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Åtgärdsprogram för Broviken 

Förslag till beslut 

Åtgärdsprogrammet för Broviken remitteras till tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Vattenkvalitén i 

Mälaren är inte tillfredställande. Kommunerna har ett stort ansvar för att 

miljökvalitetsnormer för vatten följs. Broviken ingår i Östra Mälardalens 

vattenskyddsområde och är ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). 

Likaså är Broviken riksintresse Natura 2000 och riksintresse Rörligt friluftsliv 

enligt miljöbalken 4:2. 

Därför är det mycket viktigt att åtgärder och hänsyn till Broviken och dess 

tillrinnande vatten så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala 

planeringen.  

Åtgärdsprogrammet har två huvudsyften: 

1. Skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-

området Broviken SE0110130 och vattenförekomsten Mälaren-Görväln

(SE659044-160864).

2. Föreslå lämpliga åtgärder inom avrinningsområdet som syftar till att

minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom skapa

bättre vattenkvalité i Broviken.

Brovikens status 

Kommunen har gjort omfattande provtagningar i Broviken och dess tillflöden 

under åren 2015–2018 i ett recipientprovtagningsprogram. Provtagningen 

syftade till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i 

avrinningsområdet och att ge kunskap om hur statusen i Broviken förhåller sig 

till beslutade miljökvalitetsnormer. 

Resultaten av dessa provtagningar visar på att den ekologiska statusen för 

Broviken och dess tillflöden är måttlig till otillfredsställande. Det finns en för 

hög påverkan från avrinningsområdet för att miljökvalitetsnormerna ska 

uppfyllas. Det är framför allt höga halter näringsämnen samt starkt påverkad 
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fysisk miljö kring tillrinnande vattendrag till Broviken som är det som bidrar 

mest till negativ påverkan. 

Åtgärdsförslag 

För att minska belastningen på Broviken har vi tagit fram ett åtgärdsprogram 

för dagvattenåtgärder i Bro tätort. Det har resulterat i åtta konkreta, 

genomförbara åtgärder.  

 
Kartan visar de åtta åtgärdsområden som har pekats ut efter de kriterier som var uppsatta för projektet.  

Åtgärdsområden kommer att fylla flera syften: 

• Dagvattenrening 

• Flödesdämpning vid skyfall 

• Rekreativa värden 

• Öka den biologiska mångfalden 

Genom att gestalta dagvattenanläggningarna på rätt sätt kan vi skapa nya 

parkmiljöer/mötesplatser i Bro som kommer bidra till ett vackrare och tryggare 

Bro. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2021. 

• Åtgärdsprogram för Broviken, Dagvattenåtgärder i Bro tätort 25 maj 2021 

• Fördjupad översiktsplan för Bro tätort – Samråd 2020-05-27 

• Förslag till Dagvattenplan och dagvattenpolicy datum 2021-03-29 

• Samhällsbyggnadskontorets protokoll 2020-03-04 § 9 

• Broviken och dess tillflöden 2018, rapport utförd av Synlab på 

• Upplands-Bro kommuns uppdrag. Tryckt den 3 juni 2019. 
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• Upplands-Bro kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan), antagen i 

kommunfullmäktige 13 juni 2018. 

• Karta Riksintressen Natura 2000 den 6 juni 2017. 

• Karta Vattenplanering med bland annat ekologiskt särskilt känsliga 

områden (ESKO) den 6 juni 2017. 

• Upplands-Bro kommuns vattenplan, antagen av Kommunfullmäktige den 

15 september 2015 § 79. 

• Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Vattenkvalitén i 

Mälaren är inte tillfredställande. Kommunerna har ett stort ansvar för att 

miljökvalitetsnormer för vatten följs. Broviken ingår i Östra Mälardalens 

vattenskyddsområde och är ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). 

Likaså är Broviken riksintresse Natura 2000 och riksintresse Rörligt friluftsliv 

enligt miljöbalken 4:2. 

Därför är det mycket viktigt att behov av åtgärder och hänsyn till detta vatten 

så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala planeringen. 

Kommunens vattenplan från 2015 är ett led i detta arbete. Som uppföljning till 

planen har ett ambitiöst recipientkontrollprogram med provtagningar 

genomförts och slutredovisats i en rapport om Broviken och dess tillflöden. 

Under 2020 har även arbetet med en dagvattenplan och en dagvattenpolicy 

inletts. Planen och policyn tydliggör vilka mål kommunen ska arbeta mot, 

ansvarsförhållanden mellan olika aktörer gällande dagvattenhanteringen och 

hur kommunens arbete ska utvecklas.  

Åtgärdsprogrammet har två huvudsyften: 

1. Skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-

området Broviken SE0110130 och vattenförekomsten Mälaren-Görväln 

(SE659044-160864). 

2. Föreslå lämpliga åtgärder inom avrinningsområdet som syftar till att 

minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom skapa 

bättre vattenkvalité i Broviken. 

Påverkan från Bro tätort 

Den ekologiska statusen för Broviken och dess tillflöden är inte 

tillfredställande. Det finns en för hög påverkan från avrinningsområdet för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppfyllas. Bro tätort påverkar Broviken 

framförallt genom dagvatten som härstammar från de hårdgjorda ytorna. På 

hårdgjorda ytor ansamlas föroreningar från bland annat atmosfäriskt nedfall, 
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nedskräpning och trafik. När föroreningarna spolas bort av nederbörden förs de 

bort med dagvatten hamnar till slut i Broviken.  

Stora delar av Bro tätort har byggts ut under en tid då kunskapen om dagvatten 

och dess påverkan på våra sjöar varit begränsad. Medvetandegraden har ökat 

med tiden och nya byggprojekt har generellt bättre dagvattenhantering än för 

bara 20–30 år sedan.  

De pågående detaljplanerna i Brovikens avrinningsområde har redan höga krav 

på rening och fördröjning. Att uppnå en nollbelastning i nya detaljplaneprojekt 

är tekniskt svårt. Bedömningen är därför att störst kostnadsnytta för att 

förbättra vattenkvalitén i Broviken är att åtgärda befintliga områden som 

saknar eller har otillräcklig dagvattenrening. 

Föreslagna åtgärder 

En analys av möjliga områden för dagvattenanläggningar har gjorts med hjälp 

av GIS och fältstudier. Potentiella områden har valts ut efter följande kriterier:  

• Landskapets form och lämplighet 

• Kommunen ska ha rådighet över marken 

• Det finns möjligheter att utföra den planerade åtgärden, till exempel att det 

inte finns några kända kommunala VA-ledningar där förutom 

dagvattenledningar. En fullständig ledningskoll måste göras i 

projekteringsdelen.  

Det har resulterat i åtta åtgärdsområden, se kartan nedan. 

 
Kartan visar de åtta åtgärdsområden som har pekats ut efter de kriterier som var uppsatta för projektet.  
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För varje åtgärdsområde har finns: 

• Kort beskrivning av området förutsättningar 

• Beskrivning av föreslagen åtgärd 

• Illustration över tänkt åtgärd 

• Grov kostnadsuppskattning 

• Uppskattning av retningseffekt 

Barnperspektiv 

Detta arbete görs med framtida generationers bästa i åtanke. Vi behöver friskt 

dricksvatten även i framtiden. Miljön i Broviken som sådan är inte särskilt 

välbesökt av barn. Däremot är det positivt att nya rekreativa bäckmiljöer 

skapas i Bro tätort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Malm  

Avdelningschef Strategisk planering Johan Björklind Möllegård 

 Samhällsplanerare Strategisk 

planering 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Åtgärdsprogram för Broviken, Dagvattenåtgärder i Bro tätort 25 maj 

2021 
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2. Broviken och dess tillflöden 2018, rapport utförd av Synlab på 

Upplands-Bro kommuns uppdrag. Tryckt den 3 juni 2019. 

Beslut sänds till 

• Samtliga nämnder 

• Länsstyrelsen i Stockholms län 

• Mälarens vattenvårdsförbund 
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1 Bakgrund 
Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga 

exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för 

dagvattenhantering i kommunens tätorter. Kommunerna har ett stort 

ansvar för att miljökvalitetsnormer för vatten följs. Broviken ingår i 

Östra Mälarens vattenskyddsområde och är ett ekologiskt särskilt 

känsligt område (ESKO). Likaså är Broviken riksintresse Natura 

2000 och riksintresse Rörligt friluftsliv enligt miljöbalken kap 4:2.  

Därför är det mycket viktigt att åtgärder och hänsyn till Broviken 

och dess tillrinnande vatten så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i 

den kommunala planeringen.  

Kommunens vattenplan från 2015 är ett led i detta arbete. Som 

uppföljning till planen har ett ambitiöst samordnat 

recipientkontrollprogram med provtagningar genomförts mellan åren 

2015–2018 och slutredovisats i en rapport om Broviken och dess 

tillflöden. 

Under 2020 har även arbetet med en dagvattenplan och en 

dagvattenpolicy inletts. Planen och policyn tydliggör vilka mål 

kommunen ska arbeta mot, ansvarsförhållanden mellan olika aktörer 

gällande dagvattenhanteringen och hur kommunens arbete ska 

utvecklas.  

I de nya detaljplaner som genomförs eller planeras är 

utgångspunkten att minska utsläpp av kväve och fosfor jämfört med 

innan exploatering. Kommunen ska likväl ta ett samlat ansvar för 

den kumulativa påverkan som finns på Broviken. Kommunens 

bedömning är att åtgärder bör även satsas på för att hantera påverkan 

från befintlig bebyggelse, vägar och verksamheter.  

Därför gav Samhällsbyggnadsutskottet den 4 mars 2020 i uppdrag åt 

Samhällsbyggnadschefen att ta fram ett åtgärdsprogram i Bro tätort 

för Broviken (KS 20/0113 §9). 

1.1 Syfte med uppdraget 

Uppdraget har två huvudsyften: 

• Skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 

2000-området Broviken SE0110130 och vattenförekomsten 

Mälaren-Görväln (SE659044-160864). Både befintliga och 

planerade miljöer ska beaktas. Projektet ska samordnas med 

pågående detaljplanearbeten i området och utgöra en del i 

underlaget för att skapa en samlad bedömning så som till 

exempel ”infartsparkering i Bro”, ”Trädgårdsstaden”, 

”Klövberga”, ”Kockbacka gärde”, ”Klövängen” samt planarbetet 

för ”Täppan”. 

• Föreslå lämpliga åtgärder inom Bro tätort som syftar till att 

förbättra vattenkvalité i Broviken. Fokus är att föreslå åtgärder 

som syftar till att skapa naturliga bäckmiljöer och dammar.  

Åtgärdsprogrammet ska samordnas med de pågående arbetena att ta 

fram en kommunövergripande dagvattenplan och en fördjupad 

översiktsplan för Bro. Ett pågående våtmarksprojekt i LONA med 

statligt stöd för restaurering av en del av Sätrabäcken ska också ingå.  

För att kunna ta fram åtgärdsprogrammet och vidare genomföra 

föreslagna åtgärder ska Samhällsbyggnadskontoret, utan att mista sin 

självständighet i bedömningarna, i möjligaste mån samfinansiera 

arbetet tillsammans med andra intressenter i området. 
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2 Påverkansanalys 
2.1 Påverkan från Bro tätort 

Kommunen har gjort omfattande provtagningar i Broviken och dess 

tillflöden under åren 2015–2018 i ett recipientprovtagningsprogram. 

Provtagningen syftade till att överblicka den samlade belastningen 

från verksamheter i avrinningsområdet och att ge kunskap om hur 

miljökvaliteten i Broviken förhåller sig till beslutade 

miljökvalitetsnormer. 

Resultaten av dessa provtagningar visar på att den ekologiska 

statusen för Broviken och dess tillflöden är måttlig till 

otillfredsställande. Det finns en för hög påverkan från 

avrinningsområdet för att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas. Det 

är framför allt höga halter näringsämnen samt starkt påverkad fysisk 

miljö kring tillrinnande vattendrag till Broviken som är det som 

bidrar mest till negativ påverkan. 

Bro tätort påverkar Broviken framförallt med dagvatten som 

härstammar från de hårdgjorda ytorna, som till exempel vägar, 

parkeringar och byggnader. På hårdgjorda ytor ansamlas 

föroreningar från bland annat atmosfäriskt nedfall, nedskräpning och 

trafik. När föroreningarna spolas bort av nederbörden förs de bort 

med dagvatten. Dagvattnets föroreningshalter varierar både på kort 

och lång sikt beroende på nederbördssituationen. De högsta halterna 

uppkommer i samband med snösmältningen.  

Stora delar av Bro tätort har byggts ut under en tid då kunskapen om 

dagvatten och dess påverkan på våra sjöar varit begränsad. 

Medvetandegraden har ökat med tiden och nya byggprojekt har 

generellt bättre dagvattenhantering än för bara 20–30 år sedan.  

De pågående detaljplanerna i Brovikens avrinningsområde har redan 

höga krav på rening och fördröjning. Att uppnå en nollbelastning i 

nya detaljplaneprojekt är tekniskt svårt. Bedömningen är därför att 

störst kostnadsnytta för att förbättra vattenkvalitén i Broviken är att 

åtgärda befintliga områden som saknar eller har otillräcklig 

dagvattenrening.  
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Kartan visar de mindre avrinningsområden som finns i Bro tätort. I de gula 
avrinningsområdena finns det redan dagvattendammar, medan de orangea 
avrinningsområdena saknar dagvattendammar. Vidare visar kartan de områden som är 
hårdgjorda, som till exempel vägar, parkeringar eller byggnader.  
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3 Viktiga principer 
3.1 Multifunktionella ytor 

Genom att gestalta dagvattenanläggningarna på rätt sätt kan vi skapa 

nya parkmiljöer/mötesplatser i Bro som kommer bidra till ett 

vackrare och tryggare Bro. 

Åtgärdsområden ska fylla flera syften: 

• Dagvattenrening 

• Flödesdämpning vid skyfall 

• Rekreativa värden 

• Öka den biologiska mångfalden 

3.2 Hastighet och utrymme 

Den huvudsakliga reningen i dagvattenanläggningar sker via 

sedimentation eftersom en stor del av de föroreningar som finns i 

dagvattnet är bundna till partiklar. Det innebär att vattnets energi och 

hastighet är avgörande för var dessa partiklar och föroreningar ska 

kunna sedimentera. I ledningar är vattnets hastighet för hög för att 

sedimentation ska kunna ske och därmed sker ingen rening. Genom 

att tillåta vattnet att ta plats och breda ut sig över en större yta i 

öppna dagvattensystem sjunker vattnets hastighet och sedimentation 

sker. Sedimentet ansamlas över tid och plockas sedan bort från 

dagvattenanläggningarna. När sedimentet tas bort följer de 

föroreningar som är bundna till partiklarna med.  

3.3 Efterlikna naturen 

Det finns många fördelar med att försöka efterlikna naturliga system 

när det gäller dagvattenhantering. Det är kostnadseffektivt samtidigt 

som det skapar högre biologiska och rekreativa värden.  

I ett öppet dagvattensystem tas föroreningarna omhand på ett 

naturligt sätt genom att dagvattnet får infiltrera genom marken, tas 

upp av växter eller genom sedimentation i dammar och våtmarker. 

Vegetationen spelar en viktig roll för att ett öppet dagvattensystem 

ska fungera. Växterna bidrar till reningen genom att avskilja både 

lösta och partikelbundna föroreningar. Växterna bidrar också med att 

avlasta dagvattensystemet genom att på olika sätt ta emot nederbörd 

och låta det avdunsta. Genom att låta dagvattnet rinna långsamt och 

infiltrera så nära källan som möjligt kan den naturliga vattenbalansen 

bevaras och de risker som finns med minskad grundvattenbildning 

undvikas. 

3.4 Rekreativa värden 

Det har konstaterats att grönska spelar en stor roll för människans 

trivsel och välbefinnande, i synnerhet att ha grönskan tillgänglig i 

den bostadsnära utemiljön. Komplexiteten som finns i grönska ger 

upplevelsevärde för människan genom att den bidrar till att det sker 

en variation och omväxling i den fysiska miljön. Människor 

fascineras av artrika miljöer med biologisk mångfald som är uttryck 

för en levande komplexitet. Den visuella variationsrikedomen gör att 

de gröna miljöerna även har rekreativa värden och ger positiva 

hälsoeffekter för människan.  
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3.5 Vattendrag 

I ett naturligt vattendrag finns det ofta möjlighet för vattnet att 

svämma ut på sidorna vid höga flöden. Det området på sidorna av 

vattendraget kallas för svämplan. De byggs upp med tiden på sidorna 

av vattendrag med en naturlig flödesdynamik av de sediment som 

transporteras av vattnet. Svämplanet har en fundamental betydelse 

för att fördröja vattnet vid högflödessituationer. När det blir högre 

flöde så börjar vattnet rinna även över svämplanet och vattnets 

hastighet sänks och möjliggöra sedimentation. Svämplan utgör också 

en av de artrikaste miljöer vi har i Sverige. 

Där vattendrag föreslås måste utformningen av vattendragsprofilen 

utformas i relation till topografi och vattenflödena i varje specifika 

fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principskiss på hur ett vattendrag ska utformas för att efterlikna de naturliga processerna.  

 

 
Exempel på ett nyanlagt dagvattendike som försöker efterlikna ett meandrande vattendrag. 

 

Viktiga principer  

• Flacka kanter. På så sätt skapas en säker miljö vilket gör att 

stängsel runt dagvattenanläggningarna inte behövs. 

• Att vattnet tillåts svämma över de flacka kanterna, svämplanen. 

På så sätt skapas vattenrening, en värdefull ekologisk miljö och 

flödesreglering. 

• Riklig och varierad vegetation som planeras i och längs 

strandkanten. Som också bidrar till vattenrening och ekologiska 

funktioner. 

• Varierad bottenstruktur. Stenblock och död ved läggs i 

vattendraget för att skapa viktiga strukturer för livet i vattnet.  
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3.6 Damm 

Dammens funktion är att vattnet får möjlighet att breda ut sig, 

hastigheten minskar och det sker en sedimentation. Det är viktigt att 

dammen har flacka slänter och mycket vegetation både i och i 

strandkanten. Detta eftersom vattenväxterna renar vattnet från 

föroreningar och tar upp växtnäringsämnen som kväve och fosfor. 

De bidrar även till en ökad biodiversitet och viktiga livsmiljöer för 

ett antal växter och djur. Det är framförallt en viktig biotop för 

groddjur. Större dammar kan även utgöra lämpliga häckningsmiljöer 

för fågel. Det är inte ovanligt att svarthakedopping häckar i större 

dagvattendammar med mycket växtlighet. 

Dammens storlek beror på avrinningsområdets yta och hur 

markanvändningen ser ut. Utformningen av dammen måste utformas 

i relation till topografi och vattenflöden i varje specifikt fall.  

 

Principskiss över våt dagvattendamm med vegetation. Illustration: Ekologigruppen. 

 

Viktiga principer  

• Flacka kanter. På så sätt skapas en säker miljö och stängsel runt 

dagvattenanläggningarna behövs inte. 

• Att vattnet tillåts svämma över de flacka kanterna. På så sätt 

skapas vattenrening, en värdefull ekologisk miljö och 

flödesreglering. 

• Djupområde vid inloppet för att sedimentation i första hand ska 

ske där. 

• Varierad botten med djuphålor och grundare partier. Även en 

variation av substrat är viktigt. Stenblock och död ved läggs i 

vattnet och i kanten av dammen för att skapa viktiga strukturer 

för livet i vattnet. Detta för att bättre skapa förutsättningar för 

den biologiska mångfalden.  

• Riklig och varierad vegetation planeras i vattnet och i 

strandkanten. Som också bidrar till vattenrening och ekologiska 

funktioner. 

• Viktigt att det finns åtkomstmöjligheter till dammen så att 

skötsel och underhåll går att göra. Detta är viktigt för att 

bibehålla dammens funktion över riden. 
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Exempel på naturliga förhållanden i en nyanlagd damm med ekologiska värden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på anlagd våtmark med höga ekologiska värden. 
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4 Lämpliga 
åtgärdsområden 

4.1 Metod 

Första steget för att hitta lämpliga åtgärdsområden har gjorts i GIS. 

Med hjälp av laserskannade höjddat kan landskapets former och 

förutsättningar analyserats vid skrivbord. Till hjälp har en 

avrinningsmodell har även tagits fram, som visar hur vattnet rör sig i 

landskapet. Även så kallade instängda områden (data från 

Länsstyrelsen) har analyserats, då dess utgörs av naturliga sänkor i 

landskapet där vattnet ”fastnar” vid stora regn. Till sist har de 

befintliga dagvattenanläggningarna och dess tillrinningsområde 

vägts in. Detta ger en bra bild över hur vattnet rör sig i landskapet 

och var det skulle vara lämpligt att anlägga ytterligare 

dagvattenanläggningar.  

Potentiella områden har valts ut efter följande kriterier:  

• Landskapets form och lämplighet (bekräftas genom GIS-analys) 

• Kommunen ska ha rådighet över marken 

• Det finns möjligheter att utföra den planerade åtgärden, till 

exempel att det inte finns några kända kommunala VA-ledningar 

där förutom dagvattenledningar. En fullständig ledningskoll 

måste göras i projekteringsdelen.  

 

 

Områden har sedan detaljstuderats i fält. Efter fältbesöken har 

områdena och utbredningen av vissa åtgärder justerats.  Detta 

resulterade i totalt åtta lämpliga områden. För varje åtgärdsområde 

ska följande beskrivas/tas fram: 

– Beskrivning av området och dess förutsättningar 

– En enkel illustrationsplan  

– En grov kostnadsuppskattning  

 

 
Kartan visar Sätrabäcken norra och de problem med instängda områden som finns inom 

området.  
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4.2 Kostnadsuppskattning 

En grov kostnadsuppskattning har gjorts för varje åtgärdsområde. 

Kostnadsuppskattningen utgår ifrån ungefärliga schaktkostnader då 

de antas utgöra den största kostnaden i projekten. Uppskattningen av 

volymen av schakten har gjorts genom en GIS-analys där: 

• Djupet på vattengång i befintliga diken har mätts med hjälp av 

den höjddata som kommunen har tagit fram 2019.  

• Slänter om 1:5 och en botten på 0,5 meter under vattengången 

har antagits. Eftersom det ska vara flacka slänter kommer detta 

till viss del styra åtgärdsområdet och därmed vilken volym 

schakt det blir.  

Detta resulterade i en volym som antagits ska köras bort. Alla 

massor som kan återanvändas inom området kommer således att 

sänka kostnaderna. Priset 650 kr/m3 är baserat på schakt av Fall B 

massor som är blandande blöta och torra.  

På detta har 20 % kostnader lagts på för: 

• konsulter (landskap, dagvatten, geoundersökning och miljö) 

• Växter i damm och i strandzonen 

• Sprutsådd för erosion 

• Tillstånd (bygglov, miljö och vattenverksamhet) 

• Byggstaket, områdesskydd 

• Åtgärder för bottenstruktur 

• Osäkerhet i kalkyl 10 % 

• Byggledning 

• Besiktning  

Visar det sig att massorna är rena och kan återanvändas på plats 

kommer den totala kostnaden sjunka avsevärt med upp mot 40–60%. 

 

4.3 Reningseffekt 

Det är svårt att exakt beräkna hur mycket rening som de föreslagna 

åtgärderna faktiskt ger. En enkel körning med i Stormtac har gjorts 

med följande förutsättningar:  

• Indata för markanvändning inom de olika 

delavrinningsområdena. 

• Föroreningsberäkningar är utförda för anläggningarna våt damm 

och svackdike och därmed redovisas resultat efter rening i ett 

spann. Med undantag för Kockbacka östra där endast 

reningseffekten av våt damm har beräknats. 

• Standardutformning av reningsanläggningar.  

• Anläggningarna har inte dimensionerats efter dimensionerande 

flöde, erforderlig volym, eller uppehållstider. Anledningen till 

detta är att dessa parametrar inte utgör indata till 

föroreningsmodellen och påverkar således inte 

beräkningsresultatet.  

• Vägar har ej beräknats med någon platsspecifik trafikintensitet. 

ÅDT i beräkningsmodellerna är genomgående satt till 1000–

2000.  

• Som rinnsträcka för flödesberäkning i StormTac Web har 

default-värdet 700 m använts.  

Beräkningarna visar att med avseende på näringsämnena (kväve och 

fosfor) så ger de större föreslagna dagvattenanläggningarna en 

rening på ca 30–50 %. För mer information kring detta se bilaga 1. 
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5 Åtgärdsområden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar de åtta lämpliga åtgärdsområden för dagvattenåtgärder inom Bro tätort. 
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5.1 Sätrabäcken södra 

5.1.1 Beskrivning av området 

Området ligger i västra delen av Bro mellan Gamla Bro och Skällsta 

industriområde. Åtgärdsområdet är en del av Sätrabäcken, som 

börjar vid Högbytorp och rinner ihop med Brobäcken strax söder om 

Bro station. Bäcken är starkt påverkad av uträtningar, kulverteringar, 

omgivande jordbruksmark och hårdgjord mark. Det får till följd att 

vattendraget får tidvis höga flödespulsar då det inte finns några 

flödesdämpande strukturer längre upp. Vattenfåran i den här delen 

rätades ut någon gång på 60- och 70-talet och branta kanter 

skapades. Det har lett till erosionsproblem där vattnet till och med 

har börjat underminera den grusväg som går längs västra sidan av 

bäcken. 

Den del där åtgärden är planerad ägs av kommunen och är idag 

planlagd som parkmark i gällande detaljplanen. Området ligger 

delvis inom den pågående detaljplanen för Infartsparkering i Bro 

(Härnevi 1:71). Området gränsar på östra sidan till den pågående 

detaljplanen Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.) och arbetet bör samordnas. 

Idag betas området av får. Utbredningen av den föreslagna 

dagvattenåtgärden möjliggör både infartsparkeringen och utveckling 

av parkstråk.  

Det finns en illustrationsplan för området som togs fram 2013 och 

2019 fick kommunen beviljade medel för att projektera åtgärden 

fram till 2021. Under 2020 togs även en stationsutredning fram för 

Bro station och områdena kring stationen. Projekteringsarbetet har 

inväntat resultaten från denna utredning.  

5.1.2 Föreslagen åtgärd 

Sätrabäckens kanter görs flackare och rejäla svämplan anläggs på 

båda sidorna av bäcken. Vid höga flöden svämmar vattnet över och 

rinner i en mindre ”naturlik” damm. Efter detta delar vattnet upp sig 

i två mindre fåror. Området tillgängliggöras för människor med 

grusvägar, broar och sittplatser. 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 5000 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 2,5 m 

Ungefärlig schakt: 9000 m3 

Uppskattat pris: 7 miljoner 

Åtgärdsområdet ligger i ett parkstråk i västra delen av Bro. 
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5.2 Sätrabäcken norra 

5.2.1 Beskrivning av området 

Området ligger mellan Råbyvägen och radhusbebyggelse på 

Brushanevägen och Skällsta industriområde. I ena kanten rinner 

Sätrabäcken i vad som kan liknas som ett åkerdike innan den 

försvinner ner i en kulvert. Sätrabäcken börjar vid Högbytorp och 

rinner ner i Brobäcken strax söder om Bro station. Bäcken är starkt 

påverkad av uträtningar, kulverteringar, omgivande jordbruksmark 

och hårdgjord mark. Det får till följd att vattendraget får tidvis höga 

flödespulsar då det inte finns några flödesdämpande strukturer 

längre upp.  

Idag utgörs området av en högvuxen gräsmark. Den är planlagd som 

odlingslotter men ingen odling sker där idag.  

5.2.2 Föreslagen åtgärd 

Befintlig kulvert tas bort och en ny fåra för Sätrabäcken skapas där 

den har större möjligheter att breda ut sig under höga flöden med 

flacka slänter med vegetation och träd. En damm byggs för att kunna 

sedimentera näringsämnen och föroreningar som kommer uppströms 

ifrån. Över bäcken byggs en eller flera broar, sittplatser och 

grusstigar anläggs. Vid sittplatserna anläggs perennplanteringar för 

att skapa mer blomsterprakt och samtidigt gynna pollinationen.  

Dagvattenåtgärderna planeras inte att ta hela området i anspråk och 

det kommer fortsatt finnas plats för att anlägga odlingslotter där. Det 

är många som passerar förbi området idag på väg upp mot 

handelsplatsen i nordväst. Därför finns det stora förutsättningar att 

parkmiljön blir välbesökt och uppskattad av Bros invånare 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 3000 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1,5 m 

Ungefärlig schakt: 4400 m3 

Uppskattat pris: 3,5 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger i nordvästra delen av Bro. 
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5.3 Finnsta norra 

5.3.1 Beskrivning av området 

Området ligger öster om Finnstaskolan på en öppen gräsyta som 

omgärdas av gång- och cykelvägar. Området är planlagt som 

parkmark. Den västra delen av området utgörs av plan mark som 

utnyttjas av skolan och boende i närområdet för bollspel. Området är 

utpekat för att utvecklas till stadsdelspark i Grönplanen.  

