Täppan ligger relativt nära Mälarbanan och därmed ställs krav på att ris‐
kerna förknippade med järnvägen analyseras i planprocessen. Med hänsyn till detta har en 
riskanalys genomfört av Brandskyddslaget. Den planerade bebyggelsen inom planområdet 
uppfyller inte de rekommenderade skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Stockholms län ta‐
git fram.  

På järnvägen går person‐ och godstrafik samt även transporter av farligt gods. Osäkerhet‐
en i vad som transporteras på järnvägen är stor men de kartläggningar som genomförts vi‐
sar på att antalet  transporter med  farligt gods är begränsat samt att det endast är vissa 
typer av ämnen som transporteras. 

En detaljerad analys av möjliga olycksscenarier visar att risknivån, både avseende individ‐
risk och samhällsrisk, är låg.14 Även med ett ökat transportantal och förekomst av fler far‐

 

13 Structor Akustik AB 2019. 

14 Brandskyddslaget AB 2019. 
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liga  godsklasser  blir  risknivån  låg. Detta har  studerats  i  en  känslighetsanalys.  Risknivån  i 
området är så låg att den inte föranleder krav på säkerhetshöjande åtgärder. Den plane‐
rade  bebyggelsen  innebär  dock  att  avsteg  görs  från  länsstyrelsens  rekommenderade 
skyddsavstånd.  Byggnadstekniska  åtgärder  behöver  därför  vidtas  för  att  hantera  den 
ökade påverkan till följd av minskat skyddsavstånd. 

Påverkan och konsekvenser 

Utifrån  den  genomförda  riskanalysen  är  bedömningen  att  det  är  tågtrafiken  på 
Mälarbanan  samt  transporter  med  farligt  gods  som  kan  medföra  olyckshändelser  med 
möjlig konsekvens för planområdet.  

Följande olycksrisker identifierades vid riskanalysen: 

1. Urspårning 

2. Tågbrand 

3. Olycka vid transport av farligt gods 

Urspårning utgör den mest sannolika olyckshändelsen med tågtrafik. Vid en urspårning är 
det troligast att endast ett hjulpar glider av rälsen inom spårområdet. En urspårning kan 
också  innebära  att  tåget,  eller  enstaka  vagnar,  lämnar  spårområdet.  Vid  en  sådan  hän‐
delse kan människor utomhus skadas om de står i vägen för tåget. Vidare kan en urspår‐
ning medföra att tåget kör in i byggnader nära spårområdet kan delar av byggnaden ska‐
das. 

Konsekvensområdet för en urspårning är kraftigt avhängigt av omgivningens utformning. I 
de fall där järnvägen ligger i samma nivå som omgivningen står konsekvensområdet i re‐
lation till tågets hastighet vid urspårningstillfället. Ett ”värstafallsscenario” bedöms kunna 
innebära ett skadeområde på maximalt 25 meter vilket motsvarar en i stort sett helt sned‐
ställd tågvagn. På den aktuella sträckan som ligger  i direkt anslutning till pendeltågsstat‐
ionen kan även hastigheten för flertalet tåg antas vara betydligt lägre än de maximala 140 
km/h. 

Med planförslaget utformning, med markanvändning allmän platsmark, natur,  samt om‐
råde för parkering i anslutning till Mälarbanan, planeras det inte för några stadigvarande 
utrymmen/vistelse  i  anslutning  till  järnvägen.  Kvartersmark  för  bostäder  och  bu‐
tik/verksamheter planeras cirka 35 meter från närmaste spårets spårmitt. Kommunen be‐
dömer därmed att  det  inte  föreligger någon  risk  för urspårning med  kollision  av bebyg‐
gelse som följd. Däremot kan personer som befinner sig utomhus mellan bebyggelse och 
järnvägen skadas vid en eventuell urspårning.  

En  tågbrand  kan  uppstå  av  flera  olika  anledningar  och  medföra  att  giftiga  brandgaser 
sprids  vidare  in  över  planområdet  eller  att  branden  sprider  sig  till  byggnader  närmast 
järnvägen. Konsekvenserna av en tågbrand är bl.a. beroende av vilken tågtyp som brinner. 
Vid brand i ett godståg kan detta bli betydligt mer omfattande än brand i persontåg.  

Området  som berörs  vid  en brand  i  ett  persontåg bedöms  vara  relativt  begränsat. Med 
hänsyn till avståndet mellan järnvägen och planerad bebyggelse, cirka 35 meter, bedöms 
en persontågsbrand inte innebära risk för brandspridning till planområdet. Skadeområdet 
vid  brand  i  godståg  bedöms  kunna  bli mer  omfattande.  Värmestrålningen  vid  en  brand 
bedöms bli  hög närmast  järnvägen. Med hänsyn  till  att planförslagets  reglering av  kvar‐
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tersmark för bostäder, 35 meter från spårmitt, bedöms emellertid en brand i godståg inte 
föranleda brandspridning till bebyggelse inom planområdet.  

Risken för olyckor vid transport av farligt gods har utretts med genomförd riskanalys. Det 
bedöms  i  huvudsak  vara  ämnen ur  följande  klasser  som  är  relevanta  att  beakta  vid  be‐
dömning av risknivån vid genomförande av planen: 

 Klass 2.1. Brännbara gaser 

 Klass 2.3. Giftiga gaser 

 Klass 3. Brandfarliga vätskor 

Antal transporter med brännbara gaser förbi området är begränsad. Frekvensen för olyck‐
or med brännbara gaser bedöms vara mycket  låg. Olycksrisker med brännbara gaser be‐
döms därmed inte innebära att en oacceptabel risknivå uppnås inom området. 

Skyddsåtgärder/försiktighetsmått  

Planförslaget har utformats med beaktande av PBL 2:5, d.v.s. bebyggelse och byggnads‐
verk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till b.la. människor 
hälsa och säkerheten samt risken för olyckor. En riskanalys har genomförts och denna har 
legat  till  grund  för  planförslagets  utformning.  Tillåten markanvändning  innebär  att  inga 
bostäder  placeras  inom  35 meter  från  närmaste  spårets  spårmitt.  Markanvändningen  i 
södra delen av planområdet, mot Mälarbanan, utgörs av naturmark och parkering vilket 
inte  avser  stadigvarande  vistelse.  Plankartan  innehåller  bestämmelser  som  avser  skydd 
mot störningar vilket reglerar marken och bebyggelsen i anslutning till Mälarbanan.  

 Plankartan har en bestämmelse som anger att utrymmen utomhus inom 25 me‐
ter  från  närmaste  järnvägsspår  ska  utformas  så  att  dessa  utrymmen  inte  upp‐
muntrar till stadigvarande vistelse.  

 Plankartan reglerar med en bestämmelse bebyggelse som vetter direkt mot järn‐
vägsspåret  och  som  ligger  inom 50 meter  från  spåret.  Bebyggelsen  ska  utföras 
med minst en utrymningsväg som leder bort från järnvägsspåret. För lokaler med 
stadigvarande vistelse som ligger inom 50 meter från nuvarande järnvägsspår ska 
bebyggelsen uppföras med friskluftsintag som placeras bort från järnvägsspåret.  

Samlad bedömning 

Den planerade bebyggelsen  innebär  att  avsteg görs  från  rekommenderat  skyddsavstånd 
enligt Länsstyrelsen (50 meter mellan spårmitt och tillkommande bostäder). Planförslaget 
är utformat med beaktande av människors hälsa och säkerhet enligt PBL 2:5. Bestämmel‐
ser  på  plankartan  reglerar  markanvändningen  och  bebyggelsens  utförande  med  beak‐
tande av risk och säkerhet. 

Kommunen anser att planförslaget och dess utredningar visar på att planen kan genomfö‐
ras utan att det uppstår påtagliga konsekvenser eller risk för människor hälsa eller säker‐
het i området.  Genomförd riskanalys ger förslag till säkerhetshöjande åtgärder utifrån att 
en eventuell framtida utbyggnad av järnvägen kan komma att ske. En sådan utbyggnad an‐
tas  innebära att det närmaste spåret  för  järnvägen hamnar cirka 5 meter närmare plan‐
området. Planbestämmelserna på plankartan har utformats med beaktade av ett  sådant 
scenario.  
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5.6 FÖRORENADE OMRÅDEN 

Förutsättningar  

Vid förtätning i stadsmiljö är det i många avseende positivt att använda sig av redan ian‐
språktagna markområden  som  tappat  sin  ursprungliga  funktion.  Det  kan  handla  om  att 
bygga  bostäder  på  centralt  belägna  fastigheter med  tidigare  verksamheter  eller  bebyg‐
gelse istället för att bebygga icke exploaterad mark. Många gånger har emellertid tidigare 
verksamhet/bebyggelse  lämnat spår efter sig  i mark och grundvatten  i  form av olika för‐
oreningar, vilka måste beaktas i den fysiska planeringen. 

För att utreda eventuell förekomst av förorenad mark inom planområdet så har en miljö‐
teknisk undersökning genomförts av Orbicon AB inom berörda fastigheter samt i angrän‐
sande mark  sydväst om planområdet. Undersökningen har genomförts  i  syfte att utgöra 
underlag för upprättande av rivningsplan för nuvarande bebyggelse inom området. Inom 
området har även kvarvarande kemiska produkter, restavfall och avfall som härrör från ti‐
digare plantskoleverksamhet undersökts.15 Provtagning av material med potentiell asbest, 
metaller och PCB genomfördes i delar av den befintliga bebyggelsen. Vid utförandet note‐
ras begräsningar  i  åtkomst p.g.a.  överväxta utomhusområden  samt belamrade områden 
p.g.a. nuvarande hyresgäster.  

Vid utvärdering  av  genomförd provtagning  samt  visuell  bedömning  av  fastigheterna  har 
avfallsförordningen  (SFS 2011:927) enligt den nya  lydelsen  från 2017‐01‐01 samt ”Krets‐
loppsrådet  riktlinjer  ‐ Resurs‐ och avfallsriktlinjer vid byggande och  rivning”  (Mars 2015) 
från Sveriges Byggindustrier använts  för bedömning av  föroreningssituationen  inom om‐
rådet. Det för att klargöra om byggmaterial har föroreningar som medför att byggmaterial 
vid rivning klassas som farligt avfall, eller kräver speciell sanering/hantering. Utvärdering 
av prover visar på  förekomst av asbest  i växthus och  i golv  för bostadshus  inom Härnevi 
1:35. Asbest bedömdes även förekomma i eternitplattor och ventilationsdukt inom fastig‐
heten med plantskoleverksamhet.  Tungmetaller:  krom, bly,  kvicksilver noterades  i  plast‐
mattor och plastmaterial inom viss bebyggelse med halter som gör att förekomsterna ska 
klassas som farligt avfall. I övrigt noterades möjliga förekomster av PCB, frätande ämnen, 
giftiga ämnen, oljeavfall, kemikalier, elavfall m.m. Fullständig redogörelse av förekomster 
framgår av miljöinventering av Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36.  

Påverkan och konsekvenser 

Den  genomförda miljöinventeringen  påvisar  ett  antal  produkter/avfall  som  klassas  som 
farligt avfall. Några särskilt förhöjda områden med förorenad mark har inte kunnat påvisas 
inom  området.  Inventeringen  har  sina  begräsningar  vad  gäller  omfattning  och  detalje‐
ringsnivå. Vissa delar av området/bebyggelsen har  inte kunnat  inventerats p.g.a. begrän‐
sad åtkomst.  

Vid rivningsarbeten med befintliga bebyggelsen och markarbeten i området finns det risk 
att avfall och ämnen frigörs och sprids vidare till mark och grund‐ och ytvatten. Detta kan 
leda till att föroreningar kan spridas vidare till bl.a. Sätrabäcken eller ner till grundvattnet 
och påverka vattenskyddsområdet, Östra Mälarens vattenskyddsområde. För Sätrabäcken 
kan detta leda till konsekvenser lokalt och därmed slå ut känsliga arter som är knutna till 
bäckmiljön.  Spridning  av  föroreningar  till  vattenskyddsområdet  kan  påverka  vattenkvali‐

 

15 Orbicon AB 2017. 
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teten för området och därmed äventyra syftet med vattenskyddsområdet. Det är emeller‐
tid  inte  troligt  att  spridning  av  föroreningar  från  planområdet  skulle  kunna  få  påtagliga 
konsekvenser för människors hälsa eller miljön i övrigt. 

Innan befintlig bebyggelse rivs ska en rivningsplan upprättas. Rivningsarbeten ska planeras 
och utföras med hänsyn till områdets förutsättningar, t.ex. närheten till Sätrabäcken. Ar‐
betsmoment som kan  innebära risk  för  läckage eller  frigörelse av  förorenade ämnen ska 
särskilt analyseras, planeras och utföras med försiktighetsmått för att  inte spridas vidare 
till mark och vatten.  

Skyddsåtgärder/försiktighetsmått  

Vid  rivning  av den  befintliga bebyggelsen  och  kommande markabeten  inom området  är 
det väsentligt att säkerställa att dessa åtgärder kan vidtas utan att eventuella föroreningar 
sprids  vidare  till mark  och  vatten. Med  följande  skyddsåtgärder/försiktighetsmått  bedö‐
mer kommunen att marksanering kan utföras och att marken därmed vara lämplig för bo‐
städer: 

 Komplettera miljöinventeringen  för  området.  För  att  erhålla  en  fullständig  bild 
över  potentiellt  förorenade  områden  krävs  att  befintlig  bebyggelse  rivs  för  åt‐
komst av underliggande mark.  

 Provtagningsplan upprättas och fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 Innan bebyggelsen i området rivs ska en rivningsplan lämnas in och godkännas av 
tillsynsmyndigheten.  I  rivningsplanen  ska det  redogöras  för hur dokumenterade 
föroreningar/avfall  ska hanteras. Beredskap för potentiella  förorenade områden 
och hantering av dessa ska beskrivas. Den entreprenör som får uppdraget att ut‐
föra  rivningen  av  byggnaderna  behöver  utföra  en  egen  bedömning  gällande 
klassningen av farligt avfall. 

 Föroreningar och avfall ska hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.  

 På plankartan finns bestämmelsen ”Bygglov får ej ges förrän markens lämplighet 
för bostadsbyggande har säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts”. 
Detta  reglerar  och  säkerställer  att  exploatören  inte  kan påbörja  några  åtgärder 
som är bygglovspliktiga innan marken avhjälps genom åtgärder som gör marken 
lämplig för bostäder.  

Samlad bedömning 

Med ovanstående  reglering,  tillvägsångssätt  och  skyddsåtgärder/försiktighetsmått  bedö‐
mer kommunen att marken kan göras lämplig för bostäder samt att marksaneringen kan 
ske utan att mark och vatten riskerar att kontamineras. Vid genomförd marksanering bi‐
drar detta till positiva miljöeffekter, då potentiellt miljöfarliga ämnen bortförs från områ‐
det och omhändertas enligt gällande lagar och föreskrifter.   
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6 BEAKTANDE  AV  MILJÖMÅL  OCH  ANDRA  MILJÖFÖRHÅL‐
LANDEN 

6.1 DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA 

De  allmänna  hänsynsreglerna  i  MB  kap.  2  utgör  grundprinciperna  för  tillämpning  av 
miljöbalken med förordningar och föreskrifter. När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, 
godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid 
tillsyn enligt miljöbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Syf‐
tet med  de  allmänna  hänsynsreglerna  är  framförallt  att  förebygga  negativa  effekter  på 
människors hälsa och miljön. 

Genom denna MKB för genomförandet av planen och framtida kontroll samt uppföljning 
visar exploatören att förpliktelserna i miljöbalkens allmänna hänsynsregler iakttas. 

6 .1 .1  BEVISBÖRDEREGELN  ,  2  KAP 1  §  MILJÖBALKEN 

Bevisbörderegeln  innebär att det är den som driver en verksamhet eller utför en åtgärd 
som ska visa att hänsynsreglerna följs. Detta sker bland annat genom att exploatören har 
en fungerande egenkontroll. 

Exploatören anser att MKB:n med tillhörande  inventeringar/utredningar visar att  förplik‐
telser som kan ställas på verksamheten iakttas och uppfylls. 

6 .1 .2  KUNSKAPSKRAVET,  2  KAP 2  §  MILJÖBALKEN 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig 
den  kunskap  som  behövs  med  hänsyn  till  verksamhetens  eller  åtgärdens  art  och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Exploatören ska vid upphandling av utförare för exploatering av området tillse att utföra‐
ren har ändamålsenlig utbildning  för att genomföra exploateringen. Kontrollprogram för 
verksamheten  kommer  att  upprättas  och  dokumenteras.  Kontrollprogrammet  ska 
innehålla  åtgärder  för  att  avhjälpa  negativa  miljöeffekter  vid  genomförandet.  För  att 
säkerställa kunskap om förhållanden på plats samt bedöma miljöeffekter av  genomföran‐
det  har  samråd  med  sakägare,  berörda  och  myndigheter  genomförts.  Förutsättningar  i 
området har beskrivits med befintlig information samt utförda inventeringar/utredningar. 
Platsbesök har genomförts vid flera tillfällen.  

Exploatören har stor erfarenhet av exploatering och genomförande av bostadsprojekt vil‐
ket borgar för att exploateringen kan utföras på ett miljömässigt och hållbart sätt. I flera 
projekt har det krävts miljöprogram och handlingsplan  för marksanering samt utförande 
av detsamma, bl.a. Tvålflingan vid Telefonplan i Stockholm, Hjorthagen i Stockholm samt 
Norra Kvarngärdet i Uppsala kommun. 

Exploatören ska vid upphandling av utförare för exploateringen tillse att villkoren för verk‐
samheten och kontrollprogram efterlevs och implementeras vid exploateringen. 

6 .1 .3  FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN,  2  KAP 3  §  MILJÖBALKEN 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de 
skyddsåtgärder,  iaktta  de  begränsningar  och  vidta  de  försiktighetsmått  i  övrigt  som 
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behövs  för att  förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik.  

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Avsnitt  5  behandlar  skadeförebyggande  åtgärder/försiktighetsmått  för  att  förebygga, 
hindra eller motverka eventuell  risk  för  skada eller olägenhet  för människors hälsa eller 
miljön.  Vidtas  redovisade  skadeförebyggande  åtgärder/försiktighetsmått  bedöms  risken 
vara liten för att påtagliga negativa miljöeffekter uppstår vid genomförandet.  

6 .1 .4  HUSHÅLLNINGS‐/KRETSLOPPSPRINCIPEN,  2  KAP 4  §  MILJÖBALKEN 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika 
att  använda  eller  sälja  sådana  kemiska  produkter  eller  biotekniska  organismer  som  kan 
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.  

Vid  upphandling  av  utförare  förordas  utförare med  kvalitets‐  och miljöledningssystem  i 
enlighet  med  SS‐EN  ISO  9001:2000  och  14001:2004.  Vid  genomförandet  av  planen  an‐
vänds mindre mängder kemiska produkter, främst i form av målarfärg m.m. Detta bedöms 
emellertid inte ge upphov till risker för människors hälsa eller miljön.  

Exploatören  har  kvalitets‐  och  miljöledningssystem  överensstämmande  med  SS‐EN  ISO 
9001:2000 och 14001:2004.  

6 .1 .5  PRODUKTVALSPRINCIPEN,  2  KAP 5  §  MILJÖBALKEN 

Alla  som  bedriver  en  verksamhet  eller  vidtar  en  åtgärd  ska  hushålla  med  råvaror  och 
energi samt utnyttja möjligheterna att: 

   1. minska mängden avfall,  

   2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  

   3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

   4. återvinna avfall. 

I första hand ska förnybara energikällor användas 

Utföraren  åläggs  att  redovisa  eventuellt  farliga  ämnen  som  avses  att  användas  vid 
anläggningsarbeten. De arbetsmaskiner som kräver drivmedel, oljor samt vissa kemikalier  
ska uppfylla gällande miljökrav för fordon och arbetsmaskiner. Området ska saneras innan 
bostäder uppförs. Material återvinns där så är möjligt.  

6 .1 .6  LOKALISERINGSPRINCIPEN,  2  KAP 6  §  MILJÖBALKEN 

Val av plats ska ske utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Enligt  ovanstående  beskrivning  kapitel  4  bedöms  att  lämplig  plats  för  verksamheten 
lokaliserats. Lokaliseringen stöds av kommunen långsiktiga strategi och planering för om‐
rådet. Enligt ÖP 2010 ska bostadsprojekt med tät exploatering i väl kollektivtrafiknära lä‐
gen prioriteras. Vidare ska tillgång till parkmark och närnatur tillgodoses. Då planområdet 
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ligger två minuters promenad från pendeltågstationen samt har Sätrabäcken inpå knuten 
anses projektet ligga väl i linje med ÖP.  

Planområdet är idag exploaterat genom bostadsbebyggelse med enbostadshus samt med 
verksamhet  för  plantering,  växthus med  tillhörande  inrättningar. Området  har  vägangö‐
ring samt anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Att utveckla området, enligt planför‐
slaget, med  relativt  tät  bebyggelse med  flerbostadshus  ger maximal  nytta  för  områdets 
utveckling  samtidigt  som  de  negativa  miljöeffekterna  blir  betydligt  mindre  i  jämförelse 
med att verksamheten lokaliseras till orörd mark. 

6 .1 .7  SKÄLIGHETSREGELN,  2  KAP 7  §  MILJÖBALKEN 

Kraven i 2‐5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt 
att  uppfylla  dem.  Vid  denna  bedömning  ska  särskild  hänsyn  tas  till  nyttan  av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
När  det  är  fråga  om  en  totalförsvarsverksamhet  eller  en  åtgärd  som  behövs  för 
totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

De avvägningar  som redovisas  i MKB:n anser exploatören vara  rimliga och därmed upp‐
fylla skälighetsprincipen. 