Området ligger inom Finnsta dikningsföretag och behöver hanteras i 

projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

Den östra delen, där åtgärden är planerad, sluttar svagt mot sydöst. 

Det gör att ytan inte är lika attraktiv för besökare idag samtidigt som 

den passar bra för öppna dagvattenlösningar eftersom det är lättare 

att få upp vattnet i marknivå.  

5.3.2 Föreslagen åtgärd 

En dagvattenledning som kommer in i området norrifrån öppnas upp 

och vattnet leds i en öppen dagvattenbäck. Sluttningen gör att 

schakten inte behöver bli så djupt vilket håller nere kostnaderna. Två 

mindre dammar byggs för att rena vattnet och samtidigt förbättra 

flödesreglingen i systemet. Efter att dagvattnet har gått genom 

bäcken och dammarna leds vattnet åter igen ner i dagvattenledning 

igen.  

Övergångar byggs, grusvägar anläggs för att kanalisera besökarna 

och sittplatser placeras ut på lämpliga ställen. Området ligger i 

centrala delar av Bro och det är många som rör sig både till fots och 

på cykel genom och förbi området. Genom att anlägga denna 

dagvattenlösning/parkmiljö kommer en ny målpunkt att skapas.  

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 3300 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1 m 

Ungefärlig schakt: 1700 m3 

Uppskattat pris: 1,5 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger nära Bro centrum vid Finnstaskolan. 
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5.4 Finnsta södra 

5.4.1 Beskrivning av området 

Till stor del liknar området det norra området, ”Finnsta norra”. 

Området är planlagt som parkmark, utgörs idag av en klippt 

gräsmatta och lutar svagt. Området ligger i de centrala delarna av 

Bro vid en rikligt använd gång- och cykelbana. Ytan där själva 

åtgärden är tänkt att lokaliseras nyttjas inte mycket i dagsläget 

förutom genom ett par upptrampade stigar som korsar området.  

Området ligger inom Finnsta dikningsföretag och behöver hanteras i 

projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

5.4.2 Föreslagen åtgärd 

Förslaget är att öppna upp samma dagvattenledning som kommer 

från ”Finnsta norra”. Vattnet leds i en dagvattenbäck och damm med 

flacka slänter innan vattnet leds tillbaka i dagvattenledningen. Riklig 

och varierad vegetation planeras i både vattnet och längs 

strandkanten. Området tillgängliggörs med sittplatser. 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 900 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1,5 m 

Ungefärlig schakt: 710 m3 

Uppskattat pris: 0,7 miljoner 

 

 

Åtgärdsområdet ligger nära Bro centrum i Finnsta. 
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5.5 Rosenängarna 

5.5.1 Beskrivning av området 

Området ligger i nordost om villabebyggelsen på Rosenängarna. 

Området är planlagt som naturmark och det finns ett slingrande 

dagvattendike där. Området är bevuxet med ogenomtränglig sly. På 

sidan och genom området går gång- och cykelvägar. 

Området ligger inom Finnsta dikningsföretag och behöver hanteras i 

projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

5.5.2 Föreslagen åtgärd 

Här föreslås att stora delar av den vegetation som finns där tas bort, 

dikesslänter flackas ut och två mindre dammar anläggs med ett något 

stryp utflöde. Eftersom det redan finns bra strukturer att bygga 

vidare på kommer denna åtgärd vara relativt billig, samtidigt som 

bättre dagvattenhantering skapas och de rekreativa kvalitéerna ökar. 

Riklig och varierad vegetation planeras både i vattnet och längs 

strandkanten. Området tillgängliggörs med sittplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 4700 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1 m  

Ungefärlig schakt: 2000 m3 

Uppskattat pris: 1,5 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger i östra delen av Bro norr om Rosenängarna.  
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5.6 Gamla Bro 

5.6.1 Beskrivning av området 

Området ligger i sydöstra delen av Gamla Bro omgärdat av villa- 

och radhusbebyggelse. Marken är planlagd som park och utgörs idag 

av klippt gräsmatta. I hela parkutrymmet finns det två mindre 

lekparker och den nyanlagd trafiklekplatsen. Området nyttjas främst 

av de boende i direkt anslutning till parken eller folk som passerar 

förbi på grusvägarna som går genom området.  

5.6.2 Föreslagen åtgärd 

Åtgärden syftar till att skapa en översvämningsyta. Då denna del av 

gamla Bro är byggd på låglänt åkermark finns det risk att källare 

svämmas över vid större regn och skyfall. Genom att skapa 

rinnvägar från Bagarvägen och målarvägen till och en svacka för 

vattnet kan risken för översvämning minskas. Riklig och varierad 

vegetation planeras både i vattnet och längs strandkanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 350 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1,5 m 

Ungefärlig schakt: 325 m3 

Uppskattat pris: 0,5 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger i ett parkområde i östra delen av gamla Bro.  
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5.7 Kockbacka gärde 

5.7.1 Beskrivning av området 

Området ligger mellan gamla Bro och Rosenängarna. Marken är inte 

planlagd i dagsläget, men en detaljplan för ny skola håller på att tas 

fram i detaljplanen för Kockbacka gärde. Marken brukas idag som 

åkermark. Genom området går det två djupa diken. Ett dike kommer 

från gamla Bro och avvattnar stora delar av gamla Bro och delar av 

Finnsta. Detta avrinningsområde saknar dagvattenrening och är 

därför extra viktigt att åtgärda. Det andra diket kommer från 

Rosenängarna och har passerat en dagvattendamm. 

Området ligger inom Brogård-Nygårds dikningsföretag och behöver 

hanteras i projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

5.7.2 Föreslagen åtgärd 

Där vattnet från gamla Bro rinner in i området görs en fördamm där 

den huvudsakliga sedimentationen från det orenade dagvatten 

kommer att ske. Den anläggs nära Ginnlögs väg så att den blir lätt att 

rensa i framtiden. Dikena görs om så att de mer liknar svagt 

meandrande bäckar. Flacka slänter med svämplan som planteras med 

frodig vegetation. Båda bäckarna mynnar i en större våtmark som 

kan ingå i en större park som planeras i anslutning till den nya 

skolan. Våtmarkens storlek kommer göra att den kan få en hög 

biologisk mångfald. Med rätt gestaltning kommer våtmarken locka 

till sig ett rikt fågelliv och bli ett trevligt utflyktsmål för 

befolkningen i Bro. I våtmarken anläggs några öar för att underlätta 

häckningen för vissa fågelarter.   

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 24 000 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 2,5 m 

Ungefärlig schakt: 45 000 m3 

Uppskattat pris: 35 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger i anslutning till den plats där det planeras en ny skola i östra delen av 
Bro. 
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5.8 Kockbacka östra 
 

5.8.1 Beskrivning av området 

Området ligger söder om Enköpingsvägen och öster om 

brandstationen. Marken är inte planlagt och i dagsläget brukas den 

som åkermark. Dagvatten från Österhagen mynnar ut i en trumma 

under Enköpingsvägen och ner i en kulvert under åkermarken, för att 

sedan rinna vidare till Broviken.  

I och med att marken idag brukas aktivt som jordbruksmark finns det 

en konflikt mellan dagvattenhantering och areella näringar. Antingen 

justeras storlek och plats på våtmarken för att göra det möjligt att 

fortsätta bruka jordbruksmarken på båda sidorna om åtgärdsområdet. 

Eller så får denna åtgärd vänta till det finns andra planer på att 

utveckla omgivande mark. 

Området ligger inom Kockbacka-Sandabergs dikningsföretag och 

behöver hanteras i projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

5.8.2 Föreslagen åtgärd 

En större våtmark anläggs dit dagvattnet från Österhagen leds ut och 

renas. Våtmarken tillgängliggörs för besökare och gestaltas för att 

den biologiska mångfalden ska bli så hög som möjligt samtidigt som 

dagvattnet renas.  

 

 

 

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 9700 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1 m 

Ungefärlig schakt: 13 000 m3 

Uppskattat pris: 10 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger öster om brandstationen i Bro.  
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Figur 1. Punkter för fysikalisk-kemisk och biologisk provtagning i fem stationer i Broviken och dess 

tillflöden, Upplands-Bro år 2018.  Lantmäteriet år 2019.
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Figur 2. Broviken i Mälaren, Upplands-Bro kommun år 2018. Foto: Medins Havs och Vattenkonsulter 
AB.
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       Figur 3. Vattnets kretslopp ©. 
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Figur 4. Årsnederbörd vid SMHI:s klimatstation 
i Stockholm under åren 2001-2018 i jämförelse 
med medelvärdet för perioden 1961-1990. 
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Figur 5. Månadsnederbörd vid SMHI:s meteo-
rologiska station i Stockholm år 2018, samt 
normalvärden för perioden 1961-90.  
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Figur 6. Månadsmedeltemperatur vid SMHI:s 
meteorologiska station i Stockholm år 2018, 
samt normalvärden för perioden 1961-90.   
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Figur 7. Dygnsmedelvattenföring (m3/s) för delavrinningsområdet "Rinner till Mälaren-Görväln” 
inom Norrströms huvudavrinningsområde, Upplands-Bro kommun, år 2018. Vattenföringsdata in-
hämtades från SMHI och avser modellerad vattenföring enligt S-HYPE (AROID 660109-648405). 

Tabell 1. Transporterade mängder (kg) av fosfor och kväve och flöde (m
3
/s) i Sätrabäcken, 

Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken år 2018 
 

Parameter Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken Enhet 

Årsflöde 920 635 1 290 694 2 355 742 442 266 m
3
/år 

Medelflöde 0,029 0,041 0,075 0,014 m
3
/s 

N-tot 2376 2246 4831 625 kg/år 

Tot-P 46 55 120 21 kg/år 
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Figur 8. Årliga fosfortransporter och medelflöden i Brobäcken, Upplands-Bro 
kommun, under perioden 2016-2018.

 
Tabell 2. Arealspecifika förluster av kväve för Sätrabäcken, Önstabäcken, Brobäcken och 
Nygårdsbäcken för perioden 2016-2018 
 

Kväve Tillstånd Klass Avvikelse från Klass

(kg/ha,år) jämförvärde

Sätrabäcken 2,7 3 Måttligt höga förluster 3,0 2 Tydlig avvikelse

Önstabäcken 1,9 2 Låga förluster 2,0 1 Ingen/obetydlig

Brobäcken 2,2 3 Måttligt höga förluster 2,4 1 Ingen/obetydlig

Nygårdsbäcken 1,3 2 Låga förluster 1,4 1 Ingen/obetydlig
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Tabell 3. Arealspecifika förluster av fosfor för Sätrabäcken, Önstabäcken, Brobäcken och 
Nygårdsbäcken för perioden 2016-2018 
 

Fosfor Tillstånd Klass Avvikelse från Klass

(kg/ha,år) jämförvärde

Sätrabäcken 0,055 2 Låga förluster 2,6 2 Tydlig avvikelse

Önstabäcken 0,046 2 Låga förluster 2,1 2 Tydlig avvikelse

Brobäcken 0,052 2 Låga förluster 2,4 2 Tydlig avvikelse

Nygårdsbäcken 0,053 2 Låga förluster 2,5 2 Tydlig avvikelse

Tabell 4. Sammanfattande tabell över ekologisk status i Brovikens recipientkontroll år 2018 
 

EKOLOGISK STATUS Broviken Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken

Biologiska kvalitetsfaktorer Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande Måttlig

Växtplankton God - - - -

Vattenväxter Måttlig - - - -

Bottenfauna God Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande -

Kiselalger - Måttlig Måttlig Otillfredsställande Måttlig

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer God God God God Måttlig

Näringsämnen Hög God Hög Hög Hög

Ljusförhållanden God - - - -

Klorofyll Hög - - - -

SFÄ metaller God God God God God

SFÄ arsenik God God God God God

SFÄ glyfosat God God God God God

SFÄ ammoniakkväve God God God God Måttlig

SAMMANVÄGD STATUS Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande Måttlig  
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Tabell 5. Statusklassning av bottenfaunaresultaten i vattendragen enligt Havs- och vattennmyn-
dighetens bedömningsgrunder 2013:19 i Brovikens avrinningsområde år 2018 
 

ASPT EK- Status DJ EK- Status MISA/ EK- Status

Lokal kvot kvot MILA kvot

Brobäcken 4,06 0,76 God 6 0,20 Otillfredsställande 33 0,7 Nära neutralt

Sätrabäcken 4,41 0,82 God 6 0,20 Otillfredsställande 28 0,58 Nära neutralt

Önstabäcken 4,21 0,78 God 8 0,60 God 32 0,67 Nära neutralt

Ekologisk kvalitet

Statusklassning enligt bedömningsgrunderna

Näringsstatus Surhetsstatus

 

Tabell 6. Expertbedömning av bottenfaunaresultaten i vattendragen i Brovikens avrinningsom-
råde år 2018, utförd av Medins Havs och vattenkonsulter 
 

Lokal

Surhets- Status map Status map Status map

klass näring hydromorfologisk annan

påverkan påverkan

Brobäcken Nära neutralt Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande

Sätrabäcken Nära neutralt Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande

Önstabäcken Nära neutralt Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande

Expertbedömningar
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Figur 9. Status avseende kvalitetsfaktorerna näringsstatus för bottenfauna i sjöar och vatten-
drag (”expertbedömning”) samt kiselalger i vattendrag (2016-2018) bedömda i enlighet med 
Havs- och Vattenmyndighetens bedömningsgrunder från 2013. Broviken och dess tillflöden, 

Upplands-Bro kommun.  Lantmäteriet år 2019.

Tabell 7. Antalet räknade arter, diversitet, kiselalgsindexet IPS och stödparametrarna TDI och 
%PT samt statusklassning enligt Naturvårdsverket (2007) i Brovikens avrinningsområde år 2018  
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Brobäcken 32 2,95 9,2 4 96,2 4-5 69,9 5 4 Otillfredsställande

Nygårdsbäcken 20 2,83 12,6 3 94,4 4-5 26,2 4 3 Måttlig

Sätrabäcken 17 2,24 14,7 2 97,4 4-5 4,0 1-2 3* Måttlig*

Önstabäcken 61 4,96 11,4 3 80,9 4-5 20,4 4 3 Måttlig

* = expertbedömning

2018
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Figur 10. Kiselalgsindexet IPS och statusklassning (Naturvårdsverket 2007) i de undersökta vat-
tendragen i Brovikens avrinningsområde 2015-2018. (Otillf. = Otillfredsställande.) 

Tabell 8. Surhetsindexet ACID och surhetsklassning enligt Naturvårdsverket (2007) i vattendrag i 
Brovikens avrinningsområde år 2018. I tabellen redovisas också de parametrar som ingår i uträk-
ningen av ACID  
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Brobäcken 3,3 0,0 0 0 100 885 2 12 7,52 Alkaliskt

Nygårdsbäcken 15,0 0,2 0 2 259 734 0 5 9,43 Alkaliskt

Sätrabäcken 0,0 0,0 0 0 189 754 2 54 6,98 Nära neutralt

Önstabäcken 10,4 0,0 0 5 184 731 7 72 8,29 Alkaliskt

2018
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Figur 11. Kiselalgerna Amphora pediculus, Platessa conspicua, Nitzschia inconspicua och Dia-
desmis contenta (© Medins Havs- och Vattenkonsulter AB). 

 

Figur 12. Broviken vid undersökningen av vattenväxter i augusti 2018. Norra delen av viken till 
vänster och södra delen till höger. Foto: Medins Havs och vattenkonsulter AB. 
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Tabell 9 Vattenvegetation i Brovikens norra del. Frekvens anger procentuell förekomst i alla 

provrutor vid ett visst djup. K= karaktäristisk art. T= typisk art för EU-naturtypen 3150 naturligt 
eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation. K-arter indikerar att naturtypen har gynnsam 
bevarandestatus. Uppmätta, ej justerade, djupvärden redovisas 

Vattendjup (m) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 maxdjup

Antal rutor 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 (m)

hornsärv K, T 10 2,25

nålsäv 25 50 70 20 10 1,5

smal vattenpest 14 38 88 90 90 80 90 90 100 30 10 2,75

korsandmat K, T 25 0,5

axslinga 10 10 2,25

gul näckros 38 13 0,75

ålnate K 43 25 75 70 20 30 70 40 20 2,25

gles igelknopp 10 1,25

Siktdjup (m) 1,7  

Tabell 10 Vattenvegetation i Brovikens södra del. Frekvens anger procentuell förekomst i alla 

provrutor vid ett visst djup. K= karaktäristisk art. T= typisk art för EU-naturtypen 3150 naturligt 
eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation. K-arter indikerar att naturtypen har gynnsam 
bevarandestatus. Uppmätta, ej justerade, djupvärden redovisas 
 

Djup (m) 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 maxdjup

Antal rutor 5 10 10 10 10 10 10 10 10 (m)

Art Frekvens (%)

hornsärv K, T 10 10 30 60 10 10 2,75

skörsträfse 50 80 10 2,25

vattenpest 20 10 2

smal vattenpest 100 100 80 100 100 20 2,75

stor näckmossa 60 50 30 1,75

sjönäckmossa 10 10 10 2

korsandmat K, T 10 1,5

axslinga T 20 10 20 2,25

slinken 10 10 2

gul näckros 80 70 1,5

bandnate K, T 20 50 20 2,25

grovnate K, T 10 10 10 10 3

gäddnate 40 10 1,5

ålnate K 50 30 40 2

igelknoppar 40 70 1,5

vatten/sydbläddra K 30 50 1,75

Siktdjup (m) 2,2
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Tabell 11 Trofiskt makrofytindex (TMI) norra och södra Broviken 2018. TMI enligt Havs- och 

Vattenmyndighetens författningssamling 2013:19 

Område TMI Ekologisk Status

kvot näringsämnen

Broviken norra 6,18 0,71 Måttlig

Broviken södra 5,71 0,66 Måttlig

0
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5

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Maxdjup (m) 

Broviken norra Broviken södra

 

Figur 13 Vegetationens maxdjup i de undersökta delarna av Broviken åren 

2007, 2015 och 2018. Undersökningen 2007 utfördes inte på exakt samma 
strandavsnitt som åren 2015 och 2018. Djupet 2018 har justerats med 19 cm, 
eftersom vattennivån i Mälaren var 19 cm under vattenståndet år 2015 samt 
20 cm under medelvattenståndet för perioden 2015 till 2018.
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             Figur 14. Växtplanktonbiomassans fördelning på olika grupper i Broviken år 2018. 
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Figur 15. Status avseende kvalitetsfaktorerna Siktdjup och Klorofyll i sjöar (2016-2018) bedömda 
i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens bedömningsgrunder från 2013. Broviken och dess 

tillflöden, Upplands-Bro kommun.  Lantmäteriet år 2019.
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Figur 16. A - Status avseende kvalitetsfaktorerna Näringsämnen i vattendrag och Näringsämnen i 
sjöar perioden 2016-2018 bedömda i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens bedömnings-
grunder från 2013. B – Bedömning av näringstillstånd med avseende på fosforhalter (medelvär-
den i ytvatten) år 2018 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från år 1999 för Broviken 

och dess tillflöden, Upplands-Bro kommun.  Lantmäteriet år 2019. 

 
Tabell 12. Klassning av näringsstatus för undersökta vattendrag i Upplands-Bro kommun med 
utgångspunkt från fosfor, siktdjup och klorofyll. Klassningen baseras på data från perioden 2016-
2018. H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredsställande och D=Dålig status. Hänsyn har tagits till 
andel jordbruksmark 
 

Provtagningspunkt Fosfor Siktdjup Klorofyll 

Sätrabäcken G     

Önstabäcken H     

Brobäcken H     

Nygårdsbäcken H     

Broviken  H G H 

A B 
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Tabell 13. Beräknade referensvärden (ref-P och ref-Pjo) för totalfosfor (Tot-P) enligt Havs- och 
Vattenmyndighetens föreskrifter (HaV 2013) samt resulterande maxvärden för att hålla minst god 
ekologisk status (gråmarkerat). Ref-Pjo anger referensvärde som tar hänsyn till andel jordbruks-
mark i vattendragens avrinningsområden, belägna i Upplands-Bro kommun. För beräkningar an-
vändes bland annat värden för totalfosfor, vattenfärg, klorid och baskatjoner uppmätta under pe-
rioden 2016-2018 
 

Tot-P (µg/l) Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken Broviken

Referensvärde, ref-P 25 25 25 21 15

Referensvärde, ref-Pjo 37 37 37 48

Gränsvärde, ref-P 50 51 51 42 30

Gränsvärde, ref-Pjo 74 74 74 96 -  
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Figur 17. Årsmedelvärden (staplar) för total-
kväve i fem stationer i Broviken och dess tillflö-
den, Upplands-Bro kommun år 2018. Vit del av 
stapel avser andelen nitratkväve. Ljus stapel 
avser ytvatten (y) samt mörk stapel bottenvat-
ten (b). Horisontella linjer markerar gräns mel-
lan måttligt hög, hög och mycket hög halt enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 
sjöar och vattendrag från år 1999. Årsmedel-
värden jämförs med medelvärden perioden 
2015-2017 (korta horisontella streck) samt 
högsta och lägsta årsmedelvärde samma pe-
riod (lodräta streck).  
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Figur 18. Årsmedelvärden (staplar) för totalfos-
for i fem stationer i Broviken och dess tillflö-
den, Upplands-Bro kommun år 2018. Ljusa 
staplar avser ytvatten (y) samt mörk stapel 
bottenvatten (b). Horisontella linjer markerar 
gräns mellan måttligt hög, hög och mycket hög 
halt enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrun-
der för sjöar och vattendrag från år 1999. Års-
medelvärden jämförs med medelvärden peri-
oden 2015-2017 (korta horisontella streck) 
samt högsta och lägsta årsmedelvärde samma 
period (lodräta streck). 
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Figur 19. Bedömning av näringstillstånd med avseende på kvävehalter (medelvärden i ytvatten) år 
2018 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från år 1999 för Broviken och dess tillflöden, Upp-

lands-Bro kommun.  Lantmäteriet år 2019. 
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Figur 20. Syrehalt och vattentemperatur vid olika djup den 16 februari och den 1 augusti 2018 i Brovi-
ken, Görväln, i Mälaren.  
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Tabell 14. Årsmedelhalter av koppar, zink, krom och arsenik, angett i µg/l, i stationerna inom Brovi-
kens recipientkontroll år 2018, samt klassificeringsvärden för god status (enligt HVMFS 2013:19) 
 

Provtagningspunkt Enhet Cu** Zn** Cr* As* 

Sätrabäcken µg/l 0,072 0,81 0,49 0,92 

Önstabäcken µg/l 0,097 0,23 0,27 0,76 

Brobäcken µg/l 0,070 0,30 0,38 0,81 

Nygårdsbäcken µg/l 0,079 1,5 0,15 0,81 

Broviken yta µg/l 0,080 0,16 0,091 0,57 

Broviken botten µg/l 0,053 0,16 0,094 0,57 

Klassificeringsvärde god status µg/l 0,50** 5,5** 3,4* 0,50* 

* Löst halt 
** Biotillgänglig halt  

Tabell 15. Ammoniakkväve angett i µg/l i stationerna inom Brovikens recipientkontroll år 2018. Fet-
markerade värden överskrider klassgräns för god status (enligt HVMFS 2013:19) 
 

Provtagningspunkt Medel Max Min 

Sätrabäcken 0,77 2,9 0,10 

Önstabäcken 0,39 1,4 0,025 

Brobäcken 0,44 1,1 0,12 

Nygårdsbäcken 1,4 7,1 0,16 

Broviken y 0,48 1,4 0,027 

Broviken b 0,39 0,90 0,022 
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Tabell 16. Årsmedelhalter av kadmium, bly och nickel, angett i µg/l, i stationerna inom Brovikens reci-
pientkontroll år 2018, samt klassificeringsvärden för god status. * Löst halt. ** Biotillgänglig halt 
 

Provpunkt Pb** Cd* Ni** 

Sätrabäcken 0,0066 0,022 0,86 

Önstabäcken 0,0084 0,010 0,49 
Brobäcken 0,0061 0,010 0,78 

Nygårdsbäcken 0,0079 0,017 1,0 

Broviken Yta 0,0030 0,0050 0,73 

Broviken Botten 0,0029 0,0050 0,60 

Klassificeringsvärde God status 1,2** 0,08 4** 



31 Åtgärdsprogram för Broviken - KS 20/0113-4 Åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603

                                              

   

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Sätrabäck. Önstabäc. Brobäcken Nygårdsb.

Absorbans filtr. (abs/5cm)

 

Figur 21. Årsmedelvärden av absorbans, 420 nm fil-
trerat (staplar) i fyra tillflöden till Broviken, Upplands-
Bro år 2018. Årsmedelvärden jämförs med medel-
värden för perioden 2015-2017 (korta streck) samt 
högsta respektive lägsta årsmedel (vertikala streck) 
närmast föregående treårsperiod. Horisontella linjer 
markerar gräns mellan måttligt, betydligt och starkt 
färgat vatten.  
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Figur 22. Årsmedelvärden (staplar) för DOC (löst organiskt kol) i fem stationer i Broviken och dess till-
flöden, Upplands-Bro år 2018. Ljusa staplar avser ytvatten (y) samt mörk stapel bottenvatten (b). 
Årsmedelvärden jämförs med medelvärden för perioden 2015-2017 (korta streck) samt högsta re-
spektive lägsta årsmedel (vertikala streck) närmast föregående treårsperiod. Horisontella linjer marke-
rar gräns mellan låg, måttligt hög och hög halt TOC (totalt organiskt kol) enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. (I recipientvatten utgör i regel halten DOC större delen 
av halten TOC.)  
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Figur 23. Årsmedelvärden (staplar) för suspenderande ämnen (slamhalt) i fyra vattendrag inom avrin-
ningsområdet för Broviken och dess tillflöden, Upplands-Bro år 2018. Årsmedelvärden jämförs med 
medelvärden år 2015- 2017 (korta streck) samt högsta respektive lägsta årsmedel (vertikala streck) 
närmast föregående treårsperiod. Horisontella linjer markerar gräns mellan måttligt hög, hög och 
mycket hög halt.
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Figur 24. Årsmedelvärden av konduktivitet (staplar) i Broviken och dess tillflöden, Upplands-Bro kom-
mun, år 2018. Ljusa staplar avser ytvatten (y) samt mörk stapel bottenvatten (b). Årsmedelvärden 
jämförs med medelvärden år 2015-2017 (korta streck) samt högsta respektive lägsta årsmedel (verti-
kala streck) närmast föregående treårsperiod. 
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Figur 25. Årsmedelvärden (staplar) för glyfosat i vattendrag i avrinningsområdet för Broviken och dess 
tillflöden, Upplands-Bro år 2018. Årsmedelvärden jämförs med medelvärden år 2015-2017 (korta 
streck) samt högsta respektive lägsta årsmedel (vertikala streck) närmast föregående treårsperiod. 
Övergång från god till måttlig status för glyfosat går vid 100 µg/l i årsmedelhalt vid klassning av kvali-
tetsfaktorn Särskilt förorenande ämnen. 

 

 

 

 

Tabell 17. Klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (Rapport 4913) 
 

Färg Klass Benämning

1 Mycket låga halter

2 Låga halter

3 Måttligt höga halter

4 Höga halter

5 Mycket höga halter  



31 Åtgärdsprogram för Broviken - KS 20/0113-4 Åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603

                                              

   

 

Tabell 18. Medelmetallhalter (µg/l, filtrerade prov) i Broviken och dess tillflöden år 2018. Tillstånd en-
ligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (Rapport 4913, Tabell 11). Klassningar 
baseras på ofiltrerade prov och innebär att bedömningarna kan vara underskattade 
 

Provpunkt Koppar Zink Krom Arsenik Bly Kadmium Nickel

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Sätrabäcken 3,2 6,5 0,49 0,92 0,086 0,022 4,5

Önstabäcken 2,7 1,2 0,27 0,76 0,089 0,010 1,8

Brobäcken 2,4 2,2 0,38 0,81 0,077 0,010 3,7

Nygårdsbäcken 2,3 6,7 0,15 0,81 0,056 0,017 3,8

Broviken yta 2,0 0,50 0,091 0,57 0,020 0,0050 2,1

Broviken botten 1,8 0,50 0,094 0,57 0,018 0,0050 2,2
 

* Löst halt 
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Tabell 19. Provtagningspunkter i Broviken och dess tillflöden år 2018. Koordinater enligt SWEREF 99 
TM 
 

Nr. Stationsbeteckning N-koordinater O-koordinater 

1 Sätrabäcken 6599867 649122 
2 Önstabäcken 6599829 648857 
3 Brobäcken 6598211 649811 
4 Nygårdsbäcken 6598100 650552 
IB1Y Broviken yta 6596522 648623 
IB1B Broviken botten 6596522 648623 
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 Figur 26. Ruttnerhämtare ©. 