6 .1 .8  ANSVAR FÖR ATT  AVHJÄLPA SKADA,  2  KAP 8  §  MILJÖBALKEN 

Alla  som bedriver eller har bedrivit  en  verksamhet eller  vidtagit  en åtgärd  som medfört 
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för 
att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt MB 10 kap. I den mån det 
föreskrivs  i  denna  balk  kan  istället  skyldighet  att  ersätta  skadan  eller  olägenheten 
uppkomma. Skadeansvaret innebär att det är den som bedrivit en verksamhet eller vidta‐
git en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön som an‐
svarar för att skadan eller olägenheten avhjälps. 

Exploatören har föreslagit olika skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått för att 
begränsa negativa miljöeffekter vid genomförandet av planen.  

6.2 MILJÖKVALITETSMÅL  

Riksdagen beslutade 1999 att det skulle finnas 15 nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I 
november 2005 antogs ett 16:e miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att 
nå  miljökvalitetsmålen  och  generationsmålet  utgör  grunden  för  den  nationella 
miljöpolitiken.  Miljökvalitetsmålen  med  preciseringar  ska  ge  en  långsiktig  målbild  för 
miljöarbetet  och  fungerar  som  vägledning  för  hela  samhällets  miljöarbete,  såväl 
myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers.16 

Nedan sammanfattas miljökvalitetsmålen och hur planen förhåller sig till dessa. 

Begränsad klimatpåverkan  

Planförslaget  ger  upphov  till  ökad  trafik,  främst  genom att  det  tillskapas  fler  bostäder  i 
området vilket innebär att människor kommer resa till och från bostäderna. Transporterna 
till och från planområdet medför emissioner av växthusgaser, främst koldioxid, i olika om‐
fattning beroende på vilket  transportsätt som väljs. Förutsättningarna, med närheten till 

 

16 Naturvårdsverket 2019. 
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centrum, utbyggt nät av cykelvägar samt gångavstånd till kommunikationer med tåg och 
buss, skapar goda förutsättningar för att nyttja klimatvänliga transportmedel.  

Genomförande av planförslaget bedöms påverka uppfyllandet av miljökvalitetsmålet be‐
gränsad  klimatpåverkan  i  mindre  omfattning  och  främst  vid  anläggningen  av  området 
samt genom den energianvändning och konsumtion som kan kopplas till bostadsområdet.  

Skyddande ozonskikt                     
Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat och att det istället kom‐
mer öka i tjocklek före år 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp 
av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika. 

Planförslaget  påverkar  inte  detta miljökvalitetsmål  då  det  inte  sker  någon  hantering  av 
kylar, frysar och rivningsavfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.  

Grundvatten av god kvalitet    
Genomförd dagvattenutredning visar på att dagvatten kan fördröjas och omhändertas på 
ett långsiktigt hållbart sätt. Lokaliseringen och dagvattenhanteringen säkerställer att inga 
vattenskyddsområden eller grundvattenförekomster påverkas vid genomförandet av pla‐
nen. Miljökvalitetsmålet påverkas därmed inte.  

Ett rikt odlingslandskap     
Planområdet ianspråktar inte mark som utgör del odlingslandskapet t.ex. slåtter‐ och be‐
tesmarker, åker‐ och vägrenar eller andra småbiotoper. Genomförandet av planförslaget 
påverkar inte detta miljökvalitetsmål.  

Frisk luft      
Luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många människor kan föroreningar i luften 
även  bidra  till  förkortad  livslängd.  De  luftföroreningar  som  är  skadligast  för  hälsan  är 
inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. 

De  största bidraget  till  luftföroreningar  i  kommunen är  trafiken. Även uppvärmning och 
industrier  bidrar  till  luftföroreningar.  I  kommunen  är  halterna  av  luftföroreningar  i 
allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. De högsta halterna av 
partiklar och kväveoxider finns runt motorvägen E18 som går genom kommunen. 

Trafikmängderna i omgivningen till planområdet är måttliga.  I dagsläget finns  inga kända 
områden  i  kommunen  där  utomhusluft  riskerar  att  äventyras.  Planförslaget  påverkar 
miljökvalitetsmålet  i marginell  negativ  riktning  då  planförslaget medför  en  ökad mängd 
trafik med ökade utsläpp som följd. 

Säker strålmiljö    
Inom  planområdet  varierar  resultatet  av  radonmätningen  stort,  från  högradonmark  till 
lågradonmark.  Byggnader  bör  därför  utföras  radonsäkra  om  inte  nya mätningar  utförs  i 
läge förplanerade byggnader som visar att marken i  läge för planerad byggnad utgörs av 
lågradonmark. Planförslaget, med vidtagna åtgärder som avser radonsäkert utförande av 
byggnader, bidrar till uppfyllelse till miljökvalitetsmålet.    

Magnetfältet från järnvägen är omkring 0,1 μT vid ett avstånd av cirka 20 meter från järn‐ 
vägen när inget tåg är i närheten. Det är den grundnivå som normalt finns i bostäder och 
kontor. Detta är ett medelvärde. När ett tåg är i närheten ökar styrkan något, och denna 
ökning  kan  påverka  känslig  utrustning.  Ligger  byggnaden  längre  bort  än  20  meter  från 
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järnvägens kontaktledning är dock magnetfältet från järnvägen generellt så svagt att stör‐
ningar  på  utrustning  är  ovanliga  (Trafikverket  2019‐05‐28).  Bostäder  inom  planområdet 
uppförs på behörigt avstånd från ledningar och andra inrättningar som generera elektro‐
magnetiska fält. Genomförandet av planförslaget påverkar inte detta miljökvalitetsmål.  

Storslagen fjällmiljö    
Detta miljökvalitetsmål är inte relevant för genomförandet av planen.  

Bara naturlig försurning    
De  ämnen  som  bidrar  till  försurningen  är  svaveldioxid,  kväveoxider  och  ammoniak.  De 
härrör  från utsläpp  framför allt  från  väg‐ och  sjötrafik,  värme och elkraftverk,  industrier 
samt  jordbruk.  Planförslaget  påverkar  miljökvalitetsmålet  i  mindre  omfattning  genom 
ökad trafik och därmed ökade halter av försurande ämnen.  

Ingen övergödning   

Planförslagets markanvändning  kan bidra  till  att  gödande  ämnen  släpps ut  till mark och 
vatten. Emellertid hanteras denna risk genom redovisad dagvattenhantering samt att be‐
byggelsen ansluts till kommunalt VA och reningsverk. Därmed påverkar genomförandet av 
planen inte detta miljökvalitetsmål på ett negativt sätt.     

Myllrande våtmarker    
Markanvändningen  i  planförslaget  ianspråktar  inte  våtmark.  Dagvattenhantering  och 
kommunalt VA säkerställer att föringar från området inte förs vidare till våtmarker. Miljö‐
kvalitetsmålet bedöms inte påverkas vid genomförandet av planen.   

God bebyggd miljö    
Lokaliseringen av planområdet, bebyggelsens utformning med närhet till kommunikation‐
er,  grönområden och  kulturmiljöer  samt  beaktande  av  hälsa  och  säkerhet  bedöms  var  i 
linje med miljökvalitetsmålet. Människor  som  kommer  att  bo  eller  vistas  inom området 
utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer eller strålning.  

Markanvändningen  inom området bedöms medföra att marken används på ett  resursef‐
fektivt sätt och att bostadsområdet blir en god miljö och attraktiv miljö. Planförslaget på‐
verkar miljökvalitetsmålet i positiv riktning.  

Giftfri miljö    
Inom  området  finns  förorenade  områden  enligt  genomförd  miljöteknisk  undersökning. 
Marksanering  ska  göras  för  att marken  ska  bli  lämplig  för  bostäder.  Genomförandet  av 
planen bedöms inte generera tungmetaller eller andra giftiga ämnen eller farliga kemika‐
lier. Miljökvalitetsmålet bedöms påverkas i positiv riktning då markföreningar omhänder‐
tas.  

Levande sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsnormerna för ytvatten bedöms inte påverkas till en sämre status vid genom‐
förandet av planen. Sätrabäcken som finns i anslutning till området har beaktats vid pla‐
nens utformning och den dagvattenhantering som planeras. Med genomförandet av redo‐
visade  skadeförebyggande  åtgärder  och  försiktighetsmått  bedöms  Sätrabäckens  ekologi 
och funktion inte påverkas.   

Miljökvalitetsmålet bedöms påverkas marginellt av genomförandet.  
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Levande skogar    
Markanvändningen  i  planförslaget  ianspråktar  inte  värdefulla  skogsmiljöer.  Miljökvali‐
tetsmålet berörs inte vid genomförandet av planen. 

Ett rikt djur‐ och växtliv    
Planförslaget markanvändning bedöms  inte påverka områden  som är  väsentliga  för den 
biologiska mångfalden. Inga akut hotade arter finns inom området. Bebyggelsen uppförs i 
nära anslutning till Sätrabäcken som en är del  i kommunens gröna infrastruktur. Grön är 
ett  ekologiskt  funktionellt  nätverk  av  livsmiljöer  och  strukturer,  naturområden  samt  an‐
lagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald be‐
varas och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. 

Miljökvalitetsmålet bedöms inte påverkas in någon omfattning.  

6.3 HUSHÅLLNINGSASPEKTER  

Miljöbalkens mål enligt  första  stycket  i portalparagrafen MB 1:1 är att  främja en hållbar 
utveckling. En sådan utveckling berör både människan och natur‐ och kulturmiljön. I denna 
utveckling ska nuvarande hälso‐ och miljöpåverkan begränsas så att det blir möjligt att på 
lång sikt skapa goda förhållanden.   

I portalparagrafens andra stycke framgår hur miljöbalken ska tillämpas. I tillämpningen ska 
bestämmelserna i MB 1:1 2 st 4 p om hushållning beaktas. Enligt denna punkt ska mark, 
vatten  och  fysisk  miljö  i  övrigt  används  så  att  en  från  ekologisk,  social,  kulturell  och 
samhällsekonomisk  synpunkt  långsiktigt  god  hushållning  tryggas.  Det  innebär  att 
planförslaget ska studeras utifrån om ett genomförande medverkar till god hushållning av 
dessa resurser.   

Planen  möjliggör  markanvändning  för  bostäder,  parkering  och  dagvattenhantering. 
Användningen  är  förenlig  med  kommunens  fördjupade  översiktsplan  och  strategiska 
riktlinjer  för  framtida  exploatering. Markanvändningen bedöms  vara  lämplig  hushållning 
med resurserna då det är en användning som lämpar sig väl för områdets förutsättningar. 
Av  den  anledningen  har  planförslaget  en  relativt  hög  utnyttjandegrad  då  det  finns  ett 
tydligt  behov  av  bygga  relativt  tätt  för  att  uppföra  flerbostadshus.  Marken  kommer 
därmed  kunna  nyttjas  ändamålsenligt  och  bidra  till  att  bostadsförsörjningen  inom  kom‐
munen tillgodoses.  

Bedömningen är att ett genomförande möjliggör en angelägen utveckling av området och 
och Bro centrum. En del i att utveckla Bro centrum är att tillskapa möjligheter till fler bo‐
städer och ett varierat boende  i området. Detta bidrar vidare  till att att  skapa  förutsätt‐
ningar för att utveckla näringar och service i området. Med fler boende inom Bro centrum 
och i området Täppan skapas ett större underlag för att vidareutveckla och tillgängliggöra 
närbelägna natur‐ och kulturmiljöer.  

Kommunen  bedömer  att  ett  genomförande  av  planen  medverkar  till  långsiktig 
samhällsekonomisk hushållning och möjliggör god hushållning sett utifrån de sociala och 
kulturella aspekterna. Riksintressen, skyddade områden samt miljöer som kräver särskild 
hänsyn tillgodoses med planförslaget.  

 



     MKB Härnevi 1:34 m.fl.  – detaljplan Täppan 

41 

 

7 PLANFÖRSLAGET OCH ALTERNATIV 
Enligt MB 6:13 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och 
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även motivering till varför olika 
alternativ  har  valts  eller  valts  bort  under  processen  ska  redovisas  i  miljökonsekvensbe‐
skrivningen enligt MB 6:16. 

Genom att  ta  fram alternativ  för hur målen med planen eller programmet  ska nås ökar 
förutsättningarna för att identifiera vilket genomförande som är mest lämpligt. För miljö‐
bedömningen utgår det från syftet att integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling 
främjas. 

7.1 PLANFÖRSLAGET 

Utgångspunkt  är  det  bakomliggande,  icke‐subjektiva  syftet med  planen.  Bakomliggande 
syftet med projektet  Täppan:  att  i  enlighet med översiktsplanen och RUFS  åstadkomma 
fler bostäder  i kollektivtrafiknära  läge, vilket bidrar  till ett hållbarare samhälle ur mobili‐
tetssynpunkt  men  som  också  inbringar  fler  invånare  till  kommunen  vilket  ger  skattein‐
komster och underlag för service m.m. Då det handlar om en privat fastighetsägare före‐
gicks planprocessen av en tidig dialog mellan kommun och fastighetsägare (exploatör), där 
förslaget att pröva användningen flerbostadshus på platsen föreföll vara en god idé då det 
är i linje med kommunens översiktsplan, ÖP2010, och andra styrdokument. Därmed anser 
kommunen att planförslaget uppfyller det bakomliggande syftet med planen. 

7 .1 .1  LOKALISERING OCH UTFORMNING 

Inom planområdet finns sedan tidigare friliggande bostäder (villor). För att bidra till håll‐
barare  resor  inom kommunen och  regionen bedömer kommunen att det är  lämpligt att 
planera för flerbostadshus. Det finns en gällande detaljplan som möjliggör småhus. Denna 
uppges  inte  ligga  i  linje med ÖP2010.  Redan  i  den  tidiga dialogen med  exploatören  har 
kommunen varit tydlig med att byggnadernas skala behöver förhålla sig till omgivningen, 
och att tre eller fyra våningar är lämpligt för området.  

För att åstadkomma en hållbar boendemiljö har byggnaderna orienterats enligt en kvar‐
tersstruktur med en rekreativ innergård. Området är utformat med relativt tät bebyggelse 
vilket  ger  en  resurseffektiv markanvändning.  Utformningen  av  planförslaget medför  att 
byggnaderna  närmast  spåren  agerar  bullerskärm.  För  att  klara  de  aktuella  bullerkraven 
anses inte heller småhus lämpligt på platsen. Öppna dagvattendammar läggs i förslaget på 
kommunens mark, och avrinning  från bostäderna och parkeringsplatserna sker  till dessa 
dammar, där dagvattnet fördröjs och renas innan det når Sätrabäcken. Marken som plan‐
eras  för detta ändamål  ligger strategiskt nära bäcken och den anses  inte  lämplig  för bo‐
stadsändamål p.g.a. närheten till järnvägen. 

7.2 ALTERNATIV 

Eftersom kommunen har planmonopol gav politiken planuppdrag baserat på att markan‐
vändningen  bedömts  vara  lämplig.  Innan  planbesked  gavs  gjordes  en  bedömning  av 
huruvida bostäder är lämpligt på denna plats (i relation till andra, så som verksamheter av 
olika  slag)  eller  ej,  och bostäder  bedömdes  vara den enskilt  lämpligaste och hållbaraste 
användningen. Det ligger som sagt i kommunen och regionens intresse att arbeta för fler 
bostäder tillskapas i kollektivtrafiknära läge. 
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Om flerbostadshus skulle ha en annan struktur och exploateringsgrad, skulle man kunna 
tänka  sig  att  byggrätterna  exempelvis  läggs  så  att  huskropparna  ligger  parallellt  så  som 
miljonprogrammets  lamellhus,  eller  att  punkthus  skulle  ligga  som  ”hus  i  park”. Även  då 
skulle  planens  bakomliggande  syfte  (se  7.1)  uppfyllas.  Den  av  exploatören  anlitade 
arkitekten har tittat på olika dispositioner, men landat i en semi‐öppen kvartersstruktur då 
denna möjliggör en mer privat och större innergård. Kommunen anser också att detta är 
en lämplig disposition på platsen och att den ska prövas.  

Gällande  parkering  så  finns  det  alternativ  till  markparkering,  så  som  parkering  i  garage 
under mark. Då det finns mark invid spåren att tillgå för parkeringsändamål, anses det inte 
ekonomiskt  hållbart  att  belasta  framtida  bostadsrättsinnehavare/hyresgäster  med  de 
kostnader som bilparkeringsplatser  i garage skulle medföra.  I miljöbedömningsprocessen 
är det fokus på ekologisk hållbarhet, men social och ekonomisk hållbarhet är också del av 
hållbarhetsbegreppet. 

Vid planering av  en  annan markanvändning  inom området,  t.ex.  endast  för  handel  eller 
kontor etc., krävs  inte marksanering  i  samma omfattning som vid planering för bostäder 
som utgör känslig markanvändning. Markanvändning  i  form av handel, kontor etc. skulle 
därmed innebär att marken inte saneras eller endast saneras i mindre omfattning än i jäm‐
förelse med huvudalternativet.  

7.3 VAL AV PLANFÖRSLAGET 

Nedan visas en översiktlig jämförelse mellan huvudalternativet och ett exempel en alter‐
nativ utformning av planförslaget.  

Huvudalternativ  Alternativ utformning 

Användning: bostäder 

Baserat på ÖP2010 och RUFS (gällande poli‐
tiska  styrdokument)  är  marken  lämplig  för 
bostäder  i  första  hand.  Verksamheter  i  en‐
tréplan kan möjliggöras, men huvudanvänd‐
ningen blir B. 

Användning: annan 

I  ett  strategiskt  läge  i  Bro  kan  det  vara 
lämpligt att  förbereda  för andra verksam‐
heter  i  gatuplan.  Däremot  bedöms  ingen 
annan användning vara relevant på så sätt 
som bostäder är relevant just i detta läge. 

Flerbostadshus (tre eller fyra våningar) 

Motivering:  i  enlighet  med  omgivande  be‐
byggelses  skala.  Men  ger  ändå  upphov  till 
hållbarare  resor  och  effektiv  markanvänd‐
ning  efter  platsens  förutsättningar  (behålla 
småskalig karaktär i gamla Bro) 

Lägre  exploatering  än  planförslaget:  små‐
skalighet,  men  inte  effektiv  markanvänd‐
ning i enlighet med ÖP och RUFS. 

Högre  exploatering  än planförslaget:  skal‐
förskjutning/täthet  som  inte  stöds  av  kul‐
turmiljöprogrammet.  Fler  invånare,  men 
en högre exploateringsgrad kan inte moti‐
veras i detta område med dess småskaliga 
karaktär. 

 

Ett genomförande av planförslaget innebär att området saneras och förbereds för flerbo‐
stadshus i tre eller fyra våningar, att parkering tillförs samt dagvattenhantering i dammar. 
Verksamheter i bottenplan möjliggörs för att hålla planen flexibel inför framtida behov. 
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Det finns tänkbara alternativ som är hållbara i avseende exploateringsgrad och som även 
de  skulle  bidra  till  sanering  av  föroreningar  samt  anläggning  av  dagvattendammar.  Det 
avgörande är  främst användningen, men  sedan gestaltningen, där planförslaget bedöms 
skapa  flest  användbara  rekreativa  ytor,  svarar  bäst  mot  de  aspekter  som  påverkar 
människors hälsa och bedöms vara det mest hållbara över tid. 

7.4 NOLLALTERNATIV 

I  MB  6:12  2  st  anges  att  en  miljökonsekvensbeskrivning  för  miljöbedömningen  ska 
innehålla  uppgifter  om  miljöförhållandena  och  miljöns  sannolika  utveckling  om  planen 
eller programmet inte genomförs. Detta framskrivna nuläge, eller så kallade nollalternativ, 
ska sedan ställas mot övriga alternativ som tas fram. 

Om  en  ny  detaljplan  inte  kommer  till  stånd  kan  gällande  byggrätter  användas.  Den 
nedlagda  växthusverksamheten  kan  tänkas  ligga  kvar,  men  det  förfallna  växthuset  och 
omgivande objekt  som  ligger utspridda  inom  fastigheterna behöver  förr eller  senare  tas 
om hand (det finns t.ex. farligt avfall på fastigheten).  I ett så centralt  läge i gamla Bro är 
det svårt att tänka sig att dessa fastigheter skulle fortsätta vara så outnyttjade, men om så 
skulle  vara  fallet  så  går  det  att  konstatera  att  större  delen  av  fastigheten  får  anses  ha 
karaktären  av  en  ödetomt.  I  takt  med  att  Bro  tätort  växer  kan  man  då  tänka  sig  att 
småhusen  fortsatt bebos men det blir  svårare och  svårare att  se hur de boendes behov 
kan  tillgodoses  under  rådande  förhållanden  och  i  ett  framtidsscenario  då  man  fortsatt 
låter naturen ta över utan att ta hand om förfallet. Det är förstås möjligt med en fortsatt 
växthusverksamhet men det bedöms inte som troligt. Kommunen bedömer det också som 
troligt  att  Härnevi  skolväg  kommer  att  breddas  och  utvecklas  i  framtiden  (när  antalet 
invånare växer och grusvägen inte räcker till) och det skulle rimma väl med en utveckling 
av fastigheterna 1:34 m.fl. 