 

 

Figur 27. Provtagning med Ruttnerhämtare. 
Foto: SYNLAB. 
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Tabell 20. Analysmetoder vid vattenkemiska och fysikaliska undersökningar i Broviken 
och dess tillflöden år 2018 
 

Parameter Enhet Metod

Vattentemperatur
o
C

Syrgashalt (elektrod) mg/l SS-EN ISO 5814:2012 

Syrgasmättnad % SS-EN ISO 5814:2012 

Konduktivitet 25 
o
C mS/m SS-EN 27888-1

pH-värde SS-EN ISO 10523:2012

Suspenderat material mg/l SS-EN 872, mod

Ammoniumkväve, NH4-N µg/l ISO 15923-1:2013 B

Nitratkväve, NO3-N µg/l SS-EN ISO 10304-1:2009

Totalkväve, Tot-N mg/l SS-EN 12260:2004

Fosfatfosfor, PO4-P µg/l SS-EN ISO 15681-2:2005

Totalfosfor, Tot-P µg/l SS-EN ISO 15681-2:2005

Löst organiskt kol, DOC µg/l SS-EN 1484-1 utg 1

Absorbans  vid 420 nm, filtr. abs/5cm SS-EN ISO 7887:2012, C mod.

Klorofyll-a µg/l SS028146-1 mod

Arsenik, As, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Bly, Pb, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Kadmium, Cd, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Koppar, Cu, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Krom, Cr, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Nickel, Ni, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Zink, Zn, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Kalcium mg/l SS-EN ISO 11885:2009

Magnesium mg/l SS-EN ISO 11885:2009

Klorid mekv/l SS-EN ISO 10304-1:2009

AMPA µg/l LC-MS-MS, egen metod

Glyfosat µg/l LC-MS-MS, egen metod
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Tabell 21. Arealer (km2) för Brovikens tillflödens delavrinningsområden, Upplands-Bro kommun 
 

Namn Areal/km
2
 

Sätrabäcken 10,2 
Önstabäcken 14,3 
Brobäcken 26,1 
Nygårdsbäcken 4,9 
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Tabell 22. Höjd över havet (meter) för 
vattendrag i Upplands-Bro kommun

 

Vattendrag H ö h (m)

Sätrabäcken 9

Önstabäcken 11

Brobäcken 2

Nygårdsbäcken 2
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Analys ska utföras på filtrerat (0,45 µm) prov

För arsenik ska bakgrundsvärde dras bort vid förhöjd halt

*Avser biotillgängliga värden
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Tabell 23. Provtagningslokaler för bottenfauna i Brovikens avrinningsområde år 2018. Koordinater 
angivna både enligt RT90 2,5 gonV och SWEREF 99 TM 
 

Lokal Provtyp Koordinater Kommun

RT90 2,5 gonV SWEREF 99 TM

Bottenfauna X Y N O

Brobäcken vattendrag 6599200 1604080 6598729 649606 Upplands-Bro

Sätrabäcken vattendrag 6600250 1603630 6599773 649143 Upplands-Bro

Önstabäcken vattendrag 6600316 1603328 6599835 648840 Upplands-Bro

Mälaren sjö 6597005 1603070 6596522 648623 Upplands-Bro
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Tabell 24. Provtagningslokaler för kiselalger i Brovikens avrinningsområde år 2018. Koordinater an-
givna både enligt RT90 2,5 gonV och SWEREF 99 TM 
 

Vattendrag Stations EU-CD Koordinater Datum

(enligt VISS) RT90 2,5 gonV SWEREF 99 TM

Kiselalger X Y N O

Brobäcken SE659868-160427 6598680 1604210 6598210 649742 2018-09-27

Nygårdsbäcken SE659856-160501 6598550 1605020 6598090 650553 2018-09-27

Sätrabäcken SE660034-160361 6600250 1603630 6599773 649143 2018-09-27

Önstabäcken SE660031-160334 6600310 1603350 6599829 648862 2018-09-27
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Figur 28. Kiselalger insamlas i första hand från stenar och ovansidan borstas ordentligt med en ren 
tandborste, varefter stenen sköljs av med åvatten och påväxtmaterialet samlas upp. Analysen görs i 
ljusmikroskop i 1000 gångers förstorning med oljeimmersionsobjektiv. Mikroskopet ska helst vara ut-
rustat med interferenskontrast, vilket gör att man kan se mycket små former tydligare än med andra 
tekniker. © Medins Havs- och Vattenkonsulter AB. 

∑ ∑
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Tabell 25. Klassgränser för kiselalgsindexet IPS samt stödparametrarna %PT och TDI. Vidare anges 
nationellt referensvärde för IPS samt EK-värden (=ekologisk kvot, det vill säga IPS-värde/referens-
värde) 
  

Klass Status IPS-värde EK-värde %PT TDI 

 Referensvärde 19,6    

1 Hög  17,5  0,89 < 10 < 40 

2 God  14,5 och < 17,5  0,74 och < 0,89 < 10 40-80 

3 Måttlig  11 och < 14,5  0,56 och < 0,74 < 20 40-80 

4 Otillfredsställande  8 och < 11  0,41 och < 0,56 20-40 > 80 

5 Dålig < 8 < 0,41 > 40 > 80 
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Tabell 26. Bedömning av surheten med hjälp av kiselalgsindexet ACID. De fem klasserna visar olika 
stadier av surhet; inte om eventuell surhet har naturligt eller antropogent ursprung. För varje surhets-
klass anges motsvarande medel- och minimum-pH. (Färgmarkeringarna för surhetsklasserna är an-
passade till Naturvårdsverkets Handbok 2007:4, kap. 4.2.2, sid 66.)  
  

Motsvarar medel-pH Motsvarar pH-minimum
(medelvärde av 12 mån. före 

provtagning)

(12 mån. före provtagning)

Alkaliskt 7,5 7,3 -

Nära neutralt 5,8-7,5 6,5-7,3 -

Måttligt surt 4,2-5,8 5,9-6,5 <6,4

Surt 2,2-4,2 5,5-5,9 <5,6

Mycket surt <2,2 <5,5 <4,8

Surhetsklasser
Surhetsindex 

ACID

 

 

Figur 29. Fynd av bandnate och smal vatten-
pest vid inventering med teleskopkratta i 
södra delen av Broviken i augusti 2018. Foto: 
Medins Havs och vattenkonsulter AB. 
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Tabell 27. Provtagningsområden i Broviken år 2018 
 

Område Stationernas EU-id Koordinater (sweref 99 tm)

Nstart Ostart Nstopp Ostopp

Broviken, norra delen SE659816-160425 6597825 649761 6597741 649944

Broviken, södra delen SE659702-160559 6596703 651141 6596582 651332

Tabell 28. Transekter i Broviken år 2018 
 

Koordinater (sweref 99 tm)

Nstart Ostart Nstopp Ostopp

Broviken, norra delen

1 6597825 649761 6597417 649501

2 6597825 649786 6597402 649506

3 6597821 649811 6597392 649526

4 6597831 649846 6597383 649547

5 6597836 649871 6597407 649590

6 6597812 649881 6597427 649633

7 6597807 649907 6597408 649650

8 6597802 649926 6597378 649680

9 6597718 649911 6597366 649700

10 6597687 649914 6597368 649727

Broviken, södra delen

1 6596712 651144 6596219 650790

2 6596703 651162 6596203 650821

3 6596663 651180 6596178 650831

4 6596648 651200 6596184 650865

5 6596638 651220 6596173 650885

6 6596635 651250 6596148 650900

7 6596639 651286 6596125 650913

8 6596660 651338 6596116 650942

9 6596646 651353 6596086 650947

10 6596642 651365 6596059 650965
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 Figur 30. Växtplanktonhåv. 
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Tabell 29. Provtagningslokal för växtplanktonalger i Brovikens avrinningsområde år 2018. Koordinater 
angivna både enligt RT90 2,5 gonV och SWEREF 99 TM 
 

Lokal Provtyp Koordinater

RT90 2,5 gonV SWEREF 99 TM

X Y N O

IB 1. Mälaren, Broviken 6597005 1603070 6596522 648623
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Stnnamn Provnr Datum Temp. Provt.dj Bottendj Bredd Syre Syrem. Vför. Vhast. pH Kond. Susp. NH4-N NO3-N N-tot P-tot PO4-P

°C m m m mg/l %  - mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Sätrabäcken 18002978 2018-01-11 1,6 0,20 0,40 3,0 13,5 95 Medel Sakta rinnande 7,8 66,3 <5 37 2400 2900 30 12

Sätrabäcken 18011236 2018-02-13 3,2 0,07 0,15 1,5 11,9 90 Låg Sakta rinnande 7,8 91,4 9,6 430 2000 3200 58 4,5

Sätrabäcken 18071458 2018-03-29 0,4 0,10 0,20 2,0 13,5 93 Medel Sakta rinnande 7,8 72,4 6,9 34 2200 2800 62 20

Sätrabäcken 18077339 2018-04-30 8,3 0,10 0,20 2,0 13,2 112 Medel Sakta rinnande 8,1 75,9 8,0 <10 1400 2000 34 3,1

Sätrabäcken 18118098 2018-05-24 13,6 0,10 0,15 1,5 8,2 77 Medel/Låg Sakta rinnande 7,9 116 8,2 40 2600 3200 57 2,0

Sätrabäcken 18164366 2018-06-18 15,6 0,05 0,10 1,5 3,3 33 Medel Sakta rinnande 7,7 136 <5 67 150 1400 100 20

Sätrabäcken 18224437 2018-07-03 15,0 0,05 0,10 1,0 3,6 36 Låg Sakta rinnande 7,6 179 <5 65 90 1500 84 47

Sätrabäcken 18291892 2018-08-02 21,1 0,05 0,10 1,0 3,3 37 Låg Sakta rinnande 7,5 95,4 <5 92 430 1300 100 63

Sätrabäcken 18295874 2018-09-03 15,1 0,05 0,10 0,6 4,1 40 Låg Sakta rinnande 7,6 135 <5 57 190 1300 68 3,8

Sätrabäcken 18326989 2018-10-15 10,6 0,05 0,10 1,5 4,2 38 Låg Nästan stilla 7,6 173 <5 16 <50 1100 53 4,2

Sätrabäcken 18407715 2018-11-21 3,8 0,07 0,15 1,5 9,7 72 Låg Sakta rinnande 7,7 138 <5 53 1000 1500 46 19

Sätrabäcken 18486682 2018-12-20 2,3 0,05 0,15 1,3 11,7 84 Medel Sakta rinnande 7,8 123 <5 180 2100 2400 29 3,0

Medel 9,2 0,08 0,16 1,5 8,3 67 7,7 117 4,4 90 1215 2050 60 17

Min 0,4 0,05 0,10 0,6 3,3 33 7,5 66,3 <5 <10 <50 1100 29 2,0

Max 21,1 0,20 0,40 3,0 13,5 112 8,1 179 9,6 430 2600 3200 100 63

Önstabäcken 18002979 2018-01-11 1,5 0,15 0,30 4,5 13,6 96 Medel Måttligt rinnande 7,8 46,9 7,4 21 1400 1900 34 11

Önstabäcken 18011237 2018-02-13 2,2 0,10 0,20 2,5 13,4 98 Medel Sakta rinnande 7,8 49,3 <5 25 1300 1700 28 11

Önstabäcken 18071459 2018-03-29 0,0 0,20 0,40 2,5 13,3 97 Medel Sakta rinnande 7,9 53,9 9,8 46 2000 2300 61 31

Önstabäcken 18077340 2018-04-30 7,6 0,10 0,20 2,5 11,8 99 Medel Sakta rinnande 8,0 46,8 12 <10 840 1300 52 6,2

Önstabäcken 18118099 2018-05-24 11,3 0,10 0,15 2,0 9,9 89 Låg Sakta rinnande 8,1 71,0 7,7 24 1200 1500 35 11

Önstabäcken 18164367 2018-06-18 13,7 0,05 0,10 1,0 8,8 85 Låg Nästan stilla 8,1 71,8 7,9 46 540 1100 60 20

Önstabäcken 18224438 2018-07-03 15,8 0,05 0,10 1,5 7,6 78 Låg Nästan stilla 8,0 83,0 7,4 22 290 920 48 30

Önstabäcken 18291893 2018-08-02 21,0 0,05 0,10 1,0 6,4 72 Låg Sakta rinnande 7,9 73,4 <5 35 720 1700 51 23

Önstabäcken 18295875 2018-09-03 14,3 0,05 0,10 1,5 8,5 82 Låg Nästan stilla 8,0 84,4 6,2 <10 700 1300 49 3,3

Önstabäcken 18326990 2018-10-15 11,1 0,05 0,10 1,0 4,0 37 Låg Helt stilla 7,7 90,7 <5 <10 <50 510 22 3,0

Önstabäcken 18407716 2018-11-21 2,5 0,10 0,20 2,0 9,6 69 Låg Nästan stilla 7,7 87,8 <5 <10 <50 320 20 3,5

Önstabäcken 18486683 2018-12-20 1,5 0,20 0,40 2,0 12,2 87 Medel Sakta rinnande 7,8 60,2 9,2 17 1100 1500 36 8,0

Medel 8,5 0,10 0,20 2,0 9,9 82 7,9 68,3 6,5 21 845 1338 41 13

Min 0,0 0,05 0,10 1,0 4,0 37 7,7 46,8 <5 <10 <50 320 20 3,0

Max 21,0 0,20 0,40 4,5 13,6 99 8,1 90,7 12 46 2000 2300 61 31
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Stnnamn Provnr Datum AMPA Glyfosat Ca Mg Cl Abs. filt. DOC Noteringar

ug/l ug/l mekv/l mekv/l mekv/l abs/5cm ug/l

Sätrabäcken 18002978 2018-01-11 <0,01 <0,01 Kundvagn i vattnet.

Sätrabäcken 18011236 2018-02-13 0,021 0,024

Sätrabäcken 18071458 2018-03-29 0,062 0,067 3,6 0,99 2,6 0,12 11000

Sätrabäcken 18077339 2018-04-30 0,021 <0,01

Sätrabäcken 18118098 2018-05-24 0,12 0,24 Omkoll av ovanligt låg fosforhalt (16 µg/l) gav nytt resultat.

Sätrabäcken 18164366 2018-06-18 0,32 0,35 6,0 2,1 7,2 0,098 18000 Kundvagn i vattnet (sedan länge) nedströms provpunkt.

Sätrabäcken 18224437 2018-07-03 0,26 0,25

Sätrabäcken 18291892 2018-08-02 0,38 0,28

Sätrabäcken 18295874 2018-09-03 0,37 0,086 5,0 2,0 7,2 0,091 15000

Sätrabäcken 18326989 2018-10-15 0,27 0,16

Sätrabäcken 18407715 2018-11-21 0,083 0,043

Sätrabäcken 18486682 2018-12-20 0,045 0,014 6,0 1,6 5,8 0,081 13000

Medel 0,16 0,13 5,1 1,7 5,7 0,098 14250

Min <0,01 <0,01 3,6 0,99 2,6 0,081 11000

Max 0,38 0,35 6,0 2,1 7,2 0,12 18000

Önstabäcken 18002979 2018-01-11 <0,01 <0,01

Önstabäcken 18011237 2018-02-13 <0,01 0,038

Önstabäcken 18071459 2018-03-29 0,018 0,016 3,1 0,80 1,3 0,11 8600

Önstabäcken 18077340 2018-04-30 <0,01 <0,01

Önstabäcken 18118099 2018-05-24 <0,01 <0,01 Omkoll av ovanligt låg fosforhalt (17 µg/l) gav nytt resultat.

Önstabäcken 18164367 2018-06-18 0,012 <0,01 4,6 1,2 1,6 0,098 8800 Mycket lågt vatten.

Önstabäcken 18224438 2018-07-03 0,013 <0,01

Önstabäcken 18291893 2018-08-02 0,026 <0,01

Önstabäcken 18295875 2018-09-03 0,012 <0,01 6,0 1,2 2,1 0,091 9900

Önstabäcken 18326990 2018-10-15 <0,01 <0,01

Önstabäcken 18407716 2018-11-21 <0,01 <0,01

Önstabäcken 18486683 2018-12-20 <0,01 <0,01 3,6 0,91 1,5 0,17 15000

Medel 0,010 0,009 4,4 1,0 1,6 0,12 10575

Min <0,01 <0,01 3,1 0,80 1,3 0,091 8600

Max 0,026 0,038 6,0 1,2 2,1 0,17 15000  
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Stnnamn Provnr Datum Temp. Provt.dj Bottendj Bredd Syre Syrem. Vför. Vhast. pH Kond. Susp. NH4-N NO3-N N-tot P-tot PO4-P

°C m m m mg/l %  - mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Brobäcken 18002976 2018-01-11 1,1 0,40 0,20 5,0 14,1 98 Medel Sakta rinnande 7,9 65,8 14 30 2100 2800 42 14

Brobäcken 18011234 2018-02-13 1,4 0,40 0,80 5,0 13,7 98 Medel Sakta rinnande 7,9 72,1 13 74 1600 2200 45 17

Brobäcken 18071456 2018-03-29 0,1 0,40 0,80 5,0 14,3 97 Medel Sakta rinnande 7,9 63,1 8,5 34 1900 2300 69 24

Brobäcken 18077336 2018-04-30 8,6 0,40 0,80 5,0 15,0 129 Medel Sakta rinnande 8,2 61,1 7,9 <10 840 1400 36 4,5

Brobäcken 18118095 2018-05-24 16,7 0,20 0,50 4,0 12,4 127 Låg Nästan stilla 8,0 90,9 21 28 210 1000 57 6,3

Brobäcken 18164364 2018-06-18 16,1 0,15 0,30 5,0 11,9 122 - Nästan stilla 7,9 91,8 8,3 28 <50 890 44 4,2

Brobäcken 18224435 2018-07-03 18,4 0,20 0,40 5,0 17,4 186 Medel Nästan stilla 8,2 136 <5 20 <50 1000 29 11

Brobäcken 18291890 2018-08-02 22,6 0,30 0,60 5,0 2,6 30 Låg Nästan stilla 7,5 74 <5 31 <50 880 120 65

Brobäcken 18295871 2018-09-03 16,0 0,15 0,30 1,0 10,1 101 Låg Nästan stilla 7,7 98 <5 21 <50 820 50 22

Brobäcken 18326987 2018-10-15 9,9 0,10 0,20 4,0 6,3 55 Låg Nästan stilla 7,6 186 50 16 <50 910 56 5,9

Brobäcken 18407713 2018-11-21 2,6 0,20 0,40 5,0 9,5 68 Låg Sakta rinnande 7,7 133 5,9 29 480 1000 25 14

Brobäcken 18486680 2018-12-20 1,1 0,40 0,80 5,0 13,0 87 Medel Nästan stilla 7,9 106 19 89 1800 2000 40 13

Medel 9,6 0,28 0,51 4,5 11,7 100 7,9 98,2 13 34 755 1433 51 17

Min 0,1 0,10 0,20 1,0 2,6 30 7,5 61,1 <5 <10 <50 820 25 4,2

Max 22,6 0,40 0,80 5,0 17,4 186 8,2 186 50 89 2100 2800 120 65

Nygårdsbäcken 18002977 2018-01-11 2,6 0,40 0,80 3,0 12,1 88 Medel Nästan stilla 7,7 68,5 <5 45 1700 1900 34 18

Nygårdsbäcken 18011235 2018-02-13 2,4 0,30 0,70 2,0 12,4 91 Medel Nästan stilla 7,7 73,5 9,1 100 1100 1600 43 16

Nygårdsbäcken 18071457 2018-03-29 0,1 0,30 0,70 2,0 13,0 88 Medel Nästan stilla 7,7 67,1 <5 39 1100 1400 35 18

Nygårdsbäcken 18077338 2018-04-30 8,3 0,30 0,70 2,0 12,7 108 Medel Nästan stilla 7,9 65,3 <5 32 270 750 28 5,4

Nygårdsbäcken 18118096 2018-05-24 12,0 0,20 0,50 2,0 9,0 82 Medel Nästan stilla 7,8 73,1 <5 77 280 850 51 21

Nygårdsbäcken 18164365 2018-06-18 13,8 0,10 0,30 1,2 3,8 37 Låg Nästan stilla 7,6 68,1 8,2 720 220 1900 150 28

Nygårdsbäcken 18224436 2018-07-03 14,8 0,10 0,20 1,0 5,4 54 Låg Nästan stilla 7,6 66,9 5,2 120 130 800 73 63

Nygårdsbäcken 18291891 2018-08-02 20,4 0,12 0,25 1,0 3,8 42 Låg Nästan stilla 7,5 63,2 <5 130 77 810 120 60

Nygårdsbäcken 18295872 2018-09-03 13,3 0,10 0,20 1,5 6,1 57 Låg Sakta rinn. 7,6 56,8 <5 100 140 760 79 26

Nygårdsbäcken 18326988 2018-10-15 10,0 0,05 0,10 1,2 6,3 56 Låg Nästan stilla 7,6 62,4 11 130 330 820 85 9,1

Nygårdsbäcken 18407714 2018-11-21 3,8 0,10 0,20 1,0 10,5 77 Låg Sakta rinn. 7,8 68,3 5,3 180 380 800 57 27

Nygårdsbäcken 18486681 2018-12-20 3,3 0,15 0,30 1,0 11,0 82 Medel Nästan stilla 7,6 91,4 31 320 1100 1500 70 13

Medel 8,7 0,19 0,41 1,6 8,8 72 7,7 68,7 7,1 166 569 1158 69 25

Min 0,1 0,05 0,10 1,0 3,8 37 7,5 56,8 <5 32 77 750 28 5,4

Max 20,4 0,40 0,80 3,0 13,0 108 7,9 91,4 31 720 1700 1900 150 63  
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Stnnamn Provnr Datum AMPA Glyfosat Ca Mg Cl Abs. filt. DOC Noteringar

ug/l ug/l mekv/l mekv/l mekv/l abs/5cm ug/l

I samband med vår interna kvalitetskontroll upptäcktes ett rådatafel (felaktig 

Brobäcken 18002976 2018-01-11 0,012 <0,01 spädningsfaktor) avseende fosfor total, P. Ett nytt resultat rapporteras.

Brobäcken 18011234 2018-02-13 0,028 0,021

Brobäcken 18071456 2018-03-29 0,048 0,030 3,4 0,91 2,0 0,12 10000

Brobäcken 18077336 2018-04-30 0,026 <0,01

Brobäcken 18118095 2018-05-24 0,097 0,086 Omkoll av ovanligt låg fosforhalt (16 µg/l), gav nytt resultat. *Se vidare nedan. 

Brobäcken 18164364 2018-06-18 0,15 0,046 4,4 1,6 3,6 0,11 15000 Helt stillastående vatten.

Brobäcken 18224435 2018-07-03 0,18 0,027

Brobäcken 18291890 2018-08-02 0,50 0,15 Begärt omkoll av ovanligt hög fosforhalt. Stämmer!

Brobäcken 18295871 2018-09-03 0,20 0,023 3,9 1,5 4,7 0,087 14000 Lågt vatten, mycket andmat.

Brobäcken 18326987 2018-10-15 0,21 0,063

Brobäcken 18407713 2018-11-21 0,11 0,036

Brobäcken 18486680 2018-12-20 0,046 <0,01 5,5 1,56 4,2 0,11 13000

Medel 0,13 0,041 4,3 1,4 3,6 0,11 13000 *Tjockt (ca 2-3 mm) lager brunt/grått "gegg" på ytan. 

Min 0,012 <0,01 3,4 0,91 2,0 0,087 10000 Vattnet i stort sett helt stilla, i alla fall på ytan.

Max 0,50 0,15 5,5 1,6 4,7 0,12 15000

Nygårdsbäcken 18002977 2018-01-11 <0,01 <0,01

Nygårdsbäcken 18011235 2018-02-13 <0,01 <0,01

Nygårdsbäcken 18071457 2018-03-29 <0,01 <0,01 3,6 1,0 2,0 0,039 6000

Nygårdsbäcken 18077338 2018-04-30 <0,01 <0,01

Nygårdsbäcken 18118096 2018-05-24 0,016 <0,01 *Se not nedan.

Nygårdsbäcken 18164365 2018-06-18 0,034 <0,01 3,7 1,2 1,7 0,086 13000

Nygårdsbäcken 18224436 2018-07-03 0,027 0,016

Nygårdsbäcken 18291891 2018-08-02 0,086 0,083

Nygårdsbäcken 18295872 2018-09-03 0,11 0,048 3,1 0,82 1,4 0,061 8100

Nygårdsbäcken 18326988 2018-10-15 0,030 <0,01

Nygårdsbäcken 18407714 2018-11-21 0,026 <0,01

Nygårdsbäcken 18486681 2018-12-20 0,016 <0,01 2,1 0,56 5,7 0,038 5000

Medel 0,030 0,016 3,1 0,88 2,7 0,056 8025

Min <0,01 <0,01 2,1 0,56 1,4 0,038 5000

Max 0,11 0,083 3,7 1,2 5,7 0,086 13000

*Precis som i Brobäcken finns här brun/grått "gegg" på ytan. Dock inte lika mycket här och inte precis vid provpunkten mer lite längre nedströms.  
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Stnnamn Provnr Datum Cu filt Zn filt Cr filt As filt Pb filt Cd filt Ni filt

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Sätrabäcken 18002978 2018-01-11 5,6 6,2 0,65 0,64 0,18 0,036 3,4

Sätrabäcken 18011236 2018-02-13 3,8 12 0,50 0,60 0,17 0,039 3,8

Sätrabäcken 18071458 2018-03-29 3,9 3,0 0,39 0,52 0,095 0,025 2,9

Sätrabäcken 18077339 2018-04-30 4,0 2,9 0,47 0,72 0,13 0,022 3,2

Sätrabäcken 18118098 2018-05-24 2,3 1,9 0,27 0,91 0,044 0,012 3,6

Sätrabäcken 18164366 2018-06-18 2,0 8,1 0,49 1,6 <0,02 0,018 6,1

Sätrabäcken 18224437 2018-07-03 2,0 5,2 0,75 1,4 0,045 0,014 7,8

Sätrabäcken 18291892 2018-08-02 4,2 4,3 0,49 1,5 0,094 0,013 3,5

Sätrabäcken 18295874 2018-09-03* 2,4 11 0,49 1,0 <0,1 <0,05 5,8

Sätrabäcken 18326989 2018-10-15 2,1 4,2 0,48 0,88 0,053 <0,01 5,6

Sätrabäcken 18407715 2018-11-21 2,2 5,5 0,33 0,67 0,053 0,017 4,4

Sätrabäcken 18486682 2018-12-20 3,9 14 0,56 0,59 0,11 0,041 3,9

Medel 3,2 6,5 0,49 0,92 0,086 0,022 4,5

Min 2,0 1,9 0,27 0,52 <0,02 <0,01 2,9

Max 5,6 14 0,75 1,6 0,18 0,041 7,8

Önstabäcken 18002979 2018-01-11 3,8 3,2 0,64 0,48 0,20 0,020 1,6

Önstabäcken 18011237 2018-02-13 2,7 2,1 0,58 0,47 0,19 0,015 1,6

Önstabäcken 18071459 2018-03-29 2,1 1,1 0,28 0,34 0,081 0,010 1,1

Önstabäcken 18077340 2018-04-30 2,7 1,1 0,48 0,53 0,18 0,014 1,6

Önstabäcken 18118099 2018-05-24 2,2 <1 0,13 0,70 0,036 <0,01 1,6

Önstabäcken 18164367 2018-06-18 2,3 <1 0,13 0,99 0,027 <0,01 2,1

Önstabäcken 18224438 2018-07-03 2,5 <1 0,12 0,98 0,037 <0,01 2,0

Önstabäcken 18291893 2018-08-02 6,5 1,0 0,19 1,5 0,070 0,012 3,3

Önstabäcken 18295875 2018-09-03 2,5 <1 0,11 0,91 0,027 <0,01 1,7

Önstabäcken 18326990 2018-10-15 1,3 1,5 0,11 1,2 0,065 0,016 1,9

Önstabäcken 18407716 2018-11-21 0,98 <1 0,070 0,45 <0,02 <0,01 1,3

Önstabäcken 18486683 2018-12-20 3,2 1,6 0,41 0,52 0,15 0,010 1,6

Medel 2,7 1,2 0,27 0,76 0,09 0,010 1,8

Min 0,98 <1 0,070 0,34 <0,02 <0,01 1,1

Max 6,5 3,2 0,64 1,50 0,20 0,020 3,3  
 
*Förhöjd rapporteringsgräns för bly och kadmium på grund  av störningar från andra ämnen i provet. Detta medför även att 
mätosäkerheten är högre.  
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Stnnamn Provnr Datum Cu filt Zn filt Cr filt As filt Pb filt Cd filt Ni filt

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Brobäcken 18002976 2018-01-11 3,9 4,0 0,61 0,57 0,18 0,022 2,9