Med ett framtida förändrat klimat kan det antas att skyfallen blir kraftigare och att områ‐
det  skulle  kunna  drabbas  av  ökat  flöde,  eller  kraftigare  flödestoppar  för  Sätrabäcken. 
Detta medför ökade risker för urlakning och frisättning av förorenad mark inom området. 
Detta skulle kunna medföra att Sätrabäcken lokalt skulle belastas av ökad avrinning med 
slamtransporter och föroreningar som i sin tur kan påverka recipienten Mälaren.  
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8 KONTROLL OCH UPPFÖLJNING  
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras 
för  uppföljning  av  den  betydande  miljöpåverkan  som  genomförandet  av  planen  kan 
medföra. Syftet med kontroll och uppföljning är att identifiera negativ påverkan på miljön 
och skapa förutsättningar för att kunna avhjälpa den. Vid kontroll och uppföljning är det 
främst den betydande miljöpåverkan som ska övervakas. 

8.1 KONTROLL OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN  

Ett kontrollprogram ska upprättas av exploatören för att säkerställa att försiktighetsmått, 
skadeförebyggande åtgärder, miljöhänsyn och åtaganden  följs under och efter exploate‐
ringen.  

Allmänna bestämmelser om verksamhetsutövarens kontroll finns i MB 26:19. Av detta föl‐
jer: 

 Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olä‐
genheter  för människors hälsa eller påverka miljön ska  fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 

 Den som bedriver  sådan verksamhet eller vidtar  sådan åtgärd ska också genom 
egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens 
eller åtgärdens påverkan på miljön. 

 Den som bedriver sådan verksamhet ska  lämna förslag till kontrollprogram eller 
förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 

 För de planerade  arbetena har  ett  förslag  till  kontrollprogram upprättats  enligt 
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  i  tillämpliga de‐
lar. 

Kontrollprogrammets syfte 

Kontrollprogrammet syftar till att identifierade miljöeffekter och risker, enligt denna MKB, 
hanteras  och  avhjälps  för  att  minimera  risken  för  en  oönskad  påverkan  på människors 
hälsa  och  miljön.  Kontrollprogrammet  omfattning  och  innehåll  kommer  att  fastställas  i 
samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet kommer att utvecklas under plan‐
processens gång och fastställas innan exploateringen påbörjas.  

8 .1 .1  FÖRSLAG TILL  KONTROLLPLAN/KONTROLLPROGRAM 

 Anläggning  av  dagvattenanläggningar.  Tillsyn  av  dagvattenanläggning  ska  ingå  i 
egenkontrollprogram. Skötselprogram ska tas fram för dammarnas drift. Som un‐
derlag vid projektering och upprättande av driftinstruktion kan trafikverkets pub‐
likation 2015:147 ‐ Öppna vägdagvattenanläggningar användas. 

 Uppställningsplatser  för  anläggningsmaskiner  väljs  så  att  avrinning  inte  sker  till 
diken  som  vid  en  olyckshändelse  medför  läckage  av  petroleumprodukter  eller 
andra kemikalier vidare ut till mark och vatten.  

 Inventera befintlig bebyggelse  inom planområdet  inför rivning och omhänderta‐
gande av miljöfarligt avfall. 
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 Upprätta rivningsplan för rivning och omhändertagande av miljöfarligt avfall av‐
seende befintliga byggnader. 

 Upprätta provtagningsplan för att omhänderta eventuella markföroreningar som 
finns under befintlig bebyggelse m.m. Detta utförs efter att den befintliga bebyg‐
gelsen har rivits. 

Analys av inträffade incidenter 

En orsaksanalys  genomförs,  korrigerande och  förebyggande  åtgärder  fastställs.  Åtgärder 
genomförs i samråd med tillsynsmyndigheten. Åtgärderna följs upp.  

Avvikelserapportering  

Hanteringen sker enligt rutin för avvikelser/tillbud/olyckor hos utföraren. Samtliga avvikel‐
ser hanteras, analyseras och åtgärder vidtas  för att minska  risken  för upprepning av  till‐
bud/olyckor/avvikelser.  Betydande  miljöaspekter  samt  riskinventeringar  uppdateras  vid 
behov. 

Dokumentation 

Skriftlig dokumentation genomförs löpande och delges tillsynsmyndigheten. 
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Verksamhetsplan 2020 Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden antar verksamhetsplan för 2020 
fördelat på verksamhetsnivå enligt kontorens förslag den 19 nov 2019. 
 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden fastställer prislista 2020 för 
gymnasieskolans introduktionsprogram enligt bilaga 3 i 
Utbildningskontorets förslag den 19 november 2019. 
 

3. Utbildningschefen och Kommundirektören får i uppdrag att fördela 
investeringsbudgetens gemensamma projekt och omfördela mellan 
projekt vid behov.  

 

 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tillsammans med Kommunledningskontoret gjort ett 

förslag till verksamhetsplan för 2020 med utgångspunkt från 

Kommunstyrelsens förslag till beslut om budgetramar. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019 

 Verksamhetsplan för Gymnasie – och arbetslivsnämnden för 2020 med 

bilagor 

Ärendet 

Under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 2020 vid 

sitt sammanträde 27 november i linje med Kommunstyrelsens förslag tilldelas 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden en ram på netto 176 700 tkr, som nämnden 

själv får fördela. 

Förslaget till Verksamhetsplanen för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 2020 

är fördelat på verksamhetsnivå.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-11-19 GAN 19/0082 

 
 

 

Fördelning på verksamhetsnivå  

Förslaget till internbudget på verksamhetsnivå innebär att den totala ramen 

enligt kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika 

verksamhetsområden. Av bilagan framgår övergripande och verksamhetsvisa 

mål och uppdrag.  

Gymnasieprislista  

Den av Storstockholm fastställda länsgemensamma prislistan 2020 för 

gymnasieprogrammen godkändes av Gymnasie- och arbetslivsnämnden i 

november 2019, GAN 19 §43, och utgör ersättningen till Upplands-

Brogymnasiet, andra utförare och ersättning för elever från andra kommuner 

(bilaga 2). Det finns ingen gemensam prislista för introduktionsprogrammen. 

För dessa fastställer Gymnasie- och arbetslivsnämnden priserna (bilaga 3). 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa.  

  

 

 

Ida Texell Kaj Söder 

Kommundirektör Utbildningschef 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan för Gymnasie – och arbetslivsnämnden 2020 

2. Storsthlms gymnasieprislista 2020 

3. Prislista för introduktionsprogram 2020 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, 

arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att 

gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering 

av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och 

utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende 

ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt 

utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning. 
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2 Verksamhetsåret 2020 
Nämndens verksamhet ska vara trygg och av god kvalité. 

Trygghet i att vistas i miljöer som inbjuder till lärande och som har studiero, tryggheten 

att veta att man får stöd för att nå målen med sin utbildning eller praktik, tryggheten i att 

få lära sig det svenska språket så man som nyanländ lättare kan bli delaktig i vårt 

samhälle. 

Gymnasieskolan står inför flera utmaningar för att uppnå hög kvalitet och god 

måluppfyllelse. Några viktiga områden att jobba med kommande år: Fortsätta utveckla 

det systematiska kvalitetsarbetet, kompetensförsörjning och lokalfrågor. 

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 

Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. Vi vill 

öka andelen elever som tar examen från gymnasieskolan och klarar sin utbildning på tre 

år. Alla elever ska kunna få betyg i samtliga ämnen. 

Vuxenutbildningen, SFI och Gymnasieskolan ska ha ett gott och nära samarbete med 

näringslivet. Vi ska ordna utbildningar som efterfrågas av företagen och jobba för att få 

till praktikplatser för de som är på väg ut arbetslivet. 

Vårt uppdrag är att se verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 

Detta ställer höga krav på att Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen, 

Näringslivsenheten, Socialkontoret, Upplands-Brogymnasiet samt lokala näringslivet 

samarbetar. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 

prioriterad verksamhet. Vårt mål är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god 

utbildning eller arbete. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

Övergripande mål: 

3.1 Lustfyllt lärande 

Beskrivning 
Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro skapas lust till 

lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”  

Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar 

kraftig vilket leder till ökade behov inom förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både 

kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara 

uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan 

har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i 

undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå 

från varje elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. 

Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020. 

Nämndmål: 
3.1.1 Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid 

Indikatorer 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Andelen med examen från gymnasieskolan inom 3 år (alla 
elever skrivna i kommunen) 70% 75% 80% 

Andelen med examen från UBG inom 3 år 70% 75% 80% 

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverna (alla elever 
skrivna i kommunen) 15 16 17 

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever UBG 15 16 17 

Andelen elever som är behöriga till högskola efter studier på 
högskoleförberedande program. 60% 65% 70% 

Övergripande mål: 

3.2 Hållbar hälsa och liv 

Beskrivning 
För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och 

psykiskt och känner trygghet i vardagen.” 

Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta 

område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt 

utsatta områden innan 2025. 

Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och 

jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar 

kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånares 

hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen 

fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i 

vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller 

socioekonomisk situation.  

Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare 
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arbetar kommunen aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta 

utanförskapet i utsatta miljöer. 

Nämndmål: 
3.2.1 Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga 

Indikatorer 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Enkätundersökning bland elever på gymnasieskolan 100%   

Enkätundersökning bland elever på vuxenutbildningen 100%   

Medarbetarenkät för nämndens verksamheter    

Nämndmål: 
3.2.2 Stärka den enskildes förmåga till självständighet genom självförsörjning. 

Öka möjligheterna till självförsörjning genom arbete, studier och 

integration. 

Indikatorer 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Andelen personer som studerar eller arbetar.    

Andelen personer som kommer i studier eller arbete genom 
KAA.    
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2020 

Tkr 
Intäkter 

2020 
Kostnad
er 2020 

Avskrivn
ingar 
2020 

Internrä
nta 2020 

Budget 
netto 
2020 

Budget 
netto 
2019 

Förändri
ng 

Gymnasieskola 52 000 178 668 1 236 86 127 990 121 746 6 244 

Gymnasiesärskola 150 10 775 0 0 10 625 10 520 105 

Arbetsmarknadsåtgärder 7 553 25 713 14 1 18 175 17 995 180 

Vuxenutbildningen 15 300 35 210   19 910 19 713 197 

Summa 75 003 250 366 1 250 87 176 700 169 974 6 726 

4.2 Investeringsbudget 

Investeringsprojekt 

Tkr År 2020 År 2021 År 2022 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

Inventarier och utrustning UBG 1 300 1 300 1 300 10 160 

Inventarier AME 200 200 200 10 20 

Summa 1 500 1 500 1 500  180 

Kommentarer investeringsprojekt 

Gymnasiet behöver förnya sina inventarier och utrustning. 

AME kommer under 2020 behöva investera i anpassade möbler och teknisk utrusning 

för verksamhet som berör funktionshindrade och personer som är i 

arbetsmarknadsåtgärder. Även fysiska lokala anpassningar kring arbetsmiljö är aktuell 

utifrån underlag från arbetsmiljöinspektion som genomförts under 2019. 

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar 

Inga förändringar för 2020. 