Brobäcken 18011234 2018-02-13 3,2 4,9 0,49 0,54 0,17 0,016 2,3

Brobäcken 18071456 2018-03-29 3,0 2,4 0,32 0,47 0,096 0,015 2,1

Brobäcken 18077336 2018-04-30 3,4 2,1 0,42 0,62 0,12 0,015 2,3

Brobäcken 18118095 2018-05-24 2,1 1,2 0,19 0,90 0,042 <0,01 2,9

Brobäcken 18164364 2018-06-18 1,4 1,1 0,30 1,3 0,045 <0,01 4,5

Brobäcken 18224435 2018-07-03 1,5 <1 0,50 1,1 0,026 <0,01 6,0

Brobäcken 18291890 2018-08-02 3,7 1,3 0,29 1,5 0,063 <0,01 3,1

Brobäcken 18295871 2018-09-03 1,2 2,5 0,34 0,87 0,047 <0,01 4,0

Brobäcken 18326987 2018-10-15 1,2 1,3 0,52 0,73 <0,02 <0,01 6,5

Brobäcken 18407713 2018-11-21 1,5 1,3 0,23 0,54 0,036 <0,01 4,1

Brobäcken 18486680 2018-12-20 3,1 3,3 0,40 0,56 0,09 0,013 3,5

Medel 2,4 2,2 0,38 0,81 0,077 0,010 3,7

Min 1,2 <1 0,19 0,47 <0,02 <0,01 2,1

Max 3,9 4,9 0,61 1,5 0,18 0,022 6,5

Nygårdsbäcken 18002977 2018-01-11 4,3 12 0,24 0,70 0,079 0,043 6,6

Nygårdsbäcken 18011235 2018-02-13 3,7 15 0,22 0,59 0,13 0,036 4,5

Nygårdsbäcken 18071457 2018-03-29 2,7 6,1 0,15 0,53 0,036 0,022 3,4

Nygårdsbäcken 18077338 2018-04-30 3,4 8,2 0,17 0,65 0,070 0,027 4,6

Nygårdsbäcken 18118096 2018-05-24 1,9 5,6 0,099 0,89 0,030 0,016 5,0

Nygårdsbäcken 18164365 2018-06-18 2,3 6,2 0,16 1,3 0,051 <0,01 4,5

Nygårdsbäcken 18224436 2018-07-03 1,2 2,5 0,12 1,0 0,040 <0,01 3,7

Nygårdsbäcken 18291891 2018-08-02 1,7 3,4 0,14 1,5 0,055 <0,01 3,7

Nygårdsbäcken 18295872 2018-09-03 1,2 2,2 0,11 0,82 0,028 <0,01 2,7

Nygårdsbäcken 18326988 2018-10-15 0,88 2,0 0,090 0,72 <0,02 <0,01 2,8

Nygårdsbäcken 18407714 2018-11-21 1,3 2,5 0,067 0,54 <0,02 <0,01 2,8

Nygårdsbäcken 18486681 2018-12-20 3,4 15 0,19 0,48 0,13 0,026 1,8

Medel 2,3 6,7 0,15 0,81 0,056 0,017 3,8

Min 0,88 2,0 0,067 0,48 <0,02 <0,01 1,8

Max 4,3 15 0,24 1,5 0,13 0,043 6,6  
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Stnnamn Stnnr Provnr Datum Temp. Provt.dj. Bottendj. Syre Syrem. pH Kond. NH4-N NO3-N N-tot

°C m m mg/l %  - mS/m µg/l µg/l µg/l

IB 1 Yta 18011204 2018-02-16 0,7 0,7 14,0 15,1 105 7,8 20,2 <10 <50 580

IB 1 Yta 18169119 2018-05-15 19,3 0,5 13,5 12,3 132 8,4 20,7 16 <50 440

IB 1 Yta 18224415 2018-08-01 25,5 0,5 15,7 8,7 106 8,2 21,8 <10 <50 410

IB 1 Yta 18407677 2018-10-15 11,3 0,5 14,0 11,3 103 7,9 19,6 <10 <50 470

Medel 14,2 0,6 14,3 11,8 112 8,1 20,6 7,8 25 475

Min 0,7 0,5 13,5 8,7 103 7,8 19,6 <10 <50 410

Max 25,5 0,7 15,7 15,1 132 8,4 21,8 16 <50 580

IB 1 Botten 18011203 2018-02-16 1,6 13,0 14,0 <0,2 <1 7,7 21,5 <10 <50 550

IB 1 Botten 18169118 2018-05-15 6,4 13,5 13,5 12,0 97 7,9 21,1 31 150 540

IB 1 Botten 18224414 2018-08-01 12,7 15,0 15,7 3,1 29 7,5 22,7 30 120 590

IB 1 Botten 18407676 2018-10-15 11,3 13,5 14,0 11,0 100 8,0 19,9 <10 <50 460

Medel 8,0 13,8 14,3 6,6 57 7,8 21,3 18 80 535

Min 1,6 13,0 13,5 <0,2 <1 7,5 19,9 <10 <50 460

Max 12,7 15,0 15,7 12,0 100 8,0 22,7 31 150 590  
 

 
Stnnr Provnr Datum Stnnamn P-tot PO4-P Ca DOC K-fyll Siktdj m vk Siktdj u vk

µg/l µg/l mekv/l ug/l µg/l m m

IB 1 Yta 18011204 2018-02-16 30 18 1,0 8300

IB 1 Yta 18169119 2018-05-15 17 2,1 1,0 7600 2,2 2,0

IB 1 Yta 18224415 2018-08-01 15 <2 1,2 8400 4,6 2,1 1,7

IB 1 Yta 18407677 2018-10-15 18 <2 1,0 8200 2,2 1,7

Medel 20 6 1,1 8125 4,6 2,2 1,8

Min 15 <2 1,0 7600 4,6 2,1 1,7

Max 30 18 1,2 8400 4,6 2,2 2,0

IB 1 Botten 18011203 2018-02-16 32 18 1,1 8100

IB 1 Botten 18169118 2018-05-15 13 3,6 1,0 7700

IB 1 Botten 18224414 2018-08-01 40 22 1,3 8400

IB 1 Botten 18407676 2018-10-15 20 <2 1,0 7800

Medel 26 11 1,1 8000

Min 13 <2 1,0 7700

Max 40 22 1,3 8400  
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Stnnamn Stnnr Provnr Datum Cu filt Zn filt Cr filt As filt Pb filt Cd filt Ni filt

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Broviken IB 1 Yta 18011204 2018-02-16 2,1 <1 0,095 0,56 <0,02 <0,01 2,2

Broviken IB 1 Yta 18169119 2018-05-15 2,0 <1 0,095 0,50 0,021 <0,01 2,1

Broviken IB 1 Yta 18224415 2018-08-01 2,0 <1 0,094 0,66 0,038 <0,01 2,2

IB 1 Yta 18407677 2018-10-15 1,7 <1 0,080 0,55 <0,02 <0,01 2,0

Medel 2,0 0,5 0,091 0,57 0,020 0,005 2,1

Min 1,7 <1 0,080 0,50 <0,02 <0,01 2,0

Max 2,1 <1 0,095 0,66 0,038 <0,01 2,2

Broviken IB 1 Botten 18011203 2018-02-16 1,8 <1 0,090 0,51 <0,02 <0,01 2,1

Broviken IB 1 Botten 18169118 2018-05-15 1,9 <1 0,11 0,48 0,022 <0,01 2,3

Broviken IB 1 Botten 18224414 2018-08-01 1,9 <1 0,092 0,74 0,030 <0,01 2,5

IB 1 Botten 18407676 2018-10-15 1,7 <1 0,085 0,54 <0,02 <0,01 2,0

Medel 1,8 0,5 0,094 0,57 0,018 0,005 2,2

Min 1,7 <1 0,085 0,48 <0,02 <0,01 2,0

Max 1,9 <1 0,11 0,74 0,030 <0,01 2,5
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2018-02-16 2018-05-15

Djup Temp Syre Syremättnad Djup Temp Syre Syremättnad

m oC mg/l % m oC mg/l %

0,5 0,7 15,1 105 0,5 19,3 12,3 132

1,0 0,8 14,6 101 1,0 17,7 12,6 132

2,0 0,8 14,2 99 2,0 15,1 13,2 131

3,0 0,8 14,2 99 3,0 11,7 13,0 120

4,0 0,8 14,2 99 4,0 10,7 13,1 118

5,0 0,9 14,2 99 5,0 10,4 13,0 116

6,0 0,9 14,2 99 6,0 9,9 13,0 114

7,0 0,9 13,6 93 7,0 9,6 13,0 113

8,0 1,0 3,8 26 8,0 9,3 13,2 115

9,0 1,1 0,3 2 9,0 8,9 13,0 112

10,0 1,2 0,2 <1 10,0 8,3 12,6 107

11,0 1,4 0,2 <1 11,0 7,9 12,5 104

12,0 1,5 0,2 <1 12,0 7,0 12,5 101

13,0 1,6 0,2 <1 13,0 6,4 12,0 97

kursiverade värden är mindre-än-värden

2018-08-01 2018-10-15

Djup Temp Syre Syremättnad Djup Temp Syre Syremättnad

m oC mg/l % m oC mg/l %

0,5 25,5 8,7 106 0,5 11,3 11,3 103

1,0 25,5 8,7 106 1,0 11,2 11,3 103

2,0 25,4 8,7 105 2,0 11,3 11,3 103

3,0 25,3 8,6 105 3,0 11,3 11,3 103

4,0 25,1 8,6 103 4,0 11,3 11,3 103

5,0 25,1 8,6 103 5,0 11,2 11,2 102

6,0 24,9 8,1 97 6,0 11,2 11,2 102

7,0 24,5 7,6 91 7,0 11,2 11,2 102

8,0 23,4 6,0 71 8,0 11,2 11,2 102

9,0 18,5 3,0 32 9,0 11,2 11,2 102

10,0 16,7 3,6 37 10,5 11,3 11,1 102

11,0 15,9 3,7 37 11,5 11,3 11,1 101

12,0 15,3 3,1 31 12,5 11,3 11,0 101

13,0 14,7 3,1 30 13,5 11,3 11,0 100

14,0 13,8 2,5 24

15,0 12,7 3,1 29  
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MÅNADSMEDELFLÖDE (m3/s) år 2018

Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken

Januari 0,096 0,135 0,246 0,046

Februari 0,046 0,065 0,118 0,022

Mars 0,041 0,058 0,105 0,020

April 0,086 0,121 0,221 0,042

Maj 0,008 0,012 0,022 0,004

Juni 0,008 0,011 0,021 0,004

Juli 0,006 0,009 0,016 0,003

Augusti 0,008 0,012 0,021 0,004

September 0,006 0,009 0,016 0,003

Oktober 0,004 0,006 0,011 0,002

November 0,004 0,005 0,010 0,002

December 0,036 0,051 0,093 0,017

Min 0,004 0,005 0,010 0,002

Medel 0,029 0,041 0,075 0,014

Max 0,096 0,135 0,246 0,046

TRANSPORT TOTALFOSFOR (kg) år 2018

Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken

Januari 9,9 12 29 5,0

Februari 6,0 4,8 13 2,2

Mars 6,7 8,6 18 1,9

April 12 18 33 3,5

Maj 1,0 1,4 2,6 0,44

Juni 1,9 1,6 2,3 1,2

Juli 1,6 1,2 3,5 0,81

Augusti 1,9 1,6 5,1 1,1

September 1,0 0,87 2,2 0,63

Oktober 0,63 0,40 1,5 0,45

November 0,43 0,30 0,78 0,29

December 3,3 4,3 8,9 3,1

Totalt 46 55 120 21

Min 0,43 0,30 0,78 0,29

Medel 3,8 4,6 10 1,7

Max 12 18 33 5,0

TRANSPORT TOTALKVÄVE (kg) år 2018

Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken

Januari 749 670 1678 222

Februari 350 276 660 88

Mars 315 340 643 76

April 561 607 1129 125

Maj 57 44 69 8,9

Juni 35 33 49 15

Juli 23 32 40 6,5

Augusti 29 48 49 8,5

September 20 22 35 6,0

Oktober 14 9,3 27 4,5

November 15 6,7 27 4,1

December 208 158 425 61

Totalt 2376 2246 4831 625

Min 14 6,7 27 4,1

Medel 198 187 403 52

Max 749 670 1678 222  
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Kväve Tillstånd Klass Avvikelse från Klass

(kg/ha,år) jämförvärde

Sätrabäcken 2,7 3 Måttligt höga förluster 3,0 2 Tydlig avvikelse

Önstabäcken 1,9 2 Låga förluster 2,0 1 Ingen/obetydlig

Brobäcken 2,2 3 Måttligt höga förluster 2,4 1 Ingen/obetydlig

Nygårdsbäcken 1,3 2 Låga förluster 1,4 1 Ingen/obetydlig

 

 

Fosfor Tillstånd Klass Avvikelse från Klass

(kg/ha,år) jämförvärde

Sätrabäcken 0,055 2 Låga förluster 2,6 2 Tydlig avvikelse

Önstabäcken 0,046 2 Låga förluster 2,1 2 Tydlig avvikelse

Brobäcken 0,052 2 Låga förluster 2,4 2 Tydlig avvikelse

Nygårdsbäcken 0,053 2 Låga förluster 2,5 2 Tydlig avvikelse

 

 

2016 2017 2018

Kg kväve

Sätrabäcken 1763 4231 2376

Önstabäcken 2500 3192 2246

Brobäcken 3971 8136 4831

Nygårdsbäcken 500 735 625

Kg fosfor

Sätrabäcken 49 72 46

Önstabäcken 57 84 55

Brobäcken 96 189 120

Nygårdsbäcken 23 34 21

Medelflöde (m3/s)

Sätrabäcken 0,026 0,042 0,029

Önstabäcken 0,037 0,059 0,041

Brobäcken 0,067 0,107 0,075

Nygårdsbäcken 0,013 0,020 0,014  
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Mycket hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Mycket hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Låg halt

Nitrat+nitritkväve (µg/l)

Absorbans f iltrerat (420nm/5cm) Betydligt färgat vatten

Glyfosat (µg/l) God status

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Hög halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)

Suspenderade ämnen (mg/l) Mycket hög halt

0,081

1  Sätrabäcken

Status/Bedömning

65 37 0,56 God
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,25 1,5

Krom, f iltr. (µg/l) Låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Måttligt hög halt 0,50 - 0,072

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 0,86

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,007

Zink, f iltr. (µg/l) Låg halt 5,5 - 0,81

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt 2015-2016)  341 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 5 >200 mg CaCo3/l): årsmedel 0,25 µg/l  och maxvärde 1,5 µg/l.

Bedömning av zink (Zn) och koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Mycket hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Mycket låg halt

Nitrat+nitritkväve (µg/l)

Absorbans f iltrerat (420nm/5cm) Betydligt färgat vatten

Glyfosat (µg/l) God status

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Måttligt hög halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)

Suspenderade ämnen (mg/l) Hög halt

0,008

2  Önstabäcken
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,25 1,5

Krom, f iltr. (µg/l) Låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 - 0,097

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 0,49

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,008

Zink, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 5,5 - 0,23

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt 2015-2016)  206 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 5 >200 mg CaCo3/l): årsmedel 0,25 µg/l  och maxvärde 1,5 µg/l.

Bedömning av koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Mycket hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Mycket hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Mycket låg halt

Nitratkväve (µg/l)

Absorbans f iltrerat (420nm/5cm) Betydligt färgat vatten

Glyfosat (µg/l) God status

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Hög halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)

Suspenderade ämnen (mg/l) Hög halt

0,029
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53 37 0,70 Hög
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,09 0,60

Krom, f iltr. (µg/l) Låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 - 0,070

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 0,78

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,006

Zink, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 5,5 - 0,30

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt 2015-2016)  64 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 3 50-100 mg CaCo3/l): årsmedel 0,09 µg/l  och maxvärde 0,60 µg/l.

Bedömning av och koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Mycket hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Låg halt

Nitratkväve (µg/l)

Absorbans f iltrerat (420nm/5cm) Måttligt färgat vatten

Glyfosat (µg/l) God status

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Låg halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)

Suspenderade ämnen (mg/l) Hög halt

0,023

4  Nygårdsbäcken

Status/Bedömning

67 48 0,71 Hög

123

531

10

65

0,080

8

7,7

1093

0

50

100

150

200

15 16 17 18

Totalfosfor (µg/l)

0

1000

2000

3000

4000

5000

15 16 17 18

Totalkväve (µg/l)

0

200

400

600

800

15 16 17 18

Ammoniumkväve (µg/l)

0

500

1000

1500

2000

15 16 17 18

Nitratkväve (µg/l)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

15 16 17 18

Glyfosat (µg/l)

0

10

20

30

40

15 16 17 18

Suspenderade ämnen (mg/l)

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

15 16 17 18

pH-värde

0

50

100

150

200

15 16 17 18

Konduktivitet (mS/m)

0

2

4

6

8

10

12

14

15 16 17 18

DOC (mg/l)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

15 16 17 18

Absorbans (420nm/5cm)



31 Åtgärdsprogram för Broviken - KS 20/0113-4 Åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603

   

 

Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,08 0,45

Krom, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 - 0,079

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 1,0

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,008

Zink, f iltr. (µg/l) Låg halt 5,5 - 1,5

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt 2015-2016)  49 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 2 40-<50 mg CaCo3/l): årsmedel 0,08 µg/l  och maxvärde 0,45 µg/l.

Bedömning av zink (Zn) och koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Måttligt hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Måttligt hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Mycket låg halt

Nitratkväve (µg/l)

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Låg halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)
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IB1Y  Broviken
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 0,09 0,60

Krom, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 - 0,080

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 0,73

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,003

Zink, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 5,5 - 0,16

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt Görväln S 2013)  76 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 3 50-100 mg CaCo3/l): årsmedel 0,09 µg/l  och maxvärde 0,6 µg/l.

Bedömning av koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 
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IB1. Mälaren, Broviken

Stationens EU-CD: SE659668-160294

Provtagningsuppgifter

Datum: Antal prov: 5

Koordinat: 6597005/1603070 (RT90 25gonV) Provyta (m
2
):

Metodik: Provdjup (m):

Statusklassning enligt HVMFS 2013:19 Ekologisk kvalitetskvot Status

BQI: 1,3

Expertbedömning

Status med avseende på eutrofiering

Status med avseende på annan påverkan

Näringstillstånd

Syretillstånd

Övriga index och tillståndsklassning

Totalantal taxa: högt O/C-index: lågt

Medelantal taxa/prov: PTI: måttligt högt

Individtäthet (antal/m
2
): hög EEI: högt

Jämförelse med tidigare undersökningar

År Näringstillstånd/Status m.a.p. eutrofiering Syretillstånd

Ingen bedömning Ingen bedömning

God status Syrerikt

Måttlig status Måttligt syrerikt

God status Måttligt syrerikt

Kommentar

2018-11-23

Måttligt näringsrikt

0,50 Måttlig

Måttligt syrerikt

Hög

4,3

SS 02 81 90

3,6

2,6

God

0,0224

15,5

Bottenfaunans sammansättning tyder på något näringsrika förhållanden. Samtidigt hittades ett fåtal individer ur ett 

taxon med måttlig känslighet för höga halter av näringsämnen. Detta motiverade expertbedömningen, med 

avseende på eutrofering, till god status på gränsen till måttlig status. Syresituationen i bottenvattnet bedömdes 

vara måttligt syrerik då det inte förekom några taxa med krav på höga syrehalter. Övriga parametrar låg i linje 

med vad som noterats vid föregående undersökningar vilket indikerar förhållandevis stabila förhållanden på 

lokalen.
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Sätrabäcken

Stationens EU-CD: SE660034-160361 Datum: 2018-11-23 Koordinat: 6600250/1603630

-

Statusklassning enligt HVMFS 2013 Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA: Surhet

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

DJ-index: Eutrofiering

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på eutrofiering

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: lågt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): måttligt högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Inga rödlistade eller

EPT-index: mycket lågt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: lågt

Danskt faunaindex: mycket lågt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: måttligt högt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status map eutrofiering

15 Måttlig status

16 Måttlig status

17 Otillfredsställande status

18 Otillfredsställande status

Kommentar

Otillfredsställande

Otillfredsställande

3

Bottenfaunan var artfattig och måttligt indvidrik och dominerades av märlkräftor och småmusslor. Dagsländor 

saknades helt.

Statusen med avseende på ekologisk kvalitet klassades som god utifrån ASPT-index och statusen med avseende 

på eutrofiering klassades som otillfredsställande utifrån DJ-index. Vid expertbedömningen bedömdes statusen 

som otillfredsställande beroende på den mycket artfattiga bottenfaunan som även resulterade i att de flesta index 

var låga eller mycket låga. Det är svårt att med säkerhet bedöma vilken faktor som påverkar bottenfaunan mest. 

Det finns indikationer på såväl eutrofiering, andra föroreningar som fysisk påverkan.
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Önstabäcken

Stationens EU-CD: SE660031-160334 Datum: 2018-11-23 Koordinat: 6600316/1603328

-

Statusklassning enligt HVMFS 2013 Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA: Surhet

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

DJ-index: Eutrofiering

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på eutrofiering

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: lågt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): ingen klassning Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): lågt Inga rödlistade eller

EPT-index: mycket lågt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: måttligt högt

Danskt faunaindex: mycket lågt Övriga kriterier

Surhetsindex: måttligt högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: lågt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status map eutrofiering

15 Måttlig status

16 Måttlig status

17 Otillfredsställande status

18 Otillfredsställande status

Kommentar

Otillfredsställande

Otillfredsställande

3

Bottenfaunan var artfattig- och individfattig och dominerades av arter med hög tolerans för låga syrehalter. 

Andelen sländor var låg.

Statusen med avseende på ekologisk kvalitet och eutrofiering klassades som god utifrån ASPT-index respektive 

DJ-index. Vid expertbedömningen bedömdes dock statusen som otillfredsställande beroende på den mycket art- 

och individfattiga bottenfaunan som även resulterade i att de flesta index var låga eller mycket låga. Det är svårt att 

med säkerhet bedöma vilken faktor som påverkar bottenfaunan mest. Det finns indikationer på såväl eutrofiering, 

andra föroreningar som fysisk påverkan.
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Brobäcken

Stationens EU-CD: SE659868-160427 Datum: 2018-11-23 Koordinat: 6599200/1604084

-

Statusklassning enligt HVMFS 2013 Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA: Surhet

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

DJ-index: Eutrofiering

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på eutrofiering

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: mycket lågt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): lågt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Inga rödlistade eller

EPT-index: mycket lågt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: lågt

Danskt faunaindex: mycket lågt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: lågt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status map eutrofiering

15 Måttlig status

16 Måttlig status

17 Otillfredsställande status

18 Otillfredsställande status

Kommentar

0,70 Nära neutralt

0,76 God

2,44

Otillfredsställande0,20

Nära neutralt

Otillfredsställande

33

51

1 292

6

1

4,1

18

3

Otillfredsställande

Otillfredsställande

3

Bottenfaunan var mycket artfattig och måttligt individrik och dominerades av sötvattengråsuggor och småmusslor. 

Dag- och bäcksländelarver saknades helt och förekomsten av nattsländelarver var sparsam.

Statusen med avseende på ekologisk kvalitet klassades som god utifrån ASPT-index och statusen med avseende 

på eutrofiering klassades som otillfredsställande utifrån DJ-index. Vid expertbedömningen bedömdes statusen 

som otillfredsställande beroende på den artfattiga bottenfaunan som även resulterade i att de flesta index var 

mycket låga. Det är svårt att med säkerhet bedöma vilken faktor som påverkar bottenfaunan mest. Det finns 

indikationer på såväl eutrofiering, andra föroreningar som fysisk påverkan.
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IB1. Mälaren, Broviken
x: 6597005    y: 1603070

Det. Mikaela Sandgathe/Ulf Ericsson, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Metod: SS 02 81 90 + NV:s handbok för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Sy Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

NEMATA, rundmaskar

Nemata 0 0 0 1 1 1 0,6 1,0

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Arcteonais lomondi - (Martin, 1907) 2 2 0 1 0,2 0,3

Limnodrilus hoffmeisteri - Claparède, 1862 1 2 1 2 1 0,6 1,0

Limnodrilus sp. 1 2 1 18 9 3 10 8 9,6 16,7

Potamothrix hammoniensis - (Michaelsen, 1901) 1 2 2 1 2 3 1 5 2,4 4,2

Tubificinae (med hårborst) 0 2 0 27 10 15 33 17 20,4 35,5

ACARI, sötvattenskvalster

Hydrachnidiae 0 3 0 1 1 0,4 0,7

DIPTERA, tvåvingar  

Chaoborus flavicans - (Meigen, 1830) 1 3 1 1 0,2 0,3

Chironomus sp. (anthracinus-typ) 1 2 2 10 3 3 6 4,4 7,7

Chironomus sp. (plumosus-typ) 1 2 1 12 4 11 15 9 10,2 17,8

Chironomus sp. 1 2 0 1 4 1,0 1,7

Cryptochironomus sp. 2 3 0 1 1 0,4 0,7

Procladius sp. 1 3 0 7 7 5 6 7 6,4 11,1

Tanytarsus sp. 2 2 3 1 1 0,4 0,7

GASTROPODA, snäckor

Valvata piscinalis - (O. F. Müller, 1774) 2 2 2 Ov 1 0,2 0,3

SUMMA (antal individer): 67 46 45 74 55 57,4 100

SUMMA (antal taxa): 6 8 9 7 8 7,6

Provdatum: 2018-11-23

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin 
helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Sätrabäcken

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10872

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774) 3 3 0 1 0,2 0,1

Polycelis sp. * 1 3 0

Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae) 3 3 0 1 0,2 0,1

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 3 10 30 41 17 20,2 6,0

HIRUDINEA, iglar

Helobdella Helobdella stagnalis - (Linné, 1758) 3 3 2 1 0,2 0,1

AMPHIPODA, märlkräftor

Gammarus pulex - (Linné, 1758) 5 5 3 173 67 83 30 117 94,0 27,8

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 48 7 17 9 3 16,8 5,0

PLECOPTERA, bäcksländor

Nemoura Nemoura sp. 0 5 0 1 5 2 1 2Plecoptera 2,2 0,7

MEGALOPTERA, sävsländor

Sialis sp. (lutaria gr.) 1 3 2 1 1 0,4 0,1

TRICHOPTERA, nattsländor

Glyphotaelius pellucidus - (Retzius, 1783) 1 5 2 14 1 13 5 6 7,8 2,3

Limnephilus sp. 0 5 0 1 1 2 0,8 0,2

Limnephilidae 0 5 0 13 4 23 14 32 17,2 5,1

Lype phaeopa - (Stephens, 1836) 4 4 2 3 1 0,8 0,2

Lype reducta - (Hagen, 1868) 4 4 2 1 1 1 2 1,0 0,3

HEMIPTERA, skinnbaggar

Corixidae * 0 0 0

COLEOPTERA, skalbaggar

Elmis Elmis aenea Ad. - (Müller, 1806) 2 4 4 2 0,4 0,1

Elmis Elmis aenea Lv. - (Müller, 1806) 2 4 4 10 19 12 7 16 12,8 3,8

Hydraena Hydraena sp. Ad. 0 4 3 1 0,2 0,1

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae 0 0 0 3 4 1,4 0,4

Chironomidae 0 0 0 123 52 48 72 48 68,6 20,3

Limoniidae 0 0 0 13 1 3 3 4,0 1,2

Pediciidae 0 3 0 1 1 3 1,0 0,3

Psychodidae 0 0 0 1 1 1 3 1,2 0,4

GASTROPODA, snäckor

Bathyomphalus contortus - (Linné, 1758) 4 4 3 1 0,2 0,1

Lymnaeidae 0 4 0 1 0,2 0,1

Radix sp. 3 4 2 1 0,2 0,1

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 73 53 110 78 118 86,4 25,5

SUMMA (antal individer): 481 226 345 267 373 338,4 100

SUMMA (antal taxa): 15 16 13 13 14 14,2

Totalantal taxa: 22 Danskt faunaindex: 3 Naturvärdesindex: 0

Medelantal taxa/prov: 14,2 Surhetsindex: 10 MISA: 28

Antal ind./m2: 1 354 EPT-index: 5 ASPT-index: 4,4

Diversitetsindex: 2,81 Taxaindex (%): 64 DJ-index: 6

Provdatum: 2018-11-23 x: 6600250    y: 1603630

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Önstabäcken

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10871

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774) 3 3 0 1 0,2 0,4

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 31 5 4 2 2 8,8 16,1

AMPHIPODA, märlkräftor

Gammarus pulex - (Linné, 1758) 5 5 3 1 0,2 0,4

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 3 2 20 21 9,2 16,8

EPHEMEROPTERA, dagsländor

Cloeon sp. (dipterum gr.) 0 4 3 3 2 1,0 1,8

PLECOPTERA, bäcksländor

Nemoura Nemoura sp. 0 5 0 1 1 1Plecoptera 0,6 1,1

TRICHOPTERA, nattsländor

Glyphotaelius pellucidus - (Retzius, 1783) 1 5 2 3 3 2 3 1 2,4 4,4

Limnephilus sp. 0 5 0 1 1 0,4 0,7

Limnephilidae 0 5 0 1 3 3 1,4 2,6

Limnephilidae (Chaetopteryx sp./Annitella sp.) 0 5 0 1 0,2 0,4

Micropterna lateralis - (Stephens, 1834) 0 5 0 1 1 0,4 0,7

COLEOPTERA, skalbaggar

Agabus Agabus sp. Ad. 0 3 0 1 0,2 0,4

Agabus Agabus sp. Lv. 0 3 0 1 0,2 0,4

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae 0 0 0 2 1 2 1,0 1,8

Chironomidae 0 0 0 8 13 15 7 18 12,2 22,3

Limoniidae 0 0 0 1 0,2 0,4

Pediciidae 0 3 0 1 0,2 0,4

Psychodidae 0 0 0 1 0,2 0,4

GASTROPODA, snäckor

Anisus sp. 5 4 2 6 4 15 5 8 7,6 13,9

Radix balthica - (Linné, 1758) 3 4 2 6 3 7 1 3,4 6,2

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 6 3 6 4 5 4,8 8,8

SUMMA (antal individer): 66 42 60 46 60 54,8 100

SUMMA (antal taxa): 10 11 11 9 11 10,4

Totalantal taxa: 19 Danskt faunaindex: 3 Naturvärdesindex: 0

Medelantal taxa/prov: 10,4 Surhetsindex: 5 MISA: 32

Antal ind./m2: 219 EPT-index: 6 ASPT-index: 4,2

Diversitetsindex: 3,25 Taxaindex (%): 59 DJ-index: 8

Provdatum: 2018-11-23 x: 6600316    y: 1603328

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Brobäcken

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10870 + NV:s Handledning för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774) 3 3 0 1 1 1 0,6 0,2

Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae) 3 3 0 1 0,2 0,1

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 27 16 21 30 10 20,8 6,4

HIRUDINEA, iglar

Erpobdella Erpobdella octoculata - (Linné, 1758) 3 3 2 1 1 0,4 0,1

Erpobdellidae Erpobdellidae (Dina sp./Erpobdella sp.) 0 3 0 3 2 1,0 0,3

AMPHIPODA, märlkräftor

Gammarus pulex - (Linné, 1758) 5 5 3 1 3 2 1,2 0,4

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 113 154 174 134 152 145,4 45,0

ACARI, sötvattenskvalster

Hydrachnidiae 0 3 0 1 1 0,4 0,1

MEGALOPTERA, sävsländor

Sialis sp. (lutaria gr.) 1 3 2 2 1 1 0,8 0,2

TRICHOPTERA, nattsländor

Limnephilus sp. 0 5 0 11 8 11 78 10 23,6 7,3

Limnephilidae 0 5 0 28 20 23 27 35 26,6 8,2

COLEOPTERA, skalbaggar

Elmis Elmis aenea Ad. - (Müller, 1806) 2 4 4 1 0,2 0,1

Ilybius Ilybius sp. Lv. 0 3 0 1 5 1,2 0,4

DIPTERA, tvåvingar   

Chironomidae 0 0 0 1 3 20 1 3 5,6 1,7

Simuliidae 0 1 0 1 0,2 0,1

Tipulidae 0 5 0 1 1 0,4 0,1

GASTROPODA, snäckor

Bathyomphalus contortus - (Linné, 1758) 4 4 3 2 1 4 1 1,6 0,5

Hippeutis complanatus - (Linné, 1758) 5 4 3 1 0,2 0,1

Radix balthica - (Linné, 1758) 3 4 2 17 29 10 70 10 27,2 8,4

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 60 86 97 64 20 65,4 20,2

SUMMA (antal individer): 263 322 364 417 249 323,0 100

SUMMA (antal taxa): 11 11 12 10 12 11,2

Totalantal taxa: 18 Danskt faunaindex: 3 Naturvärdesindex: 0

Medelantal taxa/prov: 11,2 Surhetsindex: 7 MISA: 33

Antal ind./m2: 1 292 EPT-index: 1 ASPT-index: 4,1

Diversitetsindex: 2,44 Taxaindex (%): 51 DJ-index: 6

Provdatum: 2018-11-23 x: 6599200    y: 1604080

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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IB1. Mälaren

Broviken

Stationens EU-CD: SE659668-160294

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Sjö-ID: 658030-162871

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6597005 / 1603070

Kommun: Upplands-Bro Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS 02 81 90

Provtagare: Olivia Lagergren, Liselotte Neumann Provyta (m2): 0,0224

Organisation: SYNLAB Antal prov: 5

Syfte: recipientkontroll Kemiprov (j/n): Nej

Lokaluppgifter

Provdjup: 15,5 m Grumlighet: klart

Ytvattentemperatur: 6,6 °C Vattenfärg: klart

Siktdjup: 2,7 m Trofinivå: mesotrof

Bottensubstrat

Dy: Nej Myrmalm: Nej

Gyttja: Ja Rotad bottenvegetation: Nej

Lera: Ja Svavelväte: Nej

Sand: Nej Sedimentfärg:

Påverkan Typ: Styrka:

A: samhälle måttlig

B: 0 saknas

C: 0 saknas

Övrigt

2018-11-23

"randigt" 

brunt/blågrått

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Sätrabäcken

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE660034-160361 Program: RK, Broviken och dess tillflöden

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6600250 / 1603630

Huvudflodområde: 61 Norrström Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 1 Stockholm

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10872

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (-)

Organisation: SYNLAB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 2 m Vattenfärg: klart

V-dragsbredd (normal fåra): 3 m Vattentemperatur: 2,2 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,3 m Lugnflytande 5-50% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,4 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 20% Block (20-63 cm): x Artificiellt material: x

Sand (0,063-2 mm): 40% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: x

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 20%

Sten (6,3-20 cm): 10% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 1

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: 5-50 % al Lövskog 5-50 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: <5 % block Våtmark saknas

Åker 5-50 %

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2018-11-23

-

provpunkt vid kulvert. Kräftor finns här Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen 

kompletterades med ett kvalitativt prov.

Olivia Lagergren, Liselotte Neumann

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Önstabäcken

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE660031-160334 Program: RK, Broviken och dess tillflöden

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6600316 / 1603328

Huvudflodområde: 61 Norrström Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 1 Stockholm

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10871

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: SYNLAB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 15 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 1,5 m Vattenfärg: klart

V-dragsbredd (normal fåra): 1,5 m Vattentemperatur: 0,2 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,3 m Lugnflytande 5-50% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,6 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 10% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 60% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 0%

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 90%

Sten (6,3-20 cm): x Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 5

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog 5-50 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: saknas - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: 5-50 % block, stora block Våtmark saknas

Åker saknas

Äng <5 %

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: >50%

2018-11-23

-

Provpunkt ca 500 m uppströms ordinarie punkt pga lågt vatten. Punkten som togs ligger vid Assurs väg. 

Lokalkvaliteten var mindre lämplig; mjukbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Olivia Lagergren, Liselotte Neumann

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Brobäcken

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE659868-160427 Program: RK, Broviken och dess tillflöden

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6599200 / 1604080

Huvudflodområde: 61 Norrström Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 1 Stockholm

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: SYNLAB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 3 m Vattenfärg: klart

V-dragsbredd (normal fåra): 4 m Vattentemperatur: 1,2 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,35 m Lugnflytande <5% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,45 m Ström. <5% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 10% Block (20-63 cm): 60% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): x Stora block (0,63-2 m): 20% Findetritus: x

Grus (0,2-6,3 cm): x Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: x

Sten (6,3-20 cm): 10% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 90% Rosettväxter: 10%

Övervattensväxter: 30% Fontinalis el. likn. arter: x

Flytbladsväxter: x Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 30%

Undervattensväxter (hela blad): 10% Övriga påväxtalger: x

Undervattensv. (fingrenade blad): 10% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: saknas - Lövskog saknas

Buskar: saknas - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % gräs, golfbana Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: >50 % vass Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark >50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 0%

2018-11-23

-

provplats på golfbana Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett 

kvalitativt prov.

Olivia Lagergren, Liselotte Neumann

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Sätrabäcken
Stations EU-CD: SE660034-160361 Koordinater: 6600250 / 1603630 (RT90_25gonV)

Vattenförekomst: NW660267-160344

Län: 1 Stockholm Vattendragsbredd: 2,5 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Medeldjup provyta: 0,25 m

Provtagning: SYNLAB Vattennivå: låg

Prov taget från: sten Grumlighet: klart

Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat

Analysmetodik: SS-EN 14407 Vattentemperatur: 10,1 °C

Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: >50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näring & org. föroren.) Expertbedömning

Antal räknade skal: 423 IPS: 14,7 (klass 2)

Antal räknade taxa: 17 TDI: 97,4 (klass 4 - 5)

Diversitet: 2,24 % PT: 4,0 (klass 1 - 2) Statusklassning (surhet)

Missbildningar (%): - ACID: 6,98

EK (IPS): 0,75 (klass 2)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näring & org. föroren.) Expertbedömning

3

4

3 Måttlig status

2

Treårsmedelvärden

3

År ACID Statusklassning (surhet)

 mycket nära alkaliskt

Treårsmedelvärde

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

2018-09-27

GOD STATUS

Provplats: ca 100 m nedströms Assurs väg

Sätrabäcken hade ett IPS-index som motsvarade klass 2, god status, men eftersom indexvärdet låg nära gränsen mot 

klass 3 samtidigt som mängden näringskrävande arter (TDI) var mycket stor, görs en expertbedömning att lokalen bör 

tillhöra måttlig status. Andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) var svagt förhöjd. Antalet räknade arter var mycket 

lågt och diversiteten relativt låg beroende på att kiselalgssamhället dominerades av de näringskrävande arterna Amphora 

pediculus och Platessa conspicua.

Surhetsindexet ACID motsvarade nära neutrala förhållanden, vilket motsvarar ett årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3.

MÅTTLIG STATUS

2017

NÄRA NEUTRALT

Otillfredsställande status

2018 14,7 97,4 4 - 5 God status

2016 10,2 90,7 4 - 5

Måttlig status

74,4 5

4,0 1 - 2

16-18 7,57

13,1 95,2 4 - 5 28,9 4

8,29 Alkaliskt

Måttlig status

2017 7,45

14,3 97,5 4 - 5 8,3 1 - 2

2016

10,7 3

Nära neutralt

Nära neutralt

Alkaliskt

16-18

Lokalen har undersökts varje år sedan 2015 och visade måttlig status 2015, 2017 och 2018 (expertbedömning). IPS-

indexet var betydligt lägre 2016 och visade klass 4, otillfredsställande status. Kiselalgssamhället såg annorlunda ut då 

genom att andelen arter som indikerar förekomst av lättnedbrytbar organisk förorening (%PT) var extremt stor (endast 

svagt eller något förhöjd övriga år). Möjligen påverkades lokalen 2016 av något lokalt, tillfälligt utsläpp. Treårsmedelvärdet 

av IPS (2016-18) indikerar måttlig status.

Treårsmedelvärdet av surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden.

Anmärkningsvärt är att det år 2017 noterades ett onormalt högt antal missbildade kiselalgsskal, vilket kan vara en 

indikation på en miljögiftspåverkan, t.ex. av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. År 2018 noterades dock endast 

ett fåtal skal.

2018 6,98

Måttlig status

2015 7,40 Nära neutralt

2015 13,9 66,0 2 - 3
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Önstabäcken
Stations EU-CD: SE660031-160334 Koordinater: 6600310 / 1603350 (RT90_25gonV)

Vattenförekomst: NW660185-160202

Län: 1 Stockholm Vattendragsbredd: 1 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Medeldjup provyta: 0,2 m

Provtagning: SYNLAB Vattennivå: låg

Prov taget från: sten Grumlighet: klart

Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat

Analysmetodik: SS-EN 14407 Vattentemperatur: 9,5 °C

Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: >50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

Antal räknade skal: 402 IPS: 11,4 (klass 3)

Antal räknade taxa: 61 TDI: 80,9 (klass 4 - 5)

Diversitet: 4,96 % PT: 20,4 (klass 4) Statusklassning (surhet)

Missbildningar (%): - ACID: 8,29

EK (IPS): 0,58 (klass 3)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

2

3

3

3

Treårsmedelvärden

3

År ACID Statusklassning (surhet)

Treårsmedelvärde

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

2018-09-27

MÅTTLIG STATUS

2017

Måttlig status

2018 11,4

Provplats: 10 m uppströms Assurs väg

Provet innehöll mycket oorganiskt material och var gles på kiselalger, vilket försvårade analysen. Dessutom var andelen 

av Diadesmis contenta  relativt stor, vilket är en art som lever i gränsskiktet mellan luft och vatten. Detta tyder på att 

substratet (stenarna) inte befunnit sig under ytan och gör resultatet något osäkert.

Önstabäcken motsvarade IPS-indexet klass 3, måttlig status. Mängden näringskrävande arter (TDI) var stor, liksom 

andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT). IPS-indexet ligger relativt nära gränsen mot klass 4, otillfredsställande 

status.

Surhetsindexet ACID visade alkaliska förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör vara högre än 7,3.

ALKALISKT

80,9 4 - 5 Måttlig status

2016 12,8 86,3 4 - 5

Måttlig status

21,4 4

20,4 4

Lokalen har undersökts varje år sedan 2015. IPS-indexet hamnade i klass 2, god status 2015, men i klass 3 måttlig 

status 2016, 2017 och 2018. År 2015 var antalet räknade arter mycket lågt, liksom diversiteten vilket tyder på någon form 

av störning i kiselalgsamhället. Det är möjligt att Önstabäcken tidvis varit helt uttorkad under augusti 2015 (Gustafsson & 

Arvidsson 2016), vilket gör resultatet då osäkert. Åren 2016-18 då Medins analyserat har proven innehållit mycket 

oorganiskt material, vilket indikerar att vattnet är lergrumlat och det har försvårat analyserna. År 2018 fanns indikationer i 

kiselalgssamhället på att substratet, dvs. stenarna, inte befunnit sig helt under ytan, vilket indikerar att vattenståndet var 

mycket lågt vid provtillfället och/eller att lokalen varit mer eller mindre uttorkad. Sammantaget gör dessa faktorer 

resultaten något osäkra.

Surhetsindexet ACID har visat alkaliska förhållanden alla fyra åren.

2018 8,29

16-18 8,61

2016

16-18

Alkaliskt

12,9 81,1 4 - 5 8,6 1 - 2

12,4 82,8 4 - 5

Alkaliskt

Alkaliskt

Måttlig status

2017 8,69

16,8 3

8,86 Alkaliskt

God status

2015 8,84 Alkaliskt

2015 16,0 73,0 2 - 3 0,5 1 - 2
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Brobäcken
Stations EU-CD: SE659868-160427 Koordinater: 6598680 / 1604210 (RT90_25gonV)

Vattenförekomst: SE659868-160427 

Län: 1 Stockholm Vattendragsbredd: 5 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Medeldjup provyta: 0,2 m

Provtagning: SYNLAB Vattennivå: låg

Prov taget från: sten Grumlighet: klart

Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat

Analysmetodik: SS-EN 14407 Vattentemperatur: 10,2 °C

Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: 5-50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

Antal räknade skal: 419 IPS: 9,2 (klass 4)

Antal räknade taxa: 32 TDI: 96,2 (klass 4 - 5)

Diversitet: 2,95 % PT: 69,9 (klass 5) Statusklassning (surhet)

Missbildningar (%): - ACID: 7,52

EK (IPS): 0,47 (klass 4)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

2  nära måttlig status

3  nära god status

4

4

Treårsmedelvärden

3 nära otillfredsställande status

År ACID Statusklassning (surhet)

Treårsmedelvärde

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

God status

2015 9,10 Alkaliskt

2015 14,7 70,0 2 - 3 3,6 1 - 2

Alkaliskt

Alkaliskt

96,4 4 - 5

16-18 11,4 88,6 4 - 5

Alkaliskt

Måttlig status

2017 7,76

32,7 4

10,5 73,3 2 - 3 17,9 3

7,86 Alkaliskt

3

69,9 5

2017

Lokalen har undersökts varje år sedan 2015 och IPS-indexet var högre de två första åren (god, dock nära måttlig 2015 

respektive måttlig status, nära god 2016). Åren 2017 och 2018 var IPS-indexet lägre och visade otillfredsställande status. 

Sämst resultat får 2018 då andelen arter som indikerar förekomst av lättnedbrytbar organisk förorening var mycket stor. 

Artsammansättningen 2015 och 2016 var liknande med dominans främst av den näringskrävande arten Amphora 

pediculus.  År 2017 och framför allt 2018 var samhället annorlunda och det finns tecken på att det saltare vattnet från 

Mälaren kan ha trängt upp i vattendraget. Treårsmedelvärdet av IPS ligger i klass 3, måttlig status. 

Treårsmedelvärdet (2016-18) av surhetsindexet ACID motsvarar alkaliska förhållanden.

2018 7,52

16-18 7,71

2016

Måttlig status

2018 9,2 96,2 4 - 5 Otillfredsställande status

2016 14,3

Otillfredsställande status

10,3

2018-09-27

OTILLFREDSSTÄLLANDE STATUS

Provplats: 10 m nedströms kulvertar

I Brobäcken hamnade IPS-indexet i klass  4, otillfredsställande status. Både mängden näringskrävande (TDI) och andelen 

organiskt föroreningstoleranta (%PT) arter var mycket stor, vilket styrker klassningen otillfredsställande status. 

Kiselalgssamhället dominerades av den näringskrävande Nitzschia inconspicua,  som även är tolerant mot hög salthalt. 

Surhetsindexet ACID visade alkaliska förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH över 7,3.

ALKALISKT
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Nygårdsbäcken
Stations EU-CD: SE659856-160501 Koordinater: 6598550 / 1605020 (RT90_25gonV)

Vattenförekomst: SE659044-160864

Län: 1 Stockholm Vattendragsbredd: 2,5 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Medeldjup provyta: 0,2 m

Provtagning: SYNLAB Vattennivå: låg

Prov taget från: sten Grumlighet: klart

Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat

Analysmetodik: SS-EN 14407 Vattentemperatur: 10,9 °C

Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: 5-50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

Antal räknade skal: 428 IPS: 12,6 (klass 3)

Antal räknade taxa: 20 TDI: 94,4 (klass 4 - 5)

Diversitet: 2,83 % PT: 26,2 (klass 4) Statusklassning (surhet)

Missbildningar (%): - ACID: 9,43

EK (IPS): 0,64 (klass 3)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

3

3

3

Treårsmedelvärden

3

År ACID Statusklassning (surhet)

Treårsmedelvärde

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

Alkaliskt

Måttlig status

2017 8,41

21,7 4

8,20 Alkaliskt

13,9 92,3 4 - 5 16,6 3

13,1 90,3 4 - 5

Alkaliskt

26,2 4

Lokalen undersöktes även 2016 och 2017 och visade då samma resultat som 2018, dvs. måttlig status och alkaliska 

förhållanden. Andelen arter som indikerar förekoms av lättnedbrytbar organisk förorening var stor 2016 och 2018, men 

något lägre dock ändå relativt stor 2017. 

Anmärkningsvärt är att det alla tre åren har noterats ett förhöjt antal missbildade skal, vilket bör tyda på någon 

miljögiftspåverkan. 

2018 9,43

16-18 8,68

2016

16-18

Alkaliskt

12,9 84,2 4 - 5

Måttlig status

22,3 4

2017

ALKALISKT

Måttlig status

2018 12,6 94,4 4 - 5 Måttlig status

2016

2018-09-27

MÅTTLIG STATUS

Provplats: vid kulvert

I Nygårdsbäcken motsvarade IPS-indexet klass 3, måttlig status. Mängden näringskrävande arter (TDI) var mycket stor 

och andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) stor, vilket styrker klassningen måttlig status. Kiselalgssamhället 

dominerades av de näringskrävande Amphora pediculus och Achnanthidium minutissimum  group III (breda former) samt 

de föroreningstoleranta Eolimna minima och Nitzschia amphibia.

Surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden, vilket pekar på att årsmedelvärdet för pH ligger över 7,3.

Noterbart är att det noterades ett onormalt högt antal missbildade kiselalgsskal (dock ej räknade), vilket kan innebära 

påverkan av något miljögift, t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande. 
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Sätrabäcken

2018-09-27

Lokalkoordinater: 6600250 / 1603630 (RT90_25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium lauenburgianum (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot & Ector ADLB 4,0 1 5 1 0,2

Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 4,0 1 4 235 55,6

Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski CLCT 4,0 2 4 18 4,3

Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 4 0,9

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 8 1,9

Gomphonema sp. GOMS 3,6 2 0 23 5,4

Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova KALA 4,5 1 3 4 0,9

Navicula gregaria Donkin NGRE 3,4 1 4 4 0,9

Navicula veneta Kützing NVEN 1,0 2 4 1 0,2

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow NDIS 4,0 3 4 1 0,2

Nitzschia soratensis Morales & Vis NSTS 2,8 1 4 4 0,9

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 7 1,7

Platessa conspicua (A. Mayer) Lange-Bertalot PTCO 4,0 1 3 73 17,3

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer RSIN 4,5 1 3 3 0,7

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot RABB 4,0 1 4 35 8,3

Simonsenia delognei Lange-Bertalot SIDE 3,0 2 4 1 0,2

Tryblionella apiculata Gregory TAPI 2,4 2 4 1 0,2

SUMMA (antal skal): 423 -

SUMMA (antal taxa): 17

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 17 TDI (0-100): 97,4 ADMI (%): 0,0 Acidofil (‰): 0 Alkalibiont (‰): 2

Diversitet: 2,24 % PT: 4,0 EUNO (%): 0,0 Circumneutral (‰): 189 Odefinierad (‰): 54

IPS (1-20): 14,7 ACID: 6,98 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 754 Missbildade (%): - -

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.



31 Åtgärdsprogram för Broviken - KS 20/0113-4 Åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603

   

 

 
Önstabäcken

2018-09-27

Lokalkoordinater: 6600310 / 1603350 (RT90_25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium kranzii (Lange-Bertalot) Round & Bukhtiyarova ADKR 4,5 1 3 8 2,0

Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4,0 1 3 42 10,4

Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald s.lat. ACOPsl 4,0 2 4 2 0,5

Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 4,0 1 4 23 5,7

Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski CLCT 4,0 2 4 5 1,2

Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 5 1,2

Cymatopleura solea (Brebisson) W. Smith var. solea CSOL 4,0 2 4 1 0,2

Diadesmis contenta (Grunow ex. Van Heurck) Mann DCOT 4,0 1 4 44 10,9

Diatoma tenuis Agardh DITE 3,0 1 4 1 0,2

Diploneis oblongella (Naegeli) Cleve-Euler DOBL 4,0 2 4 3 0,7

Encyonema sp. ENSP 4,9 2 0 1 0,2

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 13 3,2

Fallacia monoculata (Hustedt) Mann FMOC 3,0 2 4 10 2,5

Fragilaria capucina Desmazières var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot FCVA 3,4 1 4 3 0,7

Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni FVUL 4,0 3 4 1 0,2

Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst GANG 3,0 1 3 2 2 0,5

Gomphonema micropus Kützing var. micropus GMIC 3,0 1 4 13 2 3,2

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2,0 1 3 2 0,5

Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski HCAP 4,0 1 4 4 1,0

Luticola mutica (Kützing) Mann LMUT 2,0 2 3 4 1,0

Meridion circulare (Greville) Agardh var. circulare MCIR 4,2 1 4 19 4,7

Navicula antonii Lange-Bertalot NANT 4,0 1 4 2 0,5

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot NCTE 4,0 1 4 2 0,5

Navicula gregaria Donkin NGRE 3,4 1 4 9 2,2

Navicula integra (W. Smith) Ralfs NITG 3,0 3 3 1 0,2

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg NLAN 3,8 1 4 11 2,7

Navicula slesvicensis Grunow NSLE 3,0 3 4 3 0,7

Navicula tenelloides Hustedt NTEN 3,0 2 4 2 0,5

Navicula tripunctata (O. F. Müller) Bory NTPT 4,4 2 4 1 0,2

Navicula veneta Kützing NVEN 1,0 2 4 10 2,5

Navicula vilaplanii (Lange-Bertalot & Sabater) Lange-Bertalot & Sabater NVIP 2,9 1 0 16 4,0

Navicula sp. NASP 3,4 2 0 3 0,7

Nitzschia adamata Hustedt NZAD 2,8 2 4 5 1,2

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow NDIS 4,0 3 4 1 0,2

Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith var. linearis NLIN 3,0 2 4 1 0,2

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith NPAL 1,0 3 3 3 0,7

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3,0 1 3 1 0,2

Nitzschia parvula W.M.Smith NPAR 2,8 1 4 3 3 0,7

Nitzschia sigma (Kützing) W. Smith NSIG 2,0 3 4 1 0,2

Nitzschia sociabilis Hustedt NSOC 3,0 3 3 1 0,2

Nitzschia supralitorea Lange-Bertalot NZSU 1,5 2 3 4 1,0

Nitzschia sp. NZSS 1,0 2 0 6 1,5

Pinnularia sp. PINS 4,7 2 0 2 0,5

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 32 8,0

Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot PTLA 4,0 1 4 23 5,7

Platessa conspicua (A. Mayer) Lange-Bertalot PTCO 4,0 1 3 4 1,0

Pseudostaurosira parasitica (W. Smith) Morales PPRS 4,0 1 4 1 0,2

Pseudostaurosira parasitica (W. Smith) Morales var. subconstricta (Grunow) Morales PPSC 4,0 1 4 1 0,2

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer RSIN 4,5 1 3 1 0,2

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot RABB 4,0 1 4 2 0,5

Sellaphora hustedtii (Krasske) Lange-Bertalot & Werum SHUS 3,0 1 2 2 2 0,5

Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky SPUP 2,6 2 3 1 0,2

Simonsenia delognei Lange-Bertalot SIDE 3,0 2 4 1 0,2

Stauroneis smithii Grunow SSMI 4,0 1 4 3 0,7

Stauroneis sp. STAU 0,0 0 0 1 0,2

Stephanodiscus parvus Stoermer & Håkansson SPAV 3,0 1 5 3 0,7

Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. kützingii Krammer & Lange-Bertalot SBKU 3,0 2 4 7 1,7

Surirella terricola Lange-Bertalot & Alles STER 3,0 1 4 4 4 1,0

Tryblionella apiculata Gregory TAPI 2,4 2 4 1 0,2

Tryblionella debilis Arnott ex O'Meara TDEB 2,0 2 4 20 5,0

Tryblionella hungarica (Grunow) Mann THUN 2,2 2 4 1 0,2

SUMMA (antal skal): 402 -

SUMMA (antal taxa): 61

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 61 TDI (0-100): 80,9 ADMI (%): 10,4 Acidofil (‰): 5 Alkalibiont (‰): 7

Diversitet: 4,96 % PT: 20,4 EUNO (%): 0,0 Circumneutral (‰): 184 Odefinierad (‰): 72

IPS (1-20): 11,4 ACID: 8,29 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 731 Missbildade (%): - 2,87

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Brobäcken

2018-09-27

Lokalkoordinater: 6598680 / 1604210 (RT90_25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4,0 1 3 14 3,3

Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 4,0 1 4 4 1,0

Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 20 4,8

Craticula molestiformis (Hustedt) Lange-Bertalot CMLF 2,0 1 4 1 0,2

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 81 19,3

Eolimna subminuscula (Manguin) Moser, Lange-Bertalot & Metzeltin ESBM 2,0 1 4 1 0,2

Fallacia monoculata (Hustedt) Mann FMOC 3,0 2 4 1 0,2

Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot FSAP 2,0 1 3 2 0,5

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2,0 1 3 4 1,0

Gomphonema sp. GOMS 3,6 2 0 1 0,2

Halamphora veneta (Kützing) Levkov HVEN 1,0 2 5 1 0,2

Lemnicola hungarica (Grunow) Round & Basson LHUN 2,0 3 4 1 0,2

Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot var. alcimonica (Reichardt) Reichardt MAAL 4,0 1 0 1 0,2

Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot var. permitis (Hustedt) Lange-Bertalot MAPE 2,3 1 4 2 0,5

Navicula gregaria Donkin NGRE 3,4 1 4 1 0,2

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg NLAN 3,8 1 4 1 0,2

Navicula veneta Kützing NVEN 1,0 2 4 8 1,9

Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia NAMP 2,0 2 4 2 0,5

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow NDIS 4,0 3 4 1 0,2

Nitzschia fonticola Grunow NFON 3,5 1 4 2 0,5

Nitzschia inconspicua Grunow NINCss 2,8 1 4 167 39,9

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith NPAL 1,0 3 3 1 0,2

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3,0 1 3 11 2,6

Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow NPAE 2,5 1 4 4 1,0

Nitzschia supralitorea Lange-Bertalot NZSU 1,5 2 3 2 0,5

Nitzschia sp. NZSS 1,0 2 0 3 0,7

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 63 15,0

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot RABB 4,0 1 4 8 1,9

Sellaphora seminulum (Grunow) Mann SSEM 1,5 2 3 8 1,9

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère UULN 3,0 1 4 1 0,2

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère var. acus (Kützing) Lange-Bertalot UUAC 4,0 1 4 1 0,2

Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. kützingii Krammer & Lange-Bertalot SBKU 3,0 2 4 1 0,2

SUMMA (antal skal): 419 -

SUMMA (antal taxa): 32

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 32 TDI (0-100): 96,2 ADMI (%): 3,3 Acidofil (‰): 0 Alkalibiont (‰): 2

Diversitet: 2,95 % PT: 69,9 EUNO (%): 0,0 Circumneutral (‰): 100 Odefinierad (‰): 12

IPS (1-20): 9,2 ACID: 7,52 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 885 Missbildade (%): - 2,93

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Nygårdsbäcken

2018-09-27

Lokalkoordinater: 6598550 / 1605020 (RT90_25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4,0 1 3 64 15,0

Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 4,0 1 4 113 26,4

Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski CLCT 4,0 2 4 1 0,2

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 70 16,4

Eucocconeis laevis (Oestrup) Lange-Bertalot EULA 4,8 1 3 1 0,2

Eunotia sp. EUNS 5,0 1 2 1 0,2

Gomphonema clavatum Ehrenberg GCLA 5,0 1 3 1 0,2

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2,0 1 3 1 0,2

Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3,5 2 3 1 0,2

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg NLAN 3,8 1 4 2 0,5

Navicula vilaplanii (Lange-Bertalot & Sabater) Lange-Bertalot & Sabater NVIP 2,9 1 0 1 0,2

Navicula sp. NASP 3,4 2 0 1 0,2

Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia NAMP 2,0 2 4 27 6,3

Nitzschia recta Hantzsch NREC 3,0 2 4 1 0,2

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 2 0,5

Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot PTLA 4,0 1 4 4 0,9

Platessa conspicua (A. Mayer) Lange-Bertalot PTCO 4,0 1 3 31 7,2

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer RSIN 4,5 1 3 1 0,2

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot RABB 4,0 1 4 94 22,0

Sellaphora joubaudii (Germain) Aboal SJOU 3,0 2 3 11 2,6

SUMMA (antal skal): 428 -

SUMMA (antal taxa): 20

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 20 TDI (0-100): 94,4 ADMI (%): 15,0 Acidofil (‰): 2 Alkalibiont (‰): 0

Diversitet: 2,83 % PT: 26,2 EUNO (%): 0,2 Circumneutral (‰): 259 Odefinierad (‰): 5

IPS (1-20): 12,6 ACID: 9,43 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 734 Missbildade (%): - 2,94

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Sätrabäcken

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Stations EU-CD: SE660034-160361

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6600250 / 1603630

Vattenförekomst: NW660267-160344 Koordinatsystem: RT90_25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Liselotte Neumann Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: SYNLAB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 1 m Grumlighet: klart lugnt 5-50%

Vattendragsbredd (normal): 2,5 m Vattenfärg: färgat svag ström >50%

Lokalens medeldjup: 0,25 m Vattentemperatur: 10,1 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,3 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 50% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: X

Sand (0,063-2 mm): 10% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 20%

Grus (0,2-6,3 cm): 20% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 40%

Sten (6,3-20 cm): 20% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 1

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 20% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 10% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 10%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog <5 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker <5 %

Äng >50 %

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark <5 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: >50%

2018-09-27

ca 100 m nedströms Assurs vägProvlokalens läge:

Kulverterat - uppströms ; Väg/bebyggelse - uppströms

Provpunkt nedströms två trummor/kulvertar. Gammal staketstolpe i metall står i vattendraget nedströms punkten.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Önstabäcken

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Stations EU-CD: SE660031-160334

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6600310 / 1603350

Vattenförekomst: NW660185-160202 Koordinatsystem: RT90_25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Liselotte Neumann Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: SYNLAB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 1,5 m Grumlighet: klart lugnt >50%

Vattendragsbredd (normal): 1 m Vattenfärg: färgat svag ström saknas

Lokalens medeldjup: 0,2 m Vattentemperatur: 9,5 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,4 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 70% Block (20-63 cm): 10% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 0% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 10% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 30%

Sten (6,3-20 cm): 10% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 1

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 10% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 10%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog >50 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: saknas - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker 5-50 %

Äng saknas

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: >50%

2018-09-27

10 m uppströms Assurs vägProvlokalens läge:

Väg precis nedströms och längs med lokalen, ca 5 m från lokalen

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Brobäcken

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Stations EU-CD: SE659868-160427

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6598680 / 1604210

Vattenförekomst: SE659868-160427 Koordinatsystem: RT90_25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Liselotte Neumann Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: SYNLAB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 2 m Grumlighet: klart lugnt >50%

Vattendragsbredd (normal): 5 m Vattenfärg: färgat svag ström <5%

Lokalens medeldjup: 0,2 m Vattentemperatur: 10,2 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,5 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 0% Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 10%

Sand (0,063-2 mm): 0% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 0%

Grus (0,2-6,3 cm): 10% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 60% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 50% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 30% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 10% Trådalger: 10%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: <5 % al Lövskog saknas

Buskar: saknas - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % kaveldun Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng 5-50 %

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2018-09-27

10 m nedströms kulvertarProvlokalens läge:

Kulverterat - uppströms

Provpunkt på golfbana

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Nygårdsbäcken

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Stations EU-CD: SE659856-160501

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6598550 / 1605020

Vattenförekomst: SE659044-160864 Koordinatsystem: RT90_25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Liselotte Neumann Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: SYNLAB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 5 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 1 m Grumlighet: klart lugnt saknas

Vattendragsbredd (normal): 2,5 m Vattenfärg: färgat svag ström >50%

Lokalens medeldjup: 0,2 m Vattentemperatur: 10,9 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,3 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 0% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: 100%

Sand (0,063-2 mm): 0% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 20%

Grus (0,2-6,3 cm): 0% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 0%

Sten (6,3-20 cm): 0% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 20% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 10%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: saknas - Lövskog saknas

Buskar: saknas - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % vass Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng 5-50 %

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2018-09-27

vid kulvertProvlokalens läge:

Kulverterat - lokal + uppströms

Lokal i stor kulvert, ca 160 cm i diameter. Utsatta stenar.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Broviken, IB1
Datum: 

S. Sverige klara sjöar, ≤30 mg Pt/l Koordinat: 6597005 / 1603070

Klassning enligt HVMFS 2013:19 Status/surhetsklass *

Totalbiomassa (mg/l)

Andel cyanobakterier (%)

Trofiskt planktonindex (TPI)

Sammanvägd näringsstatus

Artantal (surhetsklassning)

Naturvårdsverkets kriterier (1999)

Gonyostomum semen (mg/l) Mycket liten biomassa

Expertbedömning
Näringsstatus

Surhetsklassning

* Status avser årets värden

Alggrupp

mg/l % antal %

Cyanobakterier 9

Rekylalger 4

Pansarflagellater 2

Guldalger 1

Kiselalger 10

Ögonalger 0

Grönalger 13

Konjugater 4

Gonyostomum 0

Övriga 2

Summa 45

Jämförelse med tidigare år År: 15 16 17 18

Sammanvägd näringsstatus (NV 2007/HVMFS 2013): G G - G

Expertbedömning: - G - G

Kommentar

Totalbiomassan  var mycket liten och dominerades främst av rekylalger. Andelen cyanobakterier var mycket liten och det 

fanns tre potentiellt toxiska släkten, Aphanizomenon, Dolichospermum  och Woronichinia . Det identifierades ett flertal arter 

som indikerar näringsrika förhållanden och TPI värdet blev därmed högt. Den sammanvägda bedömningen av status enligt 

Havs och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19) gav god status. Även Medins expertbedömning gav god status.

Artantalet var 43 vilket gjorde att Broviken klassificerades som sur enligt bedömningsgrunderna. Medins expertbedömning 

klassade Broviken IB 1 som nära neutral eftersom artsammansättningen inte visar på någon surhet och för att 43 taxa är 

nära gränsen till nära neutral.

0,00

0,11

Hög

Hög

Årsvärde Treårsmedel EK

-

-

Surt

Nära neutralt

God

God

43
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Broviken, IB1 Kvantitativ växtplanktonanalys

Provtagningsdatum: 2018-08-01

Lokalkoordinater: 6597005 / 1603070 (RT90) RAPPORT

Nivå: 0-2 m utfärdad av ackrediterat laboratorium

Metod: SS-EN15204:2006 + HAV:s  Handledn. för miljööverv. REPORT issued by an Ackreditated Laboratory

Det.  Ina Bodin

Längd*10³ Antal*10³ Biom.

Arter I EG µm/l celler/l mg/l

CYANOPHYCEAE (blågrönalger) 

Chroococcales 

Aphanocapsa sp. - NÄGELI 1057 0,002

Merismopedia sp. - MEYEN 171 0,0001

Snowella lacustris - (CHODAT) KOMAREK & HINDÁK I 104 0,001

Woronichinia naegeliana - (UNGER) ELENKIN E 16 0,001

Chroococcales obestämd kolonibildande art (<1 µm) 519 0,001

Nostocales 

Aphanizomenon cf. gracile - (LEMMERMANN) LEMMERMANN 3 E 165 0,001

Dolichospermum sp. - (RALFS ex BOR. & FLAH.) WACKLIN et al. 2 I 5 0,001

Oscillatoriales

Pseudanabaena limnetica - (LEMMERMANN) KOMÁREK 2 E 964 0,002

Romeria elegans - (WOLOSZYN´SKA) WOLOSZYN´SKA & KOCZWARA E 57 0,0003

CRYPTOPHYCEAE (rekylalger) 

Cryptomonas sp. (10-20 µm) - EHRENBERG I 74 0,051

Cryptomonas sp. (20-30 µm) - EHRENBERG I 63 0,094

Plagioselmis lacustris - (PASCHER & RUTTNER) JAVORN. -1 I 17 0,003

Pyrenomonadales (Chroomonas sp./Rhodomonas sp.) I 1427 0,094

DINOPHYCEAE (pansarflagellater) 

Ceratium hirundinella - (O. F. MÜLLER) DUJARDIN I 2 0,057

Gymnodinium sp. (10-20 µm) - STEIN I 9 0,004

CHRYSOPHYCEAE (guldalger) 

Mallomonas sp. (10-20 µm) - PERTY I 13 0,003

BACILLARIOPHYTA (kiselalger) 

Coscinodiscophyceae 

Acanthoceras zachariasii - (BRUN) SIMONSEN I 0,1 0,0001

Aulacoseira granulata - (EHRENBERG) SIMONSEN 2 E 0,5 0,0004

Aulacoseira granulata var. angustissima - (O. MÜLLER) SIMONSEN 3 E 1 0,0002

Aulacoseira sp. (5-10 µm) - THWAITES I 2 0,003

Coscinodiscophyceae (10-20 µm) - ROUND & R.M. CRAWFORD I 9 0,005

Coscinodiscophyceae (20-30 µm) - ROUND & R.M. CRAWFORD I 0,1 0,001

Bacillariophyceae

Asterionella formosa - HASSALL I 4 0,001

Fragilaria crotonensis - KITTON 2 I 210 0,086

Tabellaria flocculosa var. asterionelloides - GRUNOW I 4 0,003

Bacillariophyceae (10-30 µm) - HAECKEL I 11 0,001

CHLOROPHYTA (grönalger) 

Ankyra judayi - (G. M. SMITH) FOTT I 17 0,0003

Ankyra lanceolata - (KORS.) FOTT I 19 0,0003

Ankyra sp. - FOTT I 39 0,001

Botryococcus braunii - KÜTZING * I 1 0,011

Coenocystis sp. - KORSHIKOV -2 15 0,005

Comasiella cf. arcuata - (LEMMERM.) HEGEW., WOLF, KELLER, FRIEDL & KRIEN. E 15 0,0002

Lacunastrum gracillimum - (W.WEST & G.S.WEST) H. Mc MANUS * E 0,1 0,002

Mychonastes cf. elegans - (BACHM.) KRIENITZ, C. BOCK, DADH. & PRÖSCH. I 22 0,0003

Oocystis cf. borgei - SNOW I 7 0,018

Oocystis sp. - BRAUN I 19 0,006

Planktosphaeria gelatinosa - G. M. SMITH 6 0,001

Chlamydomonadales - F.E.FRITSCH 15 0,004

Chlorophyta obestämda kolonibildande klotformiga 139 0,005

CONJUGATOPHYCEAE (konjugater) 

Closterium cf. aciculare - T. WEST E 2 0,004

Closterium acutum var. variabile - (LEMMERMANN) W. KRIEGER 1 I 3 0,001

Cosmarium sp. - RALFS O 0,2 0,001

Staurastrum sp. - (MEYEN) RALFS I 0,5 0,001

ÖVRIGA 

Chrysochromulina parva - LACKEY -2 91 0,005

Elakatothrix gelatinosa - WILLE I 4 0,0001

* = räknade som kolonier

Mätosäkerhet för volymsbestämning = 5 %

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid 
laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg 
godkänt annat.  
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Broviken, IB1

Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm

Sjönamn: Broviken Kommun: Upplands-Bro

Lokalnummer: Stationens EU-id: SE659668-160294

Lokalnamn: IB1 Vattenkoordinater: 6597005 / 1603070

Huvudflodområde: - Lokalkoordinater: 6597005 / 1603070 (RT90)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Olivia Lagergren, Liselotte Neumann

Datum: Organisation: SYNLAB

Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter

Djup provplatsen (m): Ytvattentemperatur (°C): 26

Grumlighet: klart Språngskikt (j/n): Ja

Vattenfärg: klart Språngskiktets läge (m): 8

Trofinivå: mesotrof Siktdjup m vattenkik. (m): 2

Väderlek: Soligt, klart, svag vind ca S-SV ca 2m/s. Vattenkemi (j/n): Ja

Märkning av lokal: mitt på öppet vatten

Kvalitativ metod: SS-EN16698:2015 + HaVs ”Handledning för miljöövervakning”

Håvdiameter (cm): Konserveringsmetod : sur lugol

Maskstorlek (µm): Djupintervall (m):

Kvantitativ metod: SS-EN16698:2015 + HaVs ”Handledning för miljöövervakning”

Typ av hämtare: Rambergsrör Antal profiler:

Konserveringsmetod : sur lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): Nej

Provflaska: 1 2 3 4

Djupintervall (m):

Övrigt

-

-

2018-08-01

10:00

15,7

5

0-2

15

25

0-2 - --
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
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583 30 Linköping
Sverige
Tel: +46 13 25 49 00
E-post: se.info@synlab.com
www.synlab.se
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ISO 14001
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Remissvar på förslag till dagvattenplan och 
dagvattenpolicy från Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkänner 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som eget remissvar på 

Tekniska nämndens förslag till dagvattenplan och dagvattenpolicy. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har skickat ut ett förslag till dagvattenplan och 

dagvattenpolicy som VA-avdelningen har arbetat fram tillsammans med andra 

avdelningar inom kommunens tjänsteorganisation. 

Dagvattenpolicyn är menat som ett uttryck för kommunens viljeinriktning med 

dagvattenarbetet. Den består av fem kortfattade punkter som ska eftersträvas i 

arbetet med dagvatten. 

Dagvattenplanen är en mer utförlig genomgång av kommunens arbete med 

dagvattenfrågor samt ett förtydligande av hur policyns fem punkter ska kunna 

uppnås. 

För kommunstyrelsens verksamheter är det mycket positivt att det tas fram en 

dagvattenplan och dagvattenpolicy. Dagvattenfrågor är viktiga i hela 

samhällsbyggnadsprocessen och ett dokument som förtydligar förutsättningar 

och gränsdragningar ger bättre möjligheter att nå bra resultat. 

Dokumentet skulle kunna utvecklas genom att bli ännu lite tydligare i sin 

förklaring av en del av de regler som gäller för dagvatten. Det skulle också 

kunna beskriva utgångsläget tydligare och det vore värdefullt att integrera 

föreslagna åtgärder i planen. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till Dagvattenplan och dagvattenpolicy, den 31 mars 2021
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Datum Vår beteckning 2 (3) 
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Ärendet 

Tekniska nämnden har skickat ut ett förslag till dagvattenplan och 

dagvattenpolicy som VA-avdelningen har arbetat fram tillsammans med andra 

avdelningar inom kommunens tjänsteorganisation. 

Dagvattenpolicyn är menat som ett uttryck för kommunens viljeinriktning med 

dagvattenarbetet. Den består av fem kortfattade punkter som ska eftersträvas i 

arbetet med dagvatten.: 

 Minska mängden föroreningar till kommunens vatten

 Skapa en robust och klimatanpassad dagvattenhantering

 Bevara vattenbalansen

 Berika bebyggelsemiljön

 Långsiktigt hållbart genomförande

Dagvattenplanen är en mer utförlig genomgång av kommunens arbete med 

dagvattenfrågor samt ett förtydligande av hur policyns fem punkter ska kunna 

uppnås. 

Det underlättar i plan- och exploateringsprojekt att det finns en dagvattenplan att utgå 
ifrån.  

De fem punkter som formuleras i dagvattenpolicyn är tydligt formulerade och 

viktiga att sträva efter att uppnå. 

För kommunstyrelsens verksamheter är det mycket positivt att det tas fram en 

dagvattenplan och dagvattenpolicy. Dagvattenfrågor är viktiga i hela 

samhällsbyggnadsprocessen och ett dokument som förtydligar förutsättningar 

och gränsdragningar ger bättre möjligheter att nå bra resultat. 

Planen skulle kunna utvecklas med en tydligare analys av nuläget och koppling till 
önskade åtgärder. 

Mycket av den lagstiftning som finns kopplad till dagvattenområdet är 

komplex och dagvattenplanen skulle kunna utvecklas genom att förtydliga den 

del som handlar om juridik och ansvarsfördelning. Det skulle också vara bra att 

få hänvisningar till andra dokument där man skulle kunna läsa mer om man 

ville fördjupa sig i vissa frågor. (Till exempel har Länsstyrelsen vissa 

dokument som skulle kunna vara användbara.) 

En annat sätt planen skulle kunna utvecklas är genom att ha ett tydligare 

utvecklingsfokus. Planen beskriver hur kommande planerings- och 

exploateringsprojekt bör utföras för att ta hand om dagvatten på ett bra sätt. 

Däremot efterfrågas en bättre bild av nuläget. Ett tydligare beskrivet 

utgångsläge är viktigt för att kunna jämföra med. Då nya områden byggs ut är 

det ofta ofrånkomligt att naturmark hårdgörs. För att få en rimlig bild av hur 

stor en sådan påverkan är, och vilken nivå av åtgärd som skulle kunna 

kompensera för den, behövs en referens i nuläget. Både vad det gäller att rena 
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Datum Vår beteckning 3 (3) 
KS 21/0365 

dagvatten och att skapa ett jämnare flöde med mindre risk för översvämning 

kan planen utvecklas.  

Ett tydligare beskrivet utgångsläge skulle också kunna utgöra underlag för att 

föreslå förändringar i befintligt dagvattensystem. Om sådana åtgärder finns 

beskrivna är det lättare att ta hänsyn till möjligheten att utveckla hela systemet 

i plan- och exploateringsprojekt. Till exempel skulle en yta som reserveras för 

dagvattenhantering kunna vara tillräckligt stor om hänsyn bara togs till det 

behov som uppstår inom ett planområde men kunna behöva göras större om 

kunskap fanns om hur ett större område påverkades. 

I planen finns ett antal kommande aktiviteter beskrivna som delvis motsvarar 

det som efterfrågas ovan. För att kommunens dagvattenarbete ska kunna 

utvecklas positivt och att dagvattenplanens fulla potential ska kunna utnyttjas 

är det viktigt att dessa aktiviteter på ett naturligt sätt integreras i 

dagvattenplanen. Till exempel skulle nya versioner kunna uppdateras med 

resultatet av kommande utredningar. 

Barnperspektiv 

En korrekt hantering av dagvatten är en mycket viktig del i att ta hand om en 

av våra mest betydelsefulla naturresurser, vattnet. På det sättet har 

dagvattenplanen en stor betydelse för barn, unga och kommande generationer. 

Mer konkret är det viktigt att ha en genomtänkt utformning av öppna 

dagvattenanläggningar som anläggs i närheten av bostadsområden eller andra 

miljöer där små barn vistas. 

Henric Carlson 

Planchef 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden
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Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 
19:3), Kungsängen, nr 2001 

Förslag till beslut 

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

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

2010:900. 

Sammanfattning 

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

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

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

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

Nu är planförslaget uppe för granskning. 

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

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

Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med 

centrumfunktioner i form av en livsmedelsbutik bland annat.  

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse, den 8 juni 2021

 Plankarta, den 7 juni 2021

 Planbeskrivning, den 7 juni 2021

 Illustrationsplan, den 4 juni 2021

 Viby kvalitetsbok, den 7 juni 2021

 Samrådsredogörelse, den 7 juni 2021
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-06-08 KS 15/0583 

 

 

 

Ärendet 

Bakgrund 

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till trafikplats 

Brunna samt väg E18. Planen omfattar fastigheten Viby 19:3, ägd av Genova 

Viby Fastighet AB, samt en del av Viby 19:18 och Brunna 5:1 som båda ägs av 

Upplands-Bro kommun. I öster avgränsas planen av Granhammarsvägen och 

av Effektvägen i söder, Energivägen i väster samt ett verksamhetsområde i 

norr. Berörda sträckor av Energivägen och Effektvägen ingår dock i 

planområdet i sin fulla bredd. Planområdet är flackt men med ett mindre 

kuperat och delvis trädbeklätt landskap i söder. Området är en tidigare 

handelsplats med tillhörande ytparkeringar som omvandlas genom att i 

föreslagen detaljplan medge utveckling av bostäder. Föreslagna bostäder utgör 

i en för platsen lämplig blandning av radhus, kedjehus och flerbostadshus. 

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

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

förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Kommunstyrelsen beslutade 

den 19 augusti 2020 § 36 att sända ut förslag till detaljplan för Viby (Viby 

19:3), nr 2001, på samråd enligt reglerna för utökat förfarande. Planförslaget 

var ute på samråd under september – oktober 2020 och nu är förslaget uppe för 

granskning. Inkomna yttranden med synpunkter har beskrivits och 

sammanställts i en samrådsredogörelse.  

Tongivande yttranden har handlat om risk- och bullersituationen, påverkan på 

trafiksituationen lokalt och för E18, friyta för förskola och skola, hushöjder, 

framkomlighet för större fordon och begränsningar för befintliga verksamheter. 

Efter samrådet har planområdet utökats till att omfatta Effektvägens 

ombyggnad, samtidigt som förskolan och idrottshallen har flyttats. 

Planförslaget har tagit hänsyn till att sänka exploateringen då andelen småhus 

har ökat i förhållande till flerbostadshus. Allmänt har höjdangivelser för 

byggnader ändrats till högsta byggnadshöjd och totalhöjd i meter (över färdig 

medelmarknivå). Alla gator och korsningar har bearbetats efter att ha studerats 

och förprojekterats. Ytor för dagvattenhantering har omfördelats. 

Syfte och mål 

I översiktsplanen (ÖP 2010) är området utpekat som existerande och nytt 

verksamhetsområde. Eftersom det nya planförslaget delvis inte följer 

översiktsplanen handläggs planen enligt reglerna om utökat förfarande, PBL 

2010:900.  

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

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

Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med 

centrumfunktioner i form av en livsmedelsbutik bland annat.  

Bostäderna föreslås utgöra en blandning av radhus, kedjehus och 

flerbostadshus. Bostadsbebyggelsen kombineras med en grundskola för 600 

elever med tillhörande idrottshall och förskola bestående av åtta avdelningar 
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som högst. Förslaget medger centrumfunktioner i form av bland annat en 

livsmedelsbutik som lokaliseras till ett strategiskt läge i planområdet. Den 

planerade livsmedelsbutiken ligger nära både skola, utfart till befintligt vägnät 

samt gång- och cykelstråk, som kopplar samman planområdet med övriga 

Brunna. I övriga centrala bostadskvarter möjliggörs lokaler för mindre 

centrumverksamheter och kontor i bottenvåningarna.  

Efter samrådet har följande revideringar gjorts i detaljplaneförslaget: 

 Planområdet har utökats till att även omfatta angränsande del av 

Effektvägen. Generellt har planområdesgränsen studerats och anpassats 

bättre till angränsande planer och fastigheters utsträckning. 

 

 Allmänt har exploateringen sänkts något då möjligheten till andelen 

småhus har ökat i förhållande till flerbostadshus. I planområdets 

sydöstra kvarter medges en flexibilitet att uppföra flerbostadshus eller 

radhus. Byggnadsdelen längst i sydost har sänkts från 6 till 5 våningar. 

 

 Generellt har höjdangivelser för byggnader ändrats från högsta 

nockhöjd och totalhöjd i meter över nollplan till högsta byggnadshöjd 

och totalhöjd i meter (över färdig medelmarknivå). Byggrätterna längst 

i norr som tidigare var uppdelade med separata höjdangivelser för de 

tvärställda gavlarna har förts samman till en volym med genomgående 

samma höjd. 

 

 Bestämmelse om takvinkel har tagits bort. Ett antal flerbostadshus i 

planens södra del har försetts med utformningsbestämmelse som anger 

att taken ska utformas så att minst 50% av takvattnet ska avrinna mot 

infiltrerande kvartersmark. 

 

 På ett flertal platser inom allmän gata har planen kompletterats med 

ytor bestående av kvartersmark för parkering. 

 

 Förskolan har flyttats från byggnaden mot Effektvägen i sydväst till en 

mer skyddad och friliggande byggnad i nordöstra delen av samma 

kvarter. Den tidigare byggrätten för småhus på samma plats har därmed 

minskats och lokalgatan har ersatts med en GC-väg. Idrottshallen har 

flyttats från skolområdets norra del till dess södra. E-området längst i 

norr har fått en ny placering. 

 

 Område för VA-ledningar är numera planlagd som allmän plats Gata 

och Park för att säkra framtida drift. Det innebär att delar av skolgården 

utgörs av allmän plats park. 

 

 Alla gator och korsningar har bearbetats efter att ha studerats och 

förprojekterats. Planområdets norra kvarterspark har justerats i form 

och utbredning liksom flyttats för att få direkt anslutning till allmän 

plats GATA. Kring den södra parken har angränsande gata ändrats från 
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enskild till allmän. Höjdsättningen av allmän plats gata har studerats 

och preciserats utifrån förprojektering av området, för att säkra 

tillräcklig lutning för VA-ledningar och avrinning av dagvatten i 

enlighet med den bearbetade dagvattenutredningen. Ytor för 

dagvattenhantering har omfördelats, från den större grönytan som 

sträcker sig utmed planens östra sida, till samtliga mindre grönytor 

mellan parkering och Effektvägen och Energivägen.  

 

 Bestämmelse om villkor för startbesked avseende markföroreningar har 

förtydligats. 

 

 Planbeskrivningen har förtydligats för att bättre bemöta frågor som 

väckts under samråd, samt justerats till följd av uppdaterade utredningar 

och det slutliga bebyggelseförslaget. 

 

 Efter uppdaterade utredningar har bestämmelser om skydd mot störning 

justerats och tillkommit gällande både risk och buller. Bestämmelse om 

villkor för startbesked avseende buller har även kompletterats och 

förtydligats för att möjliggöra etapputbyggnad av området. 

 

 Frånsett barnkonsekvensanalysen har samtliga utredningar uppdaterats 

eller ersatts. En analys av trafikalstring har tillkommit, liksom en 

bedömning av luftkvalitet, flyghinderanalys och mobilitetsutredning.  

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar gjorts. 
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Barnperspektiv 

En barnkonsekvensanalys (Ramböll, 2020) togs fram inför slutförandet av 

samrådsförslaget i syfte att identifiera och analysera vilka konsekvenser som 

detaljplaneförslaget får för barn och unga. Det gäller både för barn och unga i 

närområdet, men även de som kommer bo och vistas i området efter planens 

färdigställande. Vidare syftar utredningen till att föreslå åtgärder för att mildra 

de negativa effekterna samt för att stärka de positiva konsekvenserna. 

Utredningen belyser att delar av planområdets befintliga vegetation bevaras till 

skol- och förskolegård, samt förklarar varför det är positivt. Den lyfter fram 

den rådande bristen på målpunkter för barn och unga i området, vilket 

planförslaget vill förändra genom tillämpning av bostäder, skola och andra 

offentliga rum. För att styrka detta ytterligare bör skolans lokaler vara öppna 

och tillgängliga för aktiviteter utöver ordinarie verksamheter samt tider. 

Förskolan har flyttats för att minska bullerpåverkan från trafiken i samband 

revideringar i samrådsförslaget.  

Förslagen bebyggelse anses medföra en variation av bostadsformer- och 

storlekar, vilket kan främja social mångfald i området. Barn och ungdomar kan 

med fördel involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning 

av någon av stadsdelens nya platser.  