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna 

Gymnasieskola 

Länets kommuner och Håbo kommun har tecknat samverkansavtal om 

gymnasieutbildning, som utgör grunden för det gemensamma arbetet inom 

gymnasieregionen. Avtalet gör att alla elever i regionen kan söka till, och antas på lika 

villkor, till samtliga gymnasieskolor i regionen. En länsgemensam prislista gäller för de 

nationella programmen. För introduktionsprogrammen fastställer varje kommun en egen 

prislista. Kommunens egna gymnasieskola, Upplands-Brogymnasiet (UBG) bedriver 

utbildning inom 9 nationella program samt introduktionsprogrammen. Upplands-Bro 

beräknas ha i genomsnitt 1 130  elever i gymnasieskolor, varav ca 45 % går på UBG. 

Resterande 55 % går i gymnasieskolor utanför kommunen. Upplands-Brogymnasiet 

beräknas till 960 elever, varav ca 450 är folkbokförda i andra kommuner. 
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TKR Kostnad 2020 
Intäkt 
2020 

Netto 
2020 

Netto 
2019 

Förändrin
g 

Gymnasieskola      

Högskoleförb.    89 940 kr/år 66 780 0 66 780 62 157 4 624 

Yrkesförb.        125 000 kr/år 37 438 0 37 438 34 750 2 688 

IM-program    135 000 kr/år 13 230 0 13 230 15 048 -1 818 

Strukturbidrag,      1800 kr 2 052 0 2 052 1 971 81 

Modersmålsundervisning 831 50 781 781 0 

Skolresor, SL-kort 1 687 0 1 687 1 015 672 

Tilläggsbelopp särskilt stöd 3 330 0 3 330 3 330 0 

Inackorderingsbidrag 297 0 297 300 -3 

OH -kostnader mm 2 150 0 2 150 2 150 0 

Intagningsorganisation KSL 175 0 175 175 0 

Olycksfallsförsäkringar 70 0 70 70 0 

Momsersättning friskolor 1 500 1 500 0 0 0 

      

Försäljning av platser UBG      

Intäkt,   108 000kr/snitt 47 672 47 672 0 0 0 

Ersättning för SL-kort 432 432 0 0 0 

Strukturbidrag 2400 kr 1 056 1 056 0 0 0 

      

Statsbidrag      

Karriäärtjänster 935 935 0 0 0 

Soc, flyktingschablon 1 000 1 000 0 0 0 

Migrationsverket Asylsök 300 300 0 0 0 

Läralönelyftet 1 750 1 750 0 0 0 

Summa Gymnasieskola 182 685 54 695 127 990 121 746 6 244 

Programpriserna höjs med i genomsnitt 1 % enligt överenskommelse för kommunerna 

som är med i samverkansavtalet. Kostnaderna för gymnasieverksamheten beror i stor 

utsträckning på vilka programval eleverna gör. Priserna för introduktionsprogrammen 

höjs med i genomsnitt 4 %. 

Gymnasiesärskola 

Gymnasieutbildning för särskoleelever anordnas inte i kommunens egen regi. 

Upplands-Broelever går i skolor utanför kommunen. För 2020 beräknas elevantalet till i 

genomsnitt 18. 

 

Gymnasiesärskola Kostnad 2020 Intäkt 2020 Netto 2020 Netto 2019 Förändring 

Ersättning till skolor 8 825  8 825 8 720 150 

Skolskjutsar 1 800  1 800 1 800 0 

Momsersättning friskolor 150 150 0 0 0 

Snitt elev/år       590 000 kr      

Summa Gymnasiesärskola 10 775 150 10 625 10 520 150 
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Gymnasiesärskolans ram är oförändrad jämfört med 2019 då ett överskott kommer att 

redovisas. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Uppdraget är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. En stor 

utmaning är att vi ska minska kommunens försörjningsstödskostnader. Detta ställer 

höga krav på att Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen, Näringslivsenheten, 

Socialkontoret, Gymnasiet, Arbetsförmedlingen samt lokala näringslivet samarbetar. En 

viktig framgångs faktor kommer vara att vidareutveckla samverkan med Näringslivet, 

söka och skapa projekt tillsammans med andra kommuner och organisationer samt ta 

höjd för arbetsförmedlingens förändringar. Pågående projekt, Kom i Jobb, Studiebron 

och Insteget , kommer under året fortsätta och slutföras 201231. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 

prioriterad verksamhet. Målet är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god 

utbildning eller meningsfull sysselsättning som leder till en hållbar framtid för vidare 

studier eller arbete. 

För personer med funktionsvariation ska Kommunen erbjuda sysselsättning och Daglig 

Verksamhet av hög kvalitet. Främja den enskildes behov och förutsättningar till att leva 

ett normalt liv och vara inkluderad i samhället med möjlighet att själv göra aktiva val. 

 

Tkr 
Kostnad 

2020 
Intäkt 
2020 

Netto 
2020 

Budget 
netto 2019 

Arbetsmarknadsåtgärder 25 713 7 553 18 175 17 995 

 

Vuxenutbildningen 

Utbildning bedrivs i kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, 

Lärvux, alla nivåer inom utbildning i svenska för invandrare (SFI). Ett brett utbud av 

yrkesutbildningar erbjuds genom upphandlade anordnare där upphandlingen sker via 

auktorisation. Vidare erbjuds två utbildningar inom statligt finansierade 

Yrkeshögskolan, Trafiklärare och Samordnare/Ledare inom vården. Ansvarsområdet 

omfattar också ersättningar för Upplands-Broelever som går i vuxenutbildning hos 

andra skolhuvudmän. 

Verksamheten är i hög grad beroende av statliga medel samt projektmedel som är 

osäkra från år till år. 

 

Tkr 
Kostnad 

2020 
Intäkt 
2020 

Netto 
2020 

Budget 
netto 2019 

Kommunal budgetram: 16 985 3 575 11 710 13 413 

Statsbidrag:     

Yrkeshögskola 4 200 4 200 0 0 

Skolverket yrkesgymnasium 9 000 4 500 4 500 4 500 

SFI-ersättning*) 6 500 2 800 3 700 1 800 

Karriärtjänster 225 225 0 0 

Summa 36 910 15 300 19 910 19 713 

*) SFI-ersättning fördelas ut från Socialkontoret. 
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Vuxenutbildning, 
prognos antalet 
deltagare 2020 2019 Förändring 

Egen regi:    

SFI (Ind/kurskod) 960 960 0 

Grund vux (Ind/kurskod) 641 641 0 

Gymn vux, teori 
(ind/kurskod) 836 836 0 

Gymn vux, omvård (VO 
+ OMV GK ind) 154 154 0 

Lärvux (Ind) 15 15 0 

Yrkeshögskola (Ind) 92 92 0 

Yrkesförare (Ind) 16 16 0 

Upphandlat:    

Gymnasie Yrkesutbildning 
(Ind) 196 196 0 

Teoretiska kurser 
(ind/kurskod) 264 264 0 

Lärvux (Ind) 15 15 0 

SFI/SFX (Ind) 13 13 0 

Vuxenutbildning 
deltagare/årsplatser 3 202 3 202 0 

Studerande kan starta på Komvux och SFI var femte eller var tionde vecka. Hur många 

som börjar är beroende av en mängd olika faktorer. Antal årsstudieplatser och antal 

deltagare inte helt jämförbart. Det kan därför vara svårt att få till relevanta jämförelser. 
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Samverkansavtalet utgör grunden 

 
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga 
kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns 
landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga 
Naturbruksgymnasium. 

 
I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och 
en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett 
strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för 
elevens utbildning. 

 
Prislistans uppbyggnad 

Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka 
är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt 
administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras 
separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen. 

 
Årlig uppräkning görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas 
från SCB. Dessa kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån 
hur stor andel som är lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. 
Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och 
gemensamma politiskt prioriteringar. 

 
Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av 
programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse. 

 
Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att 
kostnadsslag har olika andel inom respektive program. Det innebär att pengen för vissa 
program ökar mer och andra mindre. 

 
Strukturtillägg infördes VT 2015 

Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska 
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och eleverna olika 
förutsättningar och behov. 

 
Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett 
strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor 
som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och 
nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det 
avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. 
Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras. 

 
För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den 
samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan 
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns 
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget. 

 
Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid 
200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med 
antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm 
hemsida. 

Programpriserna beslutade enligt samverkansavtalet är därmed exklusive 
strukturtillägg. 
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Belopp för strukturtillägget under 2020 
 

 
 

 
Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg? 

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har 
fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av 
strukturtillägg. 

 
Ersättning till fristående huvudmän 

Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående 
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. 

 
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola 

För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma 
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna. 

 
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex 
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun) 

 
Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och 
betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till 
folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven 
går. 

 
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller 
landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet 

Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför 
samverkansområdet. 

 

Meritvärdesintervall     Motiv  Strukturtillägg 
HT 2019 
kr/elev 

Strukturtillägg 
VT 2020 
kr/elev 

Strukturtillägg 
HT 2020 
kr/elev 

0 – saknar meritvärde  Elever som saknar meritvärde som 
går ett nationellt 
program (elever med 
utländska betyg). 

3 637 3 673 3 673 

1 – 79  Elever som vid första 
antagningen saknar 
behörighet och som inte 
har 
ett uppdaterat 
meritvärde efter 
studier på 
introduktionsprogram. 

5 134 5 185 5 185 

80 – 119  Här börjar gräns för behörighet till 
Yrkesprogram 

5 134 5 185 5 185 

120 – 159  Här börjar gräns för 
behörighet till 
Högskoleförberedande 
program 

4 493 4 538 4 538 

160 – 199  Sista intervall innan tak på 200 meritvärde  2 888 2 917 2 917 
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Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för  
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta 
den lägre kostnaden. 

 
Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är 
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller 
landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde. 

 
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre 
kommun. 

 

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB 
om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till 
folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen själv in 
överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in ersättning för 
strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är folkbokförd bör kunna hämta 
elevs meritvärde i IST analys. 

 
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt 
samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt 
samverkansområde. 
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta 
den lägre kostnaden. 

 
De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är 
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal 
ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande 
vårt strukturtillägg skall följa med eleven. 

 
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun. 

 
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB 
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola 
i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att 
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning för 
detta. 

 
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt 
samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det 
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan. 

 
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad. 

 
Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas 
ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt 
samverkansområde. 
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Priser beslutade av Skolverket m.fl. 

Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. Skolindex 
för 2020 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2019. För spetsutbildningar och 
internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan.  

 
Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat val (IMV)  

Ersättningen för IMV utgår ifrån det programpris som finns för det nationella program som det 
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor samt 17 kap 
35-36§§ för fristående anordnare). 

 
Skolverket har beslutat att det belopp som en kommunal huvudman eller en huvudman för en 
fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst 
stöd för att uppnå behörighet är XXX kronor per elev och ämne 17 kap. 16 § skollagen (2020 pris 
ej fastställt). 

 
Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. Prislista för 
IMV är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de nationella program 
som IMV riktar sig till. 

 
Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde som går 
i skola inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor. 

 
För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så ska 
denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i 
samverkan). 