I närheten av planområdet finns större idrottsplatser och grönområden inom 

räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav på trygga och säkra gång- och 

cykelvägar både inom samt utanför planområdet. Främst gäller det i relation till 

de större vägar som avgränsar planen i dagsläget, där passagen över 

Granhammarsvägen i höjd med busshållplatsen måste göras trafiksäker. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 
 

Linda Edgren  

Tf. Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

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

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

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

Torg

TORG

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrum får finnas i bottenvåning
C

1

Parkering

P

Besöksanläggning för kultur och idrott

R

1

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

bottenvåningens yta

C

2

Gångväg och Cykelväg under mark
(GÅNG CYKEL)

ElnätsstationE

1

ParkPARK

Principillustration. Tolkningsvägledning av

nockhöjdsbestämmelse för upphöjda gårdar.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

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

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

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

Utformning

1

Endast radhus, kedjehus, parhus eller friliggande enbostadshus,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

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

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

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

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

kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata och parkering,

4 kap. 18 § 1 st  p.

g

2

0.0

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

Markens anordnande och vegetation

0.0

Färdig markhöjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

SkolaS

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Marken får förses med gårdsbyggnad och förråd till verksamhet,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n

1

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

n

2

Befintlig vegetation och markens naturliga karaktär ska bevaras på

minst 20% av ytan,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

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

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

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

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

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

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

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

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

sida som inte vetter mot vägen

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

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

I lägen utmed Granhammarsvägen, Effektvägen och Energivägen där gällande riktvärden

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

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

högst 35 kvadratmeter,4 kap. 12 § 1 s

f

3

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

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

Villkor för startbesked

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

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

s.19, 4 kap. 14 §

f

4

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

FörskolaS

1

a

1

Startbesked för bostadsändamål och förskola får ges först när de

skärmande bostadshusen inom samma kvarter längs Effektvägen

och Energivägen har färdigställts till en nivå motsvarande

ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se förtydligande illustration i

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

f

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 60 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 70 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 80 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Utöver högsta angivna höjd får komplementbyggnad uppföras

med en största sammanlagd byggandsarea om 25 kvadratmeter

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

bjälklag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

6

e

7

Komplementbyggnad får uppföras till en största sammanlagd

byggandsarea om 100 kvadratmeter och högst 6 meter i nockhöjd,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

m

1

Bostäder ska placeras och utformas så att en bullerdämpad sida

skapas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gång- och cykelväg,

4 kap. 18 § 1 st  p.

Takkupor medges längs som mest 40% av takets längd.

0-0

Lägsta respektive högsta byggnadshöjd i meter. Takkupor ska inte

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

0

Högsta byggnadshöjd i meter. Takkupor ska inte vara

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

m

2

Bullerskärm ska placeras i norra gränsen om släpp finns mellan

bebyggelsen, med en höjd som motsvarar högsta anslutande

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

n

3

Markytan får inte hårdgöras. Markytan är avsedd för avledning av

vatten vid skyfall,  4 kap. 10 §

m

3

Bostäder närmast Granhammarsvägen ska vara högre eller minst

lika hög som bebyggelsen i angränsade kvarter mot väster,

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

4

Bostäder närmast Energivägen ska byggas i minst 2 våningar och

vara minst en våning högre än bebyggelsen i angränsande kvarter

mot öster,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 90 %,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

lek Lekplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

f

5

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

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

+0.0

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

f

6

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

st 1 p.

m

5

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

m

6

Bebyggelsen närmast Energivägen ska vara minst lika hög som

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

a

2

Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande

bostadshusen inom samma kvarter längs Granhammarsvägen och

Effektvägen, samt i angränsande kvarter i väster längs Effektvägen

och Energivägen, har färdigställts till en nivå motsvarande

ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se förtydligande illustration i

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

a

3

Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande

bostadshusen närmast Energivägen i väster har färdigställts till en

nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se

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

a

4

Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande

bostadshusen närmast planområdesgräns mot norr har färdigställts

till en nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se

förtydligande illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001, daterad 2021-06-07 
Denna planbeskrivning 
Illustrationsplan, daterad 2021-06-04  
Viby kvalitetsbok, daterad 2021-06-07 
Fastighetsförteckning, 2021-06-01 
Samrådsredogörelse, 2021-06-07 
 
Övriga handlingar (bilagor) 
Behovsbedömning 2018-12-18 
Utredning granskning - Risk, Tyréns, 2021-03-12 
Utredning granskningsskede – buller, Akustikkonsulten, 2021-05-10 
Miljöteknisk mark-, grundvatten och porluftundersökning (…), Tyréns, 2021-02-08 
PM Geoteknik, Tyréns, 2021-05-06 
Utredning Dagvatten Viby 19:3, nr 2001, Tyréns, 2021-05-17 
PM Skyfallsanalys Viby, Tyréns, 2021-05-14 
Trafikanalys Viby 19:3, Afry, 2021-05-27 
Trafikutredning Viby 19:3, Afry, 2021-05-27 
Utredning samråd - trafik, Tyréns, 2020-05-27 
Utredning samråd - Barnkonsekvensanalys, Ramböll, 2020-07-10 
Utredning granskning -Brunna verksamhetsområde […] Konsekvenser av samlokalisering med 
bostadsbebyggelse, Tyréns, 2021-06-04 
Bedömning omgivningspåverkan luft, Tyréns, 2021-06-04 
Mobilitetskoncept Viby, Civit, 2021-05-27 
Flyghinderanalys (…) Viby 19:3, 2020-11-17 
Medborgardialog 2018, Genova, 2019-01-20 
 
 
Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Fastigheten Viby 19:3 förvärvades av Genova Property Group år 2014. Kommunstyrelsen gav 2015-
11-11 Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för fastigheten, enligt reglerna för 
utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Gällande detaljplan för Viby 19:3 möjliggör byggrätter för handel fördelade över hela fastigheten, men 
har bara nyttjats i planområdets norra del. Befintlig byggnad nyttjades fram tills 2017 av Coop Forum, 
Byggmax och ett antal mindre aktörer. I och med att detaljplanen för närliggande Norrboda-Brunna 
handelsområde vann laga kraft beslutade sig Coop, efter 25 år på fastigheten, för att flytta sin 
verksamhet dit. Byggnaderna på fastighet Viby 19:3 huserar i dagsläget en hall för padeltennis med 
gym samt en bilhandel.  
 
Behovet av storskalig detaljhandel i kommunen har på senare tid minskat på grund av konkurrerande 
handelsområden i kringliggande kommuner samt förändrad efterfrågan. Samtidigt har behovet av 
bostäder ökat i hela Stockholms län, inte minst i Upplands-Bro kommun. I Brunna växer 
verksamhetsområdet och antalet arbetstillfällen, medan utbudet av bostäder och boendetyper länge 
varit oförändrat.   
 
Kommunen genomförde en medborgardialog under 2018. Delar av de förslag som inkom har beaktats 
i detaljplaneförslaget.  
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Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med 
cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna kombineras med en grundskola och 
förskola, samt med centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik. På så sätt kan den 
lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas för Brunnaborna. 
 
Planområdet återfinns centralt vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik. Här omvandlas den före detta handelsplatsen med tillhörande ytparkeringar genom att i 
föreslagen detaljplan medge utvecklingen av bostäder i en för platsen lämplig blandning av radhus, 
kedjehus, friliggande enbostadshus och flerbostadshus. En central och samlande funktion i området 
utgörs av föreslagen grundskola för 600 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör 
även besöksanläggning för kultur och idrott för att skapa en levande stadsdel i händelsen av att 
behovet för skola minskar. Förslaget medger även en förskola för som mest åtta avdelningar. En större 
lokal för livsmedelsbutik lokaliseras till ett för området strategiskt läge, nära både skola, gång- och 
cykelstråk som kopplar samman planområdet med övriga Brunna, samt nära utfart till befintligt 
vägnät. I övriga centrala bostadskvarter möjliggörs lokaler för mindre centrumverksamheter och 
kontor i bottenvåningarna.  
 
Området delas in i relativt jämnstora bostadskvarter, sammankopplade av gator i en struktur som 
ansluter till det omgivande gatunätet i strategiskt valda lägen. Genom områdets mitt löper ett öst-
västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till övriga Brunna och vidare mot Gröna dalen. Här 
förläggs ett torg som den naturliga handels- och mötesplatsen. Direkt öster om torget ligger 
skolområdet som lätt nås från cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan 
i stadsdelen. Runt denna centrala nod fördelas bebyggelsen i en något högre skala med flerbostadshus 
främst i söder och i mötet med omgivningen, medan områdets inre och norra del ger huvudsakligen 
plats åt radhus i olika former. Radhusen är 2–3 våningar och flerbostadshusen generellt 3-5 våningar. 
Högre byggnadshöjder i planområdets utkanter bildar ett skydd mot trafik- och industribuller. 
Placering av byggnadsvolymer tillsammans med planbestämmelser i plankartan syftar till att 
säkerställa bostäder med god boendemiljö utifrån platsens förutsättningar gällande buller och risk. 
Strukturen möjliggör att delar av den befintliga naturen kan bevaras som värdefulla inslag i 
gårdsmiljöerna.  
 
 
Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015-11-11 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande.  
 

 
 
Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del 
av förslaget och komma med synpunkter. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där 
yttranden som framförts under granskningen redovisas. Endast mindre justeringar av planförslaget får 
göras innan en antagandehandling upprättas.  
 
  



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001

  Sida 6 av 61 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Illustration volymskiss över området sett från sydost. Bild Arkitema  
 
 

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

 
Flygbild som visar handelsbyggnaderna i planområdets norra del.  
 
Förslag 
De befintliga byggnaderna kommer att rivas.  
  



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001

  Sida 20 av 61 
 
 
 

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

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

 
Inspirationsbilder/referensbilder på småskaliga flerbostadshus från Kvalitetsboken 
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Ny bebyggelse, skola och förskola 
 

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

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

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

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

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

 
Konceptskiss förskola och förskolegård. Bilder: Arkitema 

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

Ny bebyggelse, torg och centrumändamål 
 

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

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

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

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

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



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001

  Sida 29 av 61 
 
 
 

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

  
 
Karta över områdets gatunät och olika gatutyper. Nya utfarter är markerade med röd cirkel och nya cirkulationsplatser 
markerade med grön cirkel. Sektion A-D som är markerade i kartan redovisas i detalj på kommande sidor. Bild: Arkitema 
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Föreslagna gatusektioner 
Var sektionerna är dragna redovisas i bild på s.29. 
 
 

 
 

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

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

Princip för placering av parkeringsplatser. Bild: Arkitema 
 



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001

  Sida 36 av 61 
 
 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 
Angivet skyddsavstånd till Effektvägen regleras genom bostadskvarterens placering i planen. Övriga 
åtgärder regleras med bestämmelser om skydd mot störning. 
 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvattnet föreslås anslutas till det kommunala ledningsnätet med tre till fyra anslutningspunkter. En 
anslutningspunkt i nordväst, en till två i mitten av planområdet och en i sydöst. 
 
I bilden nedan presenteras en konceptuell systemlösning av dagvattenhantering för planområdet.  
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Planskiss konceptuell dagvattenhantering för planområdet efter exploatering (Strukturplan från Arkitema Architects 2021-03-
24 och höjder från Skanska 2021-03-23). Bearbetad av Tyréns 2021. 
                      
Inför granskning av planförslaget har höjdsättningen av allmän plats detaljerats genom en 
förprojektering, bland annat avseende avrinning av dagvatten och för att precisera ytor för 
dagvattenhanteringen i området.  
 
Dagvattenutredningens resultat och föreslagna lösningar för den norra respektive södra delen av 
planområdet sammanfattas nedan. Utformningsexempel återfinns i dagvattenutredningen.  
 
Norra planområdet 
Dagvatten från den norra delen av planområdet avleds mot Skarven. Exploatering inom planområdet 
innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar möjligheterna för Skarven att 
uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad markanvändning med en 
större andel grönytor vilket kommer att minska avrinning från området jämfört med idag. Vid 
tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i det norra planområdet, baserad på Upplands-Bros 
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kommuns dagvattenriktlinjer, ökar de positiva effekterna på recipienten ytterligare vid 
dimensionerande regn. Marken höjdsätts för att underlätta avrinning från hårdgjorda ytor mot grönytor 
för rening innan avledning till kommunalt dagvattennät. 
 
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar också utan särskilda flödesutjämnande åtgärder. 
Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar avrinning mot 
norr. Även om ingen fördröjning krävs är det dock viktigt att takvatten inte ansluts direkt till ledning, i 
enlighet med kommunens riktlinjer.  
 
Kvartersmark 
Mindre dagvattenåtgärder kan vidtas för att möta syftet med kommunens ambition att rena och 
fördröja 20 mm nederbörd. Dagvatten som uppstår på kvartersmarken kan tas om hand i olika typer av 
grönytor för infiltration. Byggrätternas utformning regleras till stora delar med e-tal som begränsar 
markens utnyttjande med en högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea. Detta möjliggör utrymme där 
dagvatten kan hanteras på kvartersmark. Förgårdsmark planeras vidare för de flesta kvarter inom 
planområdet. 
 
Allmän plats 
Gatumarken höjdsätts så att avrinning från hårdgjorda ytor leds mot träd i skelettjord som bör 
utformas med nedsänkt öppet täcklager av genomsläppligt material.  
 
Grönytor/infiltrationsstråk för dagvattenhantering säkerställs i plankartan genom 
egenskapsbestämmelsen ”dagvattenhantering”. 
 
Södra planområdet 
Den södra delen har delats in i delområden på grund av aktuell höjdsättning. Typ av 
dagvattenhantering som föreslås för respektive delområde presenteras i dagvattenutredningen. Ytor 
markerade för infiltrationsstråk och underjordiska magasin i planskissen ovan på s. 44 bör med 
marginal kunna omhänderta dagvatten från anslutande ytor. 
 
Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds mot Görväln. Förändrad markanvändning i den 
södra delen innebär både ökade flöden mot ledningsnät och föroreningsbelastning mot Görväln. I den 
södra delen är det därför viktigt att rening och flödesutjämning fungerar effektivt över tid för att inte 
påverka Görvälns status samt orsaka översvämning av ledningsnätet. Funktionen över tid kan 
säkerställas genom kontinuerlig tillsyn och drift vilket kan uppnås genom att huvudmannen för VA har 
huvudansvar över de gemensamma anläggningarna.  
 
Kvartersmark 
För att minska på ytbehovet för rening och flödesutjämning av dagvatten på den allmänna platsmarken 
utformas kvartersmarken med så mycket grönt som möjligt. Avrinning från hårdgjorda ytor avleds till 
de gröna ytorna för rening innan anslutning till allmän gata. LOD bör även tillämpas på parker, torg 
och skola/förskola. Vid dimensionerande regn bräddar dagvatten från dessa reningssystem via 
bräddbrunnar mot gemensamma underjordiska magasin för flödesutjämning innan anslutning till det 
befintliga dagvattennätet. 
 
Byggrätternas utformning regleras till stora delar med e-tal som begränsar markens utnyttjande med en 
högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea. Detta möjliggör stora ytor där dagvatten kan hanteras på 
kvartersmark. Förgårdsmark planeras vidare för de flesta kvarter inom planområdet.  
 
För förskolekvarteret i det södra planområdet finns en planbestämmelse (n1) om att minst 50% av 
markytan ska vara genomsläpplig. För de delar av förskole- och skolkvarteren som i nuläget har 
naturlig vegetation finns planbestämmelse (n2) om att befintlig vegetation och markens naturliga 
karaktär ska bevaras på minst 20% av ytan. 
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Planbestämmelsen f5 tillämpas i delar av det södra planområdet (där behovet av LOD är större än i 
norra planområdet) och reglerar att tak ska utformas så att minst 50% av takvattnet rinner av mot 
infiltrerande kvartersmark. 
 
Allmän plats 
De gemensamma anläggningarna på allmän platsmark ska delvis bestå av infiltrationsstråk som 
dimensioneras för att rena 20 mm nederbörd från anslutande reducerad area. Flödesutjämning kan 
även ske i infiltrationsstråken som utformas med extra reglervolym och strypt utloppsledning. 
Dagvatten som avleds mot skelettjord för rening bräddar till underjordiska magasin för 
flödesutjämning. Magasinen dimensioneras för att även utjämna ökade flöden från kvartersmarken. 
Grönytor/infiltrationsstråk för dagvattenhantering säkerställs i plankartan genom 
egenskapsbestämmelsen ”dagvattenhantering”. 
 
För rening av dagvatten från lokalgator, som inte kan avrinna mot infiltrationsstråk, föreslås träd i 
skelettjord som utformas enligt samma princip som för det norra planområdet. Gatumarken ska 
höjdsättas så att avrinning från hårdgjorda ytor leds mot skelettjord som utformas för att omhänderta 
20 mm nederbörd.  
 
Vatten och avlopp 
I planområdet finns huvud-VA-ledningar som ansluter från Energivägen och löper genom 
planområdet.   
 
Kapaciteten i spillvattennätet för ledningar och pumpstationer nedströms planområdet är i dagsläget 
fullgod.  
 
Den del av planområdet som är bebyggd idag har spillavlopp anslutet med självfall. Den obebyggda 
delen kommer att lutas mot sydöst. Spillvattenhanteringen bör därmed kunna lösas med självfall mot 
befintliga spillvattenledningar utan pumpstationer.  
 
Befintliga huvud-VA-ledningar som passerar Viby kommer att behöva utökas på grund av de nya 
flöden som tillkommer genom planförslaget. Omfattningen studeras inför antagande av detaljplanen. 
 
Värme 
Planområdet är anslutet till nät för fjärrvärme.  
 
El, tele, bredband 
Planområdet är genom befintlig bebyggelse och liksom tidigare verksamheter försörjt genom etablerat 
nät för el, tele och bredband. 
 
En dialog har förts med E-on gällande kapaciteten i elnätet och behov av nya transformatorstationer. 
För att säkerställa elkapaciteten inom planområdet möjliggörs tre för området väl fördelade och från 
allmän plats tillgängliga elnätsstationer. Angiven markanvändning är E1, Elnätsstation. Ytan får en 
dimension om minst 10 *10 meter.  
 
Diskussion förs med Skanova om att flytta de nu lufthängda ledningarna längs delar av Energivägen, 
samt inom Viby 19:3.  
 
Avfall 
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2018) möjliggöra ett flexibelt och användarvänligt 
insamlingssystem för avfall. Olika bostadskvarter i planområdet kräver olika lösningar för 
avfallshantering.  
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Flerbostadshus ska ha soprum inom byggnaden eller närliggande sophus vid farbar väg för tunga 
transporter. Inom samtliga flerbostadshus ska det inrymmas källsortering av restavfall (brännbart 
avfall), matavfall, tidningar och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen 
 
Samtliga enbostadshus planeras ha möjlighet till egna sopkärl, detta gör att sopbilar kommer att ha 
möjlighet att kunna trafikera samtliga gator i området. Småhus ska ha plats för två fyrfackskärl (för 8 
avfallsfraktioner) som ska ställas ut vid vägen inom max 3 meter från angöringsplats för 
hämtningsfordon. I de lägen där boendeparkering sker med kantstensparkering framför småhusen 
kommer avståndet att bli mellan 5 – 10 meter. 
 
För småhusen ska samtliga boende ha tillgång till källsortering av restavfall (brännbart avfall), 
matavfall, tidningar och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen. 
 
Planerad avfallshantering skall tillse att sophantering vid fastigheter kan utföras tillfredställande och 
regler i avfallsföreskrifter följs. Framkomligheten för både hämtningsfordon och hämtningspersonal 
ska beaktas. Planens gator har utformats för att följa de krav som ställs för tunga transporters 
framkomlighet och sophämtning kan därmed ske med genomfart så att både vändning vid vändplan 
och backning kan undvikas.  
 
Inom planområdet tillskapas ett antal vändplatser. Endast vändplatsen vid skolan är dimensionerad för 
sopbil, övriga vändplatser har undantagits från detta krav i Upplands-Bros tekniska handbok då de inte 
har fastigheter med sophämtning mot gatan.  
 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför 
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare 
med är buller, risk och dagvatten. Dessa hanteras i separata utredningar. 
 
Buller 
Bullersituationen och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Buller och vibrationer på s. 32.  
 
Risk 
Aktuella riskkällor och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Risk på s. 36.  
 
Luftkvalitet 
En utredning av luftkvalitet har gjorts inom ramen för planarbetet (Tyréns 2021-03-24). Inget reglerat 
ämne bedöms överskrida MKN (miljökvalitetsnormer) eller MKM (miljökvalitetsmål). För oreglerade 
ämnen, i detta fall olika komponenter av VOC (lättflyktiga organiska föreningar), bedöms inga ämnen 
överskrida skattade lågriskhalter. Bedömningen blir att lukt för planområdet kan uppkomma vid 
enstaka tillfällen men att risken för att praxis (2 % av tiden) överskrids bedöms som låg. Planförslaget 
som sådant bedöms inte innebära en sådan ökning av trafik och innehåller inte heller sådana 
funktioner att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att påverkas negativt för sin omgivning. 
 
Naturmiljö 
Eftersom de omfattande och idag hårdgjorda parkeringsytorna omvandlas till bostadsgårdar, 
trädgårdar och gator som kantas av träd, ökar mängden grönytor totalt och sprids ut över ett större 
område. Därmed stärks de gröna värdena lokalt, samtidigt som planområdet förbättras som länk i 
spridningsvägarna mellan grönområden i området.   
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Dagvatten 
Exploatering inom planområdet innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar 
möjligheterna för Skarven att uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad 
markanvändning.  
 
Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i det norra planområdet, baserad på Upplands-Bros 
kommuns dagvattenriktlinjer, ökar de positiva effekterna på recipienten ytterligare vid 
dimensionerande regn. 
 
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar med ca 50 % utan särskilda flödesutjämnande 
åtgärder. Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar 
avrinning mot norr. 
 
Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i södra delen av planområdet påverkas inte Görvälns 
nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade föroreningsmängder efter exploatering och 
rening är i samma storleksordning som dagens belastning från planområdet.   
 
Åtgärder för flödesutjämning av dimensionerande 20-årsregn uppnår kommunens riktlinjer om att inte 
belasta ledningsnätets kapacitet.  
 
Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds mot kommunalt ledningsnät som i sin tur 
ansluter till aktivt markavvattningsföretag. Då ingen direkt anslutning sker till 
markavvattningsföretagets vattenanläggning krävs ingen formell tillståndsansökan inom ramen för 
detta planärende.  
 
Vidtagna åtgärder för flödesutjämning innebär att exploatering inom planområdet inte kommer att ge 
ökade flöden mot markavvattningsföreget, jämfört med idag, vid dimensionerande regn.  
 
Föreslagna åtgärder kommer att möta Upplands-Bro kommuns avsikter med dagvattenhantering vid ny 
bebyggelse.  
 
Gemensamma anläggningar (magasin för flödesutjämning) för dagvattenhantering på allmän 
platsmark ger tydlig ansvarsfördelning till huvudman som på så vis kan säkerställa god funktion 
genom kontinuerlig tillsyn och drift.  
 
Sammanvägt innebär planförslaget en förbättring i jämförelse med nuvarande markanvändning. 
 
Konsekvenser för verksamhetsområdet  
En konsekvensanalys för Brunna verksamhetsområde har tagits fram av Tyréns AB (2021) i syftet att 
utreda eventuella intressekonflikter och positiva synergieffekter som kan uppnås av samlokaliseringen 
av den planerade bostadsutvecklingen och det angränsande verksamhetsområdet.  
 
Resultatet belyser bland annat en potentiell intressekonflikt gällande tunga transporter förbi 
planområdet, främst på Mätarvägen. Dessa riskerar att upplevas som störande för boende, eftersom de 
sker även under tidiga morgnar samt nattskift. Ett antal verksamheter bedöms även ha en 
omgivningspåverkan av sådan sort som eventuellt kan upplevas som störande. Återkommande 
klagomål på störningar från boende riskerar att innebära försämrade möjligheter att bedriva 
verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. Delar av detaljplanerna för verksamhetsområdet 
innehåller inga begränsningar avseende störning. Vid antagande av detaljplan för Viby 19:3 bedöms 
risken för etablering av verksamheter med stor omgivningspåverkan minska. Detta eftersom 
tillståndsprövning och handläggning av anmälningar om nya verksamheter behöver ta hänsyn till 
nuvarande förhållanden. 
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På andra verksamheter har ett större befolkningsunderlag och en mer stadsmässig bebyggelse en klart 
positiv inverkan. Att området är aktivt nästan dygnet runt ger möjlighet till ett större 
marknadsunderlag för exempelvis restauranger, barer och caféer. Ett större utbud av lokal service, i 
form av både handel, lunchrestauranger och förskola, men också möjligheten till arbetsnära boende, 
skulle utgöra en ny kvalitet för både arbetsgivare och anställda i verksamhetsområdet. Variationen av 
verksamhetsutövare och lokaler till överkomliga priser kan bidra till en spännande mångfald av 
aktörer och dessutom ge möjligheter för kultur- och föreningsliv att etablera sig. Dessutom kan ett 
större befolkningsunderlag bidra till ökade möjligheter för utökad turtäthet för kollektivtrafiken vilket 
skulle utgöra en kvalitet också för verksamhetsutövare och deras anställda. 
 
Planförslaget har tagit höjd för en viss utvecklingspotential för befintliga verksamheter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En målsättning vid utformning och kommande projektering av allmänna platser och anläggningar är 
att kommunens driftskostnader ska kunna hållas nere. Planområdets fördelaktigt flacka terräng och 
geotekniska förhållanden gör att extraordinära lösningar kan undvikas. Ett ledningssystem med 
självfall kan åstadkommas och behov av pumpstationer minimeras.  
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har utvecklingen av Brunna flera fördelar. Att förtäta centralt i 
Brunna innebär dels ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Fler bostäder ger dels ett ökat 
skatteunderlag för kommunen. En ökad befolkning och en ökad befolkningstäthet ger därtill ett större 
underlag för handel och annan service i centrala Brunna, vilket i sin tur kommer leda till fler 
arbetstillfällen och öka den ekonomiska aktiviteten vilket i förlängningen avspeglas på 
boendekvaliteten och fastighetsvärdena på orten. En större variation av boendetyper innebär att 
Brunna öppnas för fler målgrupper än i dag då småhusen dominerar. Invånare i alla åldrar och i olika 
familjekonstellationer breddar underlaget ytterligare.  
 
För aktörer i verksamhetsområdet finns värden i den ökade möjligheten för anställda att hitta boende 
nära arbetet, liksom kvaliteten i att arbetsplatsen som sådan befinner sig i ett rikare sammanhang, med 
både offentlig och kommersiell service i närområdet, lunchrestauranger, dagligvaruhandel och 
förskola/skola.  
 
Sociala konsekvenser 
Med ett större befolkningsunderlag möjliggör planförslaget bland annat återskapandet av den lokala 
servicen i Brunna, samtidigt som utbudet av bostäder och boendetyper ökar på orten. En rad nya 
mötesplatser och målpunkter tillskapas runt både centrumverksamheter och den planerade skolan med 
tillhörande kultur- och idrottsverksamheter. Lokal service underlättar vardagslivet på orten och gör 
befolkningen mindre beroende av andra kommundelar, vilket i sin tur kan minska bilresandet. 
Utvecklingen av en blandad stadsdel i Brunnas mitt kan bidra till att övriga delar förs samman med 
nya stråk och rörelsemönster som sammanstrålar i planområdets nya målpunkter. En blandad 
bebyggelse med både bostäder, skolverksamheter, handel och arbetsplatser bidrar till rörelse vid olika 
tider på dygnet och ökar också tryggheten i området.  
 
Barnkonsekvenser 
En barnkonsekvensanalys togs fram inför att planens samrådsförslag slutfördes (Ramböll, 2020) i 
syfte att identifiera och analysera vilka konsekvenser som detaljplaneförslaget får för barn och unga, 
både i närområdet och de som kommer bo och vistas i området efter färdigställandet av platsen. Vidare 
syftar utredningen till att föreslå åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna, samt för att stärka 
de positiva konsekvenserna. 
 
Utredningen lyfter bland annat att planområdets befintliga vegetation är svårtillgänglig, varför det ses 
positivt att den kan bevaras och lyftas fram, exempelvis som del av skol- och förskolegård. Det 
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konstateras att det idag råder brist på målpunkter för barn och unga inom området, något som 
planförslag förändrar genom både bostäder, skola och andra offentliga rum. För att styrka detta 
ytterligare bör skolans lokaler vara öppna och tillgängliga för aktiviteter utöver ordinarie verksamheter 
och tider. Större idrottsplatser och grönområden finns inom räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav 
på trygga och säkra gång- och cykelvägar både inom och utanför planområdet, inte minst i relation till 
de större vägar som avgränsar planen idag. Särskilt nämns att passagen över Granhammarsvägen i 
höjd med busshållplatsen måste göra trafiksäker.   
 