 
För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i 
kommunal skola utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid 
jämförelse med anordnarens pris.  

 

Inriktningspris i årskurs 1  

Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom 
estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och 
naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller 
tredje läsåret. 

 
I Storstockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka till och 
starta inriktningar under det första året även för andra gymnasieprogram. Detta ger för det 
flesta program och inriktningar inga ekonomiska effekter utom på följande tre program och 
inriktningar som har ett särskilt inriktningspris. Det gäller Fordon- och transportprogrammet 
med inriktning transport, Bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktning anläggningsfordon samt Samhällsvetenskapliga programmet med 
inriktning medier, information och kommunikation. 

 
För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar och följa gymnasieförordningen har 
beslut fattats att inriktningspriser för dessa tre program och inriktningar tas bort i årskurs 1 
from höstterminen 2017. Huvudmännen avgör dock själva hur de vill fördela inriktningens 
kurser över de tre årskurserna. 

 
Inriktningspriset för tre årskurser kommer att fördelas ut på de två sista årskurserna för att inte 
påverka de ekonomiska förutsättningarna för huvudmännen.  
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Prislista – nationella program inom samverkansområdet 
 

Program och inriktning  Pris 2020 
Barn‐ och fritidsprogrammet (BF)  83 295 
Fritid‐ och hälsa (BFFRI)   

Pedagogiskt arbetet (BFPED)   

Socialt arbetet (BFSOC)   

  

Bygg‐ och anläggningsprogrammet (BA) ‐ samtliga inriktningar årskurs 1  115 843 
Husbyggnad (BAHUS)   

Mark och anläggning (BAMAR)   

Måleri (BAMAL)   

Plåtslageri (BAPLA)   

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3   217 444 
  

Ekonomiprogrammet (EK)  79 054 
Ekonomi (EKEKO)   

Juridik (EKJUR)   

  

El‐ och energiprogrammet (EE)  110 793 
Automation (EEAUT)   

Dator‐ och kommunikationsteknik (EEDAT)   

Elteknik (EEELT)   

Energiteknik (EEENE)  117 689 
  

Estetiska programmet (ES)  107 827 
Bild och formgivning (ESBIL)   

Dans (ESDAN)   

Teater (ESTEA)   

Estetik och media (ESEST)   
Musik (ESMUS)   

  

Fordons‐ och transportprogrammet (FT) ‐ samtliga inriktningar årskurs 1  136 550 
Godshantering (FTGOD)   

Karosseri och lackering (FTKAR)   

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)   

Personbil (FTPER)   

Transport (FTTRA) –åk 2 och 3   207 007 
  

Handels‐ och administrationsprogrammet (HA)  87 189 
Administrativ service (HAADM)   

Handel och service (HAHAN)   
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Program och inriktning  Pris 2020 
Hantverksprogrammet (HV)  108 448 
Finsnickeri (HVFIN)   

Florist (HVFLO)   

Frisör (HVFRI)   

Textil design (HVTEX)   

Övriga hantverk (skolverket har koder)   

Hotell‐ och turismprogrammet (HT)  87 457 
Hotell och konferens (HTHOT)   

Turism och resor (HTTUR)   

  

Humanistiska programmet (HU)  79 350 
Kultur (HUKUL)   

Språk (HUSPR)   

  

Industritekniska programmet (IN)  143 014 
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)   

Processteknik (INPRO)   

Produkt och maskinteknik (INPRK)   

Svetsteknik (INSVE)   

  

Naturbruksprogrammet (NB)  167 211 
Djur (NBDJU)   

Lantbruk (NBLAN) Berga ‐ SLL  206 998 
Skog (NBSKO) ‐ erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan 
gäller 

 

Trädgård (NBTRA)1  180 971 
Naturvetenskapliga programmet (NA)  87 440 
Naturvetenskap (NANAT)   

Naturvetenskap och samhälle (NANAS)   

  

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)  128 328 
Bageri och konditor (RLBAG)   

Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR)   

Kök och servering (RLKOK)   

  

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) ‐ samtliga inriktningar årskurs 1  78 879 
Beteendevetenskap (SABET)   

Samhällsvetenskap (SASAM)   

Medier, info och kommunikation (SAMED) ‐ åk 2  och 3  94 047 
Teknikprogrammet (TE)  91 653 
Design och produktutveckling (TEDES)   

Informations‐ och medieteknik   

Produktionsteknik (TEPRO)   

Samhällsbyggande och miljö (TESAM)   

Teknikvetenskap (TETEK)   

  

VVS‐ och fastighetsprogrammet (VF)  112 172 
Fastighet (VFFAS)   

Kyl‐ och värmepumpsteknik (VFKYL)   

Ventilationsteknik (VFVEN)   

VVS (VFVVS)   

  

Vård‐ och omsorgsprogrammet (VO)  87 525 
Inga nationella inriktningar   

                                                        
1 Rekommendationen till kommunerna i styrelsens beslut är att under 2020 betala motsvarande riksprislistan i 
avvaktan på översyn av prismodellen inom samverkansområdet 
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Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper  
 

Från och med prislistan 2020 finns ett fastställt pris för elever som är behöriga till ett nationellt 
program inom samverkansområdet och har behov av att gå studievägsvarianten ”mindre 
undervisningsgrupper”. Elever som har antagits till dessa grupper har tidigare ersatts med 
interkommunal ersättning.  
 
En arbetsgrupp har haft uppdraget att hitta en lösning på att ersätta IKE med en fastställd 
ersättning för denna studievägsvariant.  
 
För att skapa tydighet kring villkoren för ersättningen, gäller följande kriterier för vad som 
definierar de ekonomiska förutsättningarna för en mindre undervisningsgrupp: 
 
 Gruppstorlek: 8-10 elever  
 1 lärare per grupp utan elevassistent 
 Lokalkostnaden innefattar all hyra, städ och vaktmästare 
 Elevgruppen har ökat behov av skolhälsovård 
 Elevgruppen har ökat behov av administration/övrigt (har många kringkontakter, mm). 

 
Ersättningen för elever som antas till mindre undervisningsgrupper beräknas med utgångspunkt 
från aktuellt programpris som utökas med en mellanskillnad så att summan blir 154 749 kr. 
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Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt 
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för 
elever i klass med hörselanpassning 

 
Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal 
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter 
överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21. 

 
Samtidigt beslutades om att inför interkommunal ersättning för elever som går i klass 
med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad). Samtliga belopp nedan har 
uppräknats med 1,0 procent, samma som programpriserna. 

 
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)  2020 
Rör ett stort antal godkända utbildningar   

Tilläggsersättning Lagidrott  17 608 
Tilläggsersättning Individuell idrott  21 130 

  

  

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning  2020 
Ersättning kr/elev/läsår *  8 711 

  

  

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning  2020 
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår) 
Vård‐ och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium  230 375 
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium  230 280 
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium  221 913 
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle– Kungsholmens västra gymnasium  221 913 
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium  219 677 
Teknikprogrammet– Thorildsplans gymnasium  232 254 
El‐ och energiprogrammet– Thorildsplans gymnasium  251 014 

 

* Nacka kommun har beslutat att inte anta förslaget till interkommunal 
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Här får överenskommelse 
mellan hemkommun och skolhuvudman göras för varje enskild elev. 
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Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat val 

 
Ersättningen för IMV ska utgå ifrån de programpris för det nationella program som det 
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor 
samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för 
elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMV är av den anledningen exklusive 
avdrag för strukturtillägg gällande de nationella program som IMV riktar sig till. 

 
 
 

Program  Pris 2020 

Samhällsvetenskapsprogrammet  80 556 

Ekonomiprogrammet  80 556 

Humanistiska programmet  80 556 

Handels‐ och administrationsprogrogrammet  90 667 

Hotell‐ och turistprogrammet  90 667 

Naturvetenskapliga programmet  88 403 

Barn‐ och fritidsprogrammet  86 486 

Teknikprogrammet  93 385 

Vård ‐och omsorgsprogrammet  90 667 

Estetiska programmet  109 654 

Restaurang ‐ och livsmedelsprogrammet  131 392 

Bygg‐och anläggningsprogrammet  119 517 

VVS ‐ och fastighetsprogrammet  115 683 

Hantverksprogrammet  111 466 

El‐ och energiprogrammet  113 871 

Fordons‐ och transportprogrammet  140 287 

Naturbruksprogrammet  169 592 

Industriprogrammet  145 723 
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Priser 2020 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad 
(yrkesdansare). 

Priser som följer skolindex är redovisade 2019 års priser. Skolindex för 2020 kommer 
att fastställas av regeringen i slutet på 2019. 
 
Program och inriktning  Pris 2019 
Estetiska programmet (ES)   

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) Samtliga ÅK VT 2019. HT 2019 ÅK2 och ÅK3  156 484 
Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) ÅK1 HT 2019  159 897 
Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) Samtliga ÅK VT 2019. HT 2019 ÅK2 och ÅK3  159 456 
Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) ÅK1 HT2019  159 878 
Stockholm – Yrkesmusiker ‐ Södra Latin (ESMUS0S)  171 356 
Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD) Stockholmspris  326 309 
Stockholm – S:t Eriks gymnasium (ESEST0S)  111 202 
Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)  98 967 
Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S)  168 393 
Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)  168 348 
Örjanskolan i Järna (ESWALVE)  96 861 
Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALV) ÅK2 och ÅK3 VT 2019. 
Enbart ÅK3 HT 2019 

93 901 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALVE) ÅK1 VT2019. 
HT 2019 ÅK1 och ÅK2 

101 458 

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S)  113 663 
Järfälla‐ Järfälla gymnasium (ESBIL0S)  113 968 

  

Fordons‐ och transportprogrammet (FT)   

Sjömansskolan Långholmen (SX)  156 241 
Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)  131 553 

  

Industritekniska programmet (IN)   

Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R)  162 137 
  

Naturbruksprogrammet (NB)   

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)  183 510 
  

Naturvetenskapliga programmet (NA)   

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)  95 486 
Örjanskolan i Järna (NAWALVE)  95 486 
Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALV) ÅK2 och ÅK3 VT 2019. 
Enbart ÅK3 HT 2019 

93 901 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALVE) ÅK1 VT2019. 
HT 2019 ÅK1 och ÅK2 

95 166 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)  92 900 
Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE)  91 458 
Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE)  88 541 
Stockholm‐ Blackebergs gymnasium (NABILVE)  93 530 
Stockholm‐ Blackebergs gymnasium (NAMUSVE)  96 706 
Stockholm – Östra real (NAESEVE)  94 516 
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)  94 516 
Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)  90 234 
Täby ‐ Åva Gymnasium (NAMUSVE)  93 313 
Täby – Åva Gymnasium (NANASVE) START ht 2019  95 437 
Lycée Français (Riksprislistan)  87 642 
Tyska skolan (Riksprislistan)  87 642 
Viktor Rydberg, Odenplan/ Djursholm (NABILVE)  90 202 
Viktor Rydberg, Odenplan / Djursholm (NAMUSVE)  90 408 
Kulturama (NANASVE)  88 028 
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Program och inriktning  Pris 2019 
Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE)  90 222 
Lidingö‐Hersby gymnasium (NAMUSVE)  93 328 
Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE)  93 522 

  

Teknikprogrammet (TE)   

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)  102 631 
Nacka gymnasium (TEINFVE)  115 718 

  

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)   

Stockholm – Globala gymnasiet (SASAM0S) (Riksprislistan)  86 900 
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)  87 068 
Stockholm –  Whitlocks gymnasium (SABILVE)  85 861 
Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE)  86 226 
Danderyd ‐ Danderyds gymnasium (SASAMVE)  81 560 
Sollentuna – Rudbeck (SABETVE)  93 522 
Nacka ‐ Nacka gymnasium (SABILVE)  91 440 
Nacka ‐ Nacka gymnasium (SAMUSVE)  96 915 
Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)  85 300 
Psykologigymnasiet (SATEAVE) ÅK3 VT 2019  81 564 
Psykologigymnasiet (SABETVE) ÅK1 och ÅK2 VT 2019. Samtliga ÅK HT 2019  91 255 
Lycée Français (Riksprislistan)  81 981 
Tyska skolan (Riksprislistan)  81 981 
Kristofferskolan (SAWALVE)  91 130 
Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan)  81 981 

  

Ekonomiprogrammet (EK)   

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)  82 421 
Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)  63 612 

  

Flygteknikutbildningen (FX)   

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)  224 411 
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Syfte med strukturtillägg 
 

Den 1 juli 2014 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska 
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. 

Med det som utgångspunkt gavs Storsthlm i uppdrag att tillsammans med 
kommunerna ta fram en modell för resursfördelning som följer intentionerna i 
propositionen. I samband med att kommunerna har fattat beslut om ett nytt 
samverkansavtal from 2015 har ett strukturtillägg införts. Syftet med strukturtillägget 
är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. 

Meritvärdestak 

Syftet med strukturtillägget är att ge skolor med elever med sämre måluppfyllelse extra 
medel för att kunna ge dessa elever de stöd de behöver. För att uppnå detta begränsas 
antalet elever som ska vara berättigade till strukturtillägg genom att ett tak införs vid 
200 meritpoäng. Det gör att färre antal elever får en större del av de resurser som 
omfördelas genom strukturtillägget. 

 
Så beräknas strukturtillägget 

 
Strukturtillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs 9 och beräknas utifrån 
oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Ju lägre meritvärde desto högre oddskvot, 
d.v.s. desto mindre sannolikhet att eleven når högskolebehörighet. 

Sannolikheten är beräknad på samverkansområdets elever i okt 2013 och gjord av 
Sweco på uppdrag av Storsthlm. Enligt senaste beräkning förklarar meritvärdena ca 80 
procent av sannolikheten att få högskolebehörighet. Oddskvot för varje meritvärde 
hämtas från Swecos modell. 

Strukturtillägget beräknas per elev, men betalas ut till skolorna utan specifikation om 
vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per 
nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller 
satsningar som bör göras. 

Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i årskurs 2 och 3. 

Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att 
tillfalla varje unik individ. Stukturtillägget utformning gör att skolor med många elever 
med lägre meritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med 
höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Strukturtillägget syftar till att ge extra 
ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är 
därmed inte att likställas med t ex tilläggsbelopp som är knutet till en unik individ. 

Finansiering av strukturtillägg 
 

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs inför 2015, motsvarar ca 1,5 % av 
den samlade kostnaden för programpengen, av och omfördelas till gymnasieskolorna 
enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling 
mellan programpriset och strukturtillägget. Då kommer förändringar i strukturtillägget 
inte att påverka programpengen. 

Uppräkning av strukturtillägget har gjorts med 1 procent inför 2020. Samma 
uppräkning som för de gemensamma programpriserna. 
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Regelverk 

 
Mätdatum 
Enligt samverkansavtalet ska strukturtillägget beräknas i oktober och gälla för hela 
läsåret. Det innebär att en avstämning görs den 10 oktober i Ungdoms- och 
elevdatabasen (UEDB) för att se på vilken skola och program varje elev är placerad. 
Dessa uppgifter samkörs sedan med respektive elevs meritvärde som finns i 
antagningsdatabasen för att få kunna beräkna strukturtillägget. 

Utbetalningsintervall 
Strukturtillägget betalas ut vid två tillfällen baserat på den beräknings som gjordes den 
10 oktober innevarande läsår. Den första utbetalningen görs i oktober i samband med 
beräkningen och gäller för höstterminen. Den andra utbetalningen görs i februari och 
gäller för vårterminen. 

Följande elever omfattas inte av strukturtillägget 
Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser 
inte har fastställts av Storsthlm omfattas inte av strukturtillägg. Dessa priser fastställs 
inte gemensamt genom samverkansavtalet. 

Beslutat strukturtillägg för kalenderår 2020 
Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 
oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och 
februari för vårterminen. Uppräkningen av strukturtillägget (intervallbeloppen) följer 
kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som 
kommer under maj månad varje år. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna 
kommer vara något lägre på höstterminen jämförelsevis på vårterminen. På samma sätt 
som programpengen följer kalenderår. 

 
Det innebär följande belopp för strukturtillägget HT 2019 och under 2020. 
 

 
 

Meritvärdesintervall     Motiv  Strukturtillägg 
HT 2019 
kr/elev 

Strukturtillägg 
VT 2020 
kr/elev 

Strukturtillägg 
HT 2020 
kr/elev 

0 – saknar meritvärde  Elever som saknar meritvärde som 
går ett nationellt 
program (elever med 
utländska betyg). 

3 637  3 673  3 673 

1 – 79  Elever som vid första 
antagningen saknar 
behörighet och som inte 
har 
ett uppdaterat 
meritvärde efter 
studier på 
introduktionsprogram. 

5 134  5 185  5 185 

80 – 119  Här börjar gräns för behörighet till 
Yrkesprogram 

5 134  5 185  5 185 

120 – 159  Här börjar gräns för 
behörighet till 
Högskoleförberedande 
program 

4 493  4 538  4 538 

160 – 199  Sista intervall innan tak på 200 meritvärde  2 888  2 917  2 917 
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Motiv för intervallindelning och belopp 

I gruppen som har meritvärde 0-saknar meritvärde är det en större grupp elever som 
har meritvärde 0 för att de har utländska betyg. Det innebär att de har en kunskapsnivå 
som är högre än meritvärdesintervallet. I Swecos beräkningar har dessa elever tilldelats 
ett meritvärde som motsvarar genomsnittet på det program de går på. 

 
Elever med meritvärden i antagningsdatabasen som ligger under behörighetsgränserna 
(1 - 79) har sannolikt högre meritvärde i och med att de kommit in på ett nationellt 
program. Meritvärdet är dock inte uppdaterat då de inte sökt om via antagningen efter 
att ha gått ett introduktionsprogram. För att undvika att dessa elever överkompenseras 
har intervall 1 - 79 har samma belopp som följande intervall 80 – 119. 

 
Underlag för ersättning till respektive huvudman 

Vid körningen i UEDB skapas rapporter till respektive huvudman som utgör underlag 
för ersättning till respektive skola. Detta samkörs med de rapporter som skapas för 
programpengen så att respektive huvudman får ett samlat underlag. 

 
Ersättning till fristående huvudmän 

Strukturtillägget är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående 
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. 

 
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola 

För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma 
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna. 

 
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex 
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun) 

 
Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i UEDB och betalning sker automatiskt 
via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till 
folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går. 

 
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller 
landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet 

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven 
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför 
samverkansområdet. 

 
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden. 

 
Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är 
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller 
landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde. 

 
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre 
kommun. 

 
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via 
UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett 
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen 
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in 
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är 
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys. 
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Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt 
samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven 
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt 
samverkansområde. 

 
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden. 

 
De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är 
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid 
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om 
ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven. 

 
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun. 

 
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka 
elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att 
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning 
för detta. 

 
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom 
vårt samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det 
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan. 

 
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad. 

 
Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som 
går i skola i vårt samverkansområde. 

 
Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober 

Strukturtillägget för innevarande läsår tillfaller den skola där eleven är placerad den 10 
oktober när mätning och avstämning görs. Om en elev byter skola efter mätdatumet så 
sker ingen justering av strukturtillägget på individnivå. 

 
Teknisk lösning 

Den 10 oktober görs en körning i UEDB där placerade elevers meritvärden hämtas från 
antagningsdatabasen. Detta samordnas med den körning som görs avseende 
programpengen. 

 
Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg 

När strukturtillägget ska beräknas den 10 oktober samkörs UEDB och 
antagningsdatabasen. Vid denna körning kan det vara så att en elevs meritvärde saknas 
i antagningsdatabasen i och med att eleven har flyttat in efter terminsstart. En elev kan 
finnas flera gånger i antagningsdatabasen, med olika meritvärden, då den sökt 
gymnasium flera gånger. Ett annat exempel är nyanlända elever med tillfälliga 
personnummer. 
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Om något av ovanstående exempel identifieras vid körningen tillämpas följande 
regelverk: 

 
 Elev som saknar meritvärde  Räknas som om eleven har Meritvärde 0. 

Detta utgör underlag för beräkningen. 
 

 Elever som förekommer mer en 1 gång i antagningsdatabasen med två olika 
meritvärden  Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av 
strukturtillägg 

 
 Elever som förekommer mer än 2 gånger i antagningsdatabasen med fler än 

två olika meritvärden  Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning 
av strukturtillägg 

 
 Elever som har tillfälliga personnummer där meritvärde saknas  

Merparten av elever med tillfälliga personnummer går på ett 
introduktionsprogram. Finns ett fåtal elever som går ett nationellt program. 
Dessa elever kan sakna meritvärde, om så är fallet har de räknats med 
meritvärde 0 



 

Utbildningskontoret 

 

1 
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 

Prislista - introduktionsprogram 2020 
 

Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och i 

detta ingår en gemensam prislista.  

 

Introduktionsprogrammen, med undantag av programinriktat val, ingår inte i den 

länsgemensamma prislistan. Upplands-Bro kommun fastställer egna belopp för dessa. 

 

 

Priser introduktionsprogram enligt beslut av Upplands-Bro kommun:  
                                                                                                                                     Per elev/år 

Yrkesintroduktion  128 500 kr 

Individuellt alternativ 129 500 kr 

Språkintroduktion 139 000 kr 

 

Vid ersättning till fristående gymnasieskolor tillkommer momsersättning med ett extra tillägg 

på 6% 

 
 

 

 

 

 

 



GAN Balanslista Dnr GAN 19/0040 

 

Diarienr Uppdrag Beslut/Kommentar 
   
UN 16/0150 
Datum: 
2016-12-20 
§ 89 

Förstudie Upplands-Brogymnasiet  
 
 
 
 
 

Utbildningskontoret får i uppdrag att 
utreda en eventuell utbyggnad av 
Upplands-Brogymnasiet. 
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