Planens struktur med rörelser, stråk och gröna ytor för lek och rekreation har utvecklats med fokus på 
barn och unga, deras olika behov i olika åldrar. Vikt har fästs vid trygga rörelser och tillgängliga 
platser med olika karaktär. Belysning och siktlinjer är andra viktiga delar av utformningen för att de 
gemensamma rummen ska vara trygga platser för både pojkar och flickor, gamla och unga. 
Skolområdena tillgängliggörs efter skoltid. Torget rymmer både lek för mindre barn som 
möbleringsgrupper för unga, vuxna och äldre. 
 
Vidare anses föreslagen variation i utbud av bostadsformer- och storlekar vara positivt ur ett 
barnperspektiv då det främjar social mångfald i området. Barn och ungdomar kan med fördel 
involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning av någon av stadsdelens nya platser.  
 
 
Genomförande  
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Samråd kvartal 3 2020 
Granskning kvartal 3 2021 
Antagande KF kvartal 4 2021 
Laga kraft för detaljplanen kvartal 1 2022 
Fastighetsbildning  kvartal 1 2022 
Byggstart allmänna anläggningar kvartal 4 2022 
Preliminär byggstart kvartersmark för skola och förskola kvartal 3 2023 
Preliminär byggstart kvartersmark för enskilt bebyggande kvartal 3 2023 
Start finplanering allmänna anläggningar kvartal 2 2024 
 
Etappindelning 
Planområdet kommer att byggas ut i fem etapper enligt skedesplan (Planbeskrivningen kommer att 
kompletteras med skedesplanen inför antagandeskedet). Eventuella justeringar eller avsteg från 
skedesplanen ska godkännas skriftligen av både kommunen och exploatören. Huvudprincipen för 
utbyggnaden inom varje specifik etapp är att VA, gator och cirkulationsplatser ska färdigställas till 
AG-nivå (asfaltsgrus) av kommunen innan arbeten med kvartersmark påbörjas i syfte att säkerställa 
tillgänglighet och säkerhet under övrig utbyggnad. Efter det att allmän platsmark är utbyggt till AG-
nivå kan exploatören påbörja utbyggnad av kvartersmark för skola, förskola och enskilt bebyggande. 
Kommunen iordningställer finplaneringen för allmän platsmark efter det att kvartersmarken är 
utbyggd.  
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
 
Allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH CYKELVÄG UNDER MARK, 
CIRKULATIONSPLATSER OCH TORG 
Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av samtliga allmänna anläggningar 
inom planområdet och kommunen blir huvudman för all allmän platsmark. Exploatören finansierar all 
utbyggnad av allmänna anläggningar exklusive utbyggnad av VA enligt exploateringsavtal. 
 
Det är kommunen som är huvudman för all allmän platsmark men det är exploatören eller den som 
förvärvat kvartersmarken för skola med användningsbestämmelsen ”S” som utför drift och underhåll 
för parkområdet inklusive markutrustning på allmän platsmark PARK som ligger mellan 
skolområdena med användningsbestämmelsen ”S”. Detta regleras i separat avtal med kommunen. 
 
Allmän plats PARK 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för dagvatten inom de områden som 
utgörs av allmän platsmark med ändamål PARK inom planområdet. Kommunen blir huvudman för 
dessa anläggningar. Exploatören finansierar utbyggnaden för dessa anläggningar enligt 
exploateringsavtal. 
 
Kvartersmark för enskilt bebyggande  
Exploatören ansvarar för genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som 
kvartersmark för bostadsändamål, skola, förskola och delar av kvartersmark för parkeringsändamål. 
Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för 
utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara 
behövliga för den planerade bebyggelsen. 
 
Kommunen ansvarar för genomförande av detaljplanen inom övriga områden som är utlagda som 
kvartersmark för parkeringsändamål i enlighet med nedanstående bild. Ansvaret omfattar kostnader 
såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av 
parkeringsplatserna.  
 
Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut till 
exempelvis samfälligheter och inte enskilda privatpersoner vilka i sin tur hanterar administrationen av 
respektive parkeringsplats. Det är kommunen som har ansvar för drift som snöröjning medan 
hyresgästen har ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att 
regleras i separat avtal med kommunen.  
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Illustration över parkeringar efter ägoförhållanden. 
 
Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande  
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda 
med bestämmelsen E, Elnätsstation. Exploatören finansierar och samordnar med ledningshavare. 
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Avtal 
Planavtal 
Planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören som reglerar kostnads- och 
ansvarsförhållande för arbetet med detaljplanen.  
 
Exploateringsavtal 
Senast i samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan 
kommunen och exploatören. En extern framtagen utbyggnads- och driftkalkyl kommer att ligga som 
grund för kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark samt driftkostnaderna. Kostnaderna för 
utbyggnad av allmän platsmark kommer att regleras i exploateringsavtalet. Avtalet reglerar följande:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

2021-06-07 tillhörande detaljplan för Viby (Viby 19:3), Nr 2001, Kungsängen Dnr KS 15/0583
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INLEDNING

1
Välkommen! Denna kvalitetsbok beskriver utvecklingen av den nya stadsdelen Viby i Brunna, Upplands-Bro. 
Den tidigare handelsplatsen ska nu bli en levande blandstad med bostäder, service, skola, förskola och gröna 
rum. Denna kvalitetsbok beskriver hur planen för Viby har växt fram och vilka ställningstaganden den vilar på. 
Kvalitetsboken beskriver projektets karaktär, kvalitet och gestaltningsprinciper och har som syfte att förtydliga 
samt säkerställa kvaliteter i utförandet av byggnader och yttre miljö. Det här dokumentet ska tjäna som 
underlag för genomförandet och för områdets fortsatta utveckling efter planskedet. 

4



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Kvalitetsbok granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001

Genova Property Group AB förvärvade 2014 
fastigheten Viby 19:3. En handelsplats belägen 
mittemellan ett stort arbetsplatsområde och Brunna 
bostadsområde. Handelsplatsens stora aktör, Coop 
Forum, har nu flyttat till nya lokaler i Norrboda och 
platsen har idag ingen större publik verksamhet. 

Med ett stort antal arbetsplatser i närområdet, 
närheten till Gröna dalen och goda kommunikationer 
till Kungsängen och mot Stockholm har läget intill 
Brunna potential att husera mycket mer än vad 
platsen erbjuder idag. 

I en tid då hållbar stadsutveckling är nödvändig 
för att kunna ta ansvar för framtida generationer 
kommer Viby att innehålla det som behövs för en 
välfungerande vardag. 

Den nya skolan blir den centrala samlingspunkten, så 
även en ny förskola med en generös gård i befintlig 
naturmiljö. Stadsdelen programmeras med det 
bästa från småstaden; goda boendemiljöer i olika 
upplåtelseformer för människor i alla åldrar och 
livsskeden i kombination med utbildning, handel och 
restauranger.

Här i Brunna kommer en trivsam blandstad växa 
fram för en kvalitativ vardag och en aktiv livsstil. 
Kring torget byggs livsmedelsbutik, närservice och 
möjlighet till café och restaurangverksamhet. 

BAKGRUND

VIBY     INLEDNING 
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SYFTE

Genova och Upplands-Bro kommun har en 
gemensam vilja att återuppliva Viby genom att 
skapa goda livsmiljöer i ett område som redan har 
välfungerande arbetsplatser, bostäder, rekreativa 
värden och etablerade kommunikationer. Med den 
småskaliga blandstaden som förebild får Brunna 
tillbaka en levande plats  - denna gång som en hållbar 
stadsdel för alla livsskeden.

6
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BEFINTLIG MILJÖ

Platsen består idag i huvudsak av hårdgjorda ytor 
och tillfälliga verksamhetslokaler. 
Ett cykelstråk i öst-västlig riktning är redan etablerat 
och fullt funktionellt, men inte särskilt inbjudande att 
stanna till vid. De stora ytorna är odefinierade och 
har blivit föremål för såväl spontanidrott som viss 
skadegörelse. 

Coops gamla lokaler finns kvar och används idag till 
verksamheter såsom padel mm.

ANVÄNDNING IDAG

I söder finns naturmark i form av en blandning av 
skog, asfalterade partier och rester av elförsörjning/
armaturer. Här finns inga betydande naturvärden, 
men stenblock och vissa grupper av träd som avses 
bibehållas. Området har kuperade partier och ligger 
generellt högre än den norra delen av Viby 19:3.

8
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LÄGET

27 KILOMETER FRÅN STOCKHOLM

Planområdet är beläget i Brunna, cirka 2 kilometer 
från centrala Kungsängen i Upplands-Bro kommun. 
Området är drygt 11 hektar stort och avgränsas 
av Granhammarsvägen i öster, Effektvägen i söder, 
Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i 
norr. 

BRO

BÅLSTA

SIGTUNA

ENKÖPING
30 min, bil

30 MIN, BIL

STOCKHOLM
28 min, pendel

ARLANDA
30 min, bil

KUNGSÄNGEN

KALLHÄLL

UPPSALA
55 min, bil

BRUNNA
E18

E4

E18

10
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RISKAVSTÅND

Riskutredning har påvisat att 
riskerna längs trafiklederna kring 
området är små. Effektvägen 
i söder är den väg där det 
transporteras små mängder 
farligt gods. Bebyggelse inom 
15-25 meter från denna väg 
behöver utföras med obrännbar 
fasad och brandklassade fönster. 
Övrig bebyggelse i området har 
inga restriktioner med hänsyn till 
risk, förutom att friskluftsintag 
ska vända sig bort från 
transportlederna.

BULLER

Fastigheten är så stor så att 
bebyggelse i de yttre delarna 
kommer dämpa eventuellt 
trafikbuller för bostäder i de 
inre. Effektvägen är trafikerad 
idag vilket ger en viss bullernivå. 
Granhammarsvägen har en 
generellt sett låg ljudnivå 
från trafik men enstaka 
störningar av trafik till och från 
verksamheten på Livgardet. 
Högst bullerbelastning från trafik 
väntas vid fastighetens sydöstra 
hörn. Området utsätts också för 
visst buller från de kringliggande 
verksamheterna.

KOLLEKTIVTRAFIK

I området finns idag en 
busslinje från Kungsängen 
centrum med hållplatser 
längs Granhammarsvägen, se 
grön sträckning ovan. Med en 
bussavgång varje kvart har Viby 
god kontakt med övriga Upplands 
Bro. Tillsammans med utbyggda 
cykelleder via Gröna dalen till 
Kungsängens station har Viby 
goda möjligheter för arbete och 
pendling både i närområdet och i 
regionen.

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

VIBY     INLEDNING 
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EN NY STADSDEL

2
Läget mellan befintliga bostadsområden och välfungerande verksamheter, närheten till rekreation och storstad 
ger Viby goda möjligheter att generera mervärden för fler. Planen ska ta vara på de konkreta förutsättningar 
som finns i närområdet och svara på de behov som formulerats. På detta sätt kan Viby bli en stadsdel med 
egen karaktär och samtidigt skapa mervärden och öka attraktiviteten i närområdet, både för etablering av 
verksamheter och bostadsutveckling. Med den klassiska småstaden som förlaga får Viby en funktionsblandning 
där förskola, grundskola, daglighandel och närservice finns i anslutning till bostäderna. På så vis minskar behovet 
av bil och de boende ges större frihet att välja färdmedel i sin vardag. När funktioner blandas blir stadsrummet 
och stadsmiljön offentlig och tillgänglig och får förutsättningar att befolkas under hela dygnet, vilket ökar 
tryggheten i området. Skolans idrottshall kan användas till fritidsändamål efter skoltid och verksamhetslokalen 
vid torget kan programmeras på många olika sätt för att aktivera Viby torg och 
dess besökare.

12
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TA TILL VARA BEFINTLIG 
NATUR OCH MILJÖ

Ambitionen har varit att ta tillvara 
så mycket befintlig natur som 
möjligt genom att förlägga skola 
och förskola med tillhörande 
utemiljö i dessa delar av området.

KOPPLINGAR TILL 
BOSTÄDER

Att kunna cykla själv till skolan 
är bland de första stegen mot 
självständighet som barn tar 
i sin vardag. Hela stadsdelen 
utgår från barnets rörelse till 
och från skola och aktiviteter. 
Den befintliga cykelleden 
mot Brunna och Gröna dalen 
förstärks och fortsätter vara helt 
fri från biltrafik för att ge barn i 
närområdet ökad rörelsefrihet. 

Brunna är en viktig del av 
Upplands Bro. Med cirka 3 000 
boende finns redan idag ett 
underlag och intresse för en 
utökad närservice i området. 
Inte minst med Vibys historia 
som handelsplats och Brunna 
företagsområdes utbyggnad 
med arbetsplatser för flera tusen 
människor. 

TILLSKAPA NÄRSERVICE 
OCH RESTAURANGER

STRATEGI

0 50

Skala 1:1000 (A1)

10 20 100 METER

Viby - Upplands Bro
Strategier
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EN NY BLANDSTAD

Genom att blanda olika typer av bostäder och be-
byggelse i området skapas trivsamma stråk, siktlinjer 
samt små och stora platser att stanna till vid. Bygg-
nadernas materialitet och stil ger området sin iden-
titet och skapar igenkänning.

Nära cykelstråk och busshållplatser ligger skolan med 
idrottshallen. I södra delen av området med gård i 
den kuperade naturmiljön ligger förskolan. 

Torget präglas av den stora lekplatsen i södra delen 
och uteserveringen i norr. Här finns livsmedelsbutik, 
service och möjligheter till restaurang och café med 
uteserveringar.

MED SMÅSTADEN SOM FÖREBILD

16
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BYGGSTENAR

3
Stadsutveckling vilar på tre viktiga byggstenar: Gemensamma rum, stråk och bebyggelse. 
Det är med aktiva val för var och en av dessa byggstenar som Viby får sin form och stöd för genomförande. 
Den sista byggstenen är det som ofta listas först: bebyggelsen. Och visst är det viktigt, vad som byggs och hur 
det ser ut. Men det är helheten, hur byggstenarna komponeras och sätts samman som definierar kvaliteten på 
den stadsdel som möter både besökare och boende: hur husen möter marken, hur byggnaderna ligger i förhål-
lande till gatan. Hur människor rör sig genom området, i vilka väderstreck gårdar och uteplatser förläggs. Till-
sammans med en omsorgsfull gestaltning av de hus som ska byggas skapas ett ramverk för utvecklingen av Viby. 

Byggstenarna i Viby är alltså gemensamma rum, stråk och bebyggelse. Hur dessa utformas och förhåller sig 
till varandra utgör planens stomme och skapar dess struktur. Utformningen av Viby får en slags receptbok där 
variation och enhetlighet åstadkoms genom att plocka olika väl utvalda ingredienser. 
På följande sidor presenteras dessa, med målet att i en trivsam blandning skapa en stadsdel i mänsklig skala 
med liv mellan husen.

18
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STADSUTVECKLINGENS TRE BYGGSTENAR

3.1 GEMENSAMMA RUM

Den första byggstenen i en stadsplan är de platser där vi möts 
och vistas tillsammans: parker och torg, platsbildningar och 
skolgårdar som blir lek- och idrottsplatser på kvällar och helger. 
I detta begrepp ryms både formella platser (torg, lekplatser tex) 
och informella (träddungar, oplanerad mark).  I en ny stadsdel 
strävas efter att skapa gemensamma rum för olika målgrupper 
och livsskeden och samtidigt använda dessa platser för att stärka 
stadsdelens identitet. 

3.2 STRÅK

Gångstråk, cykelvägar och gator i ett område har både praktisk 
och social funktion. De ska serva byggnader och verksamheter 
men utgör också den miljö där människor promenerar och 
cyklar och barn rör sig till och från skolmiljöer och lekkamrater. 
Hur dessa utformas präglar hur en stadsdel uppfattas och är 
utformad. 

3.3 BEBYGGELSE

Allt synligt som byggs ingår i byggstenen bebyggelse; bostäder 
och verksamheter, skola, förskola och idrottshall. I detta skede 
anges möjliga koncept- material- och färgval för dessa för att visa 
en riktning och ambitionsnivå för stadsdelen.

VIBY     BYGGSTENAR
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GEMENSAMMA RUM
STRÅK
BEBYGGELSE

3.1

20
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mot verksamheter och 
Kungsängens golfklubb

Grönt stråk med
viloplatser

En trivsam miljö framför bostäder 
och verksamheter

Nedsänkta växtbäddar han-
terar dagvatten och separe-

rar trafikanter

Ger liv till torgmiljön Parkstråket

GEMENSAMMA RUM

PARKSTRÅKET

mot Brunna, Gröna dalen, 
idrottsplatsen och Kungsängen

Parkstråket blir det viktigaste kommunikationsstråket 
i Viby och därmed också en livgivare till området och 
dess omgivning. Här är gående och cyklister priori-
terade och skyddade från biltrafik. Stråket är tydligt 
och funktionellt, för att möjliggöra snabb och smidig 
cykelpendling. Det öppnar också upp sig på flera 
platser, och skapar gröna rum där man kan slå sig ner 

när man kommer in i Viby. Öppna dagvattenlösning-
ar med variation i växtlighet ger rikt med grönska 
och gynnar biologisk mångfald. Stråket står i direkt 
kontakt med torg och skolgård och blir en trygg väg 
till och från skolan samtidigt som det kan stödja den 
pedagogiska verksamheten. 

VIBY     BYGGSTENAR
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Träd och sittmöbler Nedsänkt lekyta kombinerar 
aktivitet för barn med sky-

fallshantering

Service och lunch-
ställen dagtid

En levande stadsdel

GEMENSAMMA RUM

TORGET

Torget

Utformningen av Viby har tagit fasta på Brunnabornas 
önskan om en ny handelsmöjlighet i området. Torget 
förläggs som områdets hjärta med Gröna stråket som 
en pulsåder för att göra det lätt att utföra sina ären-
den gåendes eller cyklandes. Bilburna kan bekvämt 
handla och busshållplatsen ligger bara ett stenkast 
bort. Torget går från mer hårdgjort kring livsmedels-

butiken och lokalerna till grönt, lekfullt och anpassat 
för barn närmare skolan. Här finns lokaler för en 
större livsmedelsbutik och mindre verksamheter, 
bokaler och utrymme för uteserveringar. Genom att 
stråket löper över torget tillgodoses flödet av förbi-
passerande och torget får liv.

22
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Plantering äppelträd Picknickbord

Gungor och lek Lekplats

Centralt bland radhusen i norr finns en grön och 
lekfull mötesplats dit barnen kan gå tryggt på egen 
hand. Här planteras fruktträd för att stärka iden-
titeten av trädgårdsstad och möjliggöra samvaro i sol 

Grannskapspark norr omgärdas av radhus

och skugga. En lekplats med fokus på mindre barn till-
sammans med picknickbord möjliggör grillkvällar och 
barnkalas, en förlängning av den egna trädgården.

GEMENSAMMA RUM

GRANNSKAPSPARK NORR

24
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Befintlig björkdunge Gungor i träd

Naturlek Plats för häng och vila

Grannskapsparken i söder utgår från den befintliga 
slänt med en liten björkdunge som finns på platsen 
idag. Här sparas så mycket natur som möjligt med få 
hårdgjorda delar. I träden hängs om möjligt gungor 

och hängmattor, attribut som lockar både stora och 
små till lek. Sittmöjligheter i grönskan gör att denna 
park vänder sig lika mycket till unga vuxna som barn 
och äldre. 

Grannskapspark söder tar den befintliga björkdungen tillvara

GEMENSAMMA RUM

GRANNSKAPSPARK SÖDER

VIBY     BYGGSTENAR
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Kantzon A - Torget

Kantzon B - Cykelstråket

Vid torget förläggs byggnader direkt i fastighetsgräns 
så att kopplingen till det gemensamma rummet stärks 
och människor leds till publika bottenvåningar. I norra  
delen av torget möjliggörs både mindre uteservering-
ar intill fasad och ytterligare möblerade ytor på torget 
under sommarsäsongen.

Cykelstråket leder besökare till Viby och utformas så 
att människor lockas att stanna till. Öster och väster 
om torget landar byggnaderna med en liten distans 
till cykelstråket för att skapa förgårdsmark framför 
bostäder och eventuella verksamheter. Detta bidrar 
till tydliga zoner för gående och cyklister. Mellan trot-
toaren och cykelstråket ligger nedsänkta växtbäddar 
som tydligt markerar gränsen till det publika cykel-
stråket och skapar insynsskydd från detta.

KANTZONER
GEMENSAMMA RUM

Kantzonen är livet längs gatan som ger karaktär åt 
gaturummet. Detta blir till en semi-privat zon och 
möjliggör möten för dem som rör sig i området. En 
variation av kantzoner bidrar till gatornas karaktär 
och upplevda skala och i många avseenden gör den 
hela skillnaden mellan olika gaturum.
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Kantzon C - Dagvatten

Kantzon D - Förgårdsmark

Kantzon E - Förhöjd terrass

I flera lägen ligger flerbostadshus längs med kvarters-
gator. För att behålla småstadskaraktären dras 
bostäderna in 1-3 meter från gatan med en grön 
förgårdsmark för rabatter, uteplatser och/eller cyklar.

Längs fastigheterna i norr behöver dagvatten tas 
omhand i en lokal försänkning. Denna utformas som 
ett grönt litet dike med spänger från trottoar till 
förgårdsmark för att ge extra kvalitet till gaturummet 
och bryta ned skalan längs denna väg. I praktiken får 
varje litet miniradhus längs denna gata en egen liten 
entrébro  -  och bostäderna en alldeles egen karaktär.

I kuperade lägen kan en förhöjd terrass vara både ett 
sätt att hantera terrängen och en möjlighet att skapa 
ett trivsamt gaturum och bostäder vars uteplats når 
ljuset. 

KANTZONER
GEMENSAMMA RUM
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GEMENSAMMA RUM
STRÅK
BEBYGGELSE

3.2
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A: GATA RUNT OMRÅDE - ÖSTRA SIDAN

B: GATA NORR

UTFORMNING AV GATOR - PRINCIPER
STRÅK

30
VIBY     BYGGSTENAR



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Kvalitetsbok granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001

D: GATA MELLAN RADHUS

C: GRÖNA CYKELSTRÅKET

UTFORMNING AV GATOR - PRINCIPER
STRÅK

VIBY     BYGGSTENAR
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GEMENSAMMA RUM
STRÅK
BEBYGGELSE

3.3
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KOMMUNAL GATA
KOMMUNAL GATA

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK GRANHAMMARSVÄGEN BULLERVALL

Elevation E
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RADHUSEN
BEBYGGELSE

Inspirationsbilder

Inspirationsbilder

Exempel kulörer: 
Trä, puts

Exempel kulörer: 
Trä, puts

Exempel kulörer: 
Tegel

I området ges plats för olika typer av enfamiljshus där 
solens orientering, läget på tomten och möjligheter-
na till uteplats har tagits hänsyn till. Alla har tillgång 
till bilparkering, antingen på den egna tomten, på 
egen plats på gatan framför huset eller i den absoluta 
närheten. Utrymme för olika gestaltningar ges i färg 
och form, basen är en sammanhållen materialpalett 
med möjlighet till personlighet och stor variation i 
karaktär på husen, allt för att passa många olika 
familjekonstellationer.

36
VIBY     BYGGSTENAR



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Kvalitetsbok granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Kvalitetsbok granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Kvalitetsbok granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001

RADHUSEN
BEBYGGELSE
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Inspirationsbilder

BEBYGGELSE

TERRASSHUSEN

Exempel material/kulörer: 
Puts, naturträ, trä, tegel 

Terrasshusen blandar alla småstadens ingredienser 
och leker med höjderna för att skapa en rygg för om-
rådet att luta sig emot. Flerbostadshus som gavlar   
och en förhöjd gård med södervända mini-radhus för 
det lilla hushållet ger förutsättningar för ett garage 
med ovanliggande gård och stadsradhus i tre våning-
ar. 

40
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KVARTERSHUS OCH TORGKVARTER
BEBYGGELSE

Inspirationsbilder

Inspirationsbilder

Exempel kulörer: 

Exempel kulörer:

Exempel kulörer: 

Den högre bebyggelsen behåller en småstadskaraktär 
med sadeltak och använder gavelmotiv för att skapa 
vackra siktlinjer och vyer. Materialpaletten lånar från 
småhusen för att hålla i identiteten i området. I pub-
lika bottenvåningar föreslås avvikande material i sock-
elvåningen för att skapa en slitstark och välkomnande 
arkitektur. 
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KVARTERSHUS OCH TORGKVARTER
BEBYGGELSE
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Kvartershus, fasad mot gata



33 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen - KS 15/0583-128 Beslut om granskning - detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen : Kvalitetsbok granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001

SKOLA OCH IDROTT

4
Skolområdet blir en av Vibys viktigaste mötesplatser och utgör fundamentet för området. Gårdarna för både 
skola - och förskola är generöst tilltagna för att ge utrymme till en dynamisk miljö med varierad lek. Skolorna är 
strategiskt placerade för att kunna bevara så mycket naturmiljö som möjligt vilket blir en värdefull kontrast till 
de mer gestaltade delarna. Trygga gång och cykelstråk bidrar till en säker väg till och från skolan. Skolbyggnaden, 
som syns från Granhammarsvägen, blir en viktig identitet för området såväl som skolans idrottshall som kan 
användas till fritidsändamål efter skoltid.
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Skolgården

SKOLMILJÖ OCH IDROTT

Skolan är ett av fundamenten i en värdebaserad 
stadsutveckling genom sitt naturliga fokus på barn, 
unga, deras utveckling och välmående. Genom att 
förlägga den med direkt tillgång till både torg och 
cykelstråk blir det tydligt hur viktig skolan är, som 
mötes- och arbetsplats för både barn och vuxna. 
Skolan kommer bli en fullvärdig F-9-skola för ca 

600 elever och kan därmed erbjuda barn i alla åldrar 
undervisning i närområdet. Utemiljön är generöst 
tilltagen och tar vara på naturmarken i söder. Mot 
Granhammarsvägen skapar skolbyggnaderna en trygg 
rygg mot eventuellt trafikbuller och blir en viktig del 
av Vibys identitet. Hämta och lämna sker på flera stäl-
len vilket bidrar till att skapa en trygg situation.

Gröna ytor

Lek i naturmiljö Möjlighet till odling

Gungor och lek

VIBY     SKOLA OCH IDROTT
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FÖRSKOLAN

Förskolan är lokaliserad i den södra delen av om-
rådet och möjliggör en byggnad i två plan. Valet av 
placering som en del av ett bostadskvarter bidrar till 
en lugn och trygg plats där ingen trafik angränsar till 
gårdsmiljön. Gårdens storlek gör det möjligt för olika 
sorters lek att inrymmas för en dynamisk miljö för 
förskolebarnen. När verksamheten stänger för dagen 

blir detta till en generös bostadsgård för de boende i 
kvarteret. Förskolegården föreslås att delas in så den 
möjliggör både lek i naturmiljö och mer gestaltad 
miljö. Här sparas delar av den naturmark som finns 
där idag. Trygga gång- och cykelstråk leder fram till 
förskolan samt parkeringsplatser för hämtning och 
lämning.

Lek i naturmiljö Möjlighet till odling

Sandlådor och vattenlek Varierande lekytor Förskolegården
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HÅLLBARHET

5
För projektet i Viby är hållbarhet en kärnfråga och Genova kommer arbeta aktivt för att ta sitt ansvar både som 
fastighetsägare och som fastighets- och stadsutvecklare. Vi är måna om att fastigheter som utvecklas här byggs 
på ett hållbart sätt och med förutsättningar för begränsad klimatpåverkan. 
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HÅLLBARHET EN KÄRNFRÅGA 

Genom att planera Viby som en varierad och 
småskalig blandstad med platser och byggnader 
som tillsammans bildar en socialt, ekologisk och 
ekonomiskt hållbar stadsdel. Detaljplanen utformas 
så att träbyggnation är möjlig. Gröna rum, stora som 
små, ger möjlighet till hälsa och rekreation av olika 
karaktär. Nya cykelleder, säkra skolvägar, och tillgång 
till kollektivtrafik och en ny elbuss gör att området 
kan leva och utvecklas med tiden. Närheten till viktiga 
funktioner såsom förskola, skola, daglighandel och 
närservice möjliggör en hållbar livsstil samtidigt som 
det minskar behovet av bil och de boende ges större 

frihet att välja färdmedel i sin vardag. När funktioner 
blandas blir stadsrummet och stadsmiljön offentlig 
och tillgänglig och får förutsättningar att befolkas 
under hela dygnet, vilket ökar tryggheten i området.
 
I Viby har ett mobilitetskoncept tagits fram för att 
skapa förutsättningar för att minska behovet av bil 
och parkering, lyfta alternativa färdmedel samt att ge 
boende och verksamma förutsättningar för en hållbar 
livsstil.

VIBY     HÅLLBARHET
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HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Genovas bidrag till ett mer hållbart samhälle utgår från vår 
långsiktighet. Att vara en fastighetsägare med evighetsperspektiv på 
ägandet ger oss möjlighet och incitament att arbeta med och påverka 
många dimensioner av hållbarhetsfrågan. Vårt långsiktiga mål är att 
uppnå klimatneutralitet i vår nyproduktion. Materialförbrukning och 
energianvändning utgör tillsammans den största miljöbelastningen 
inom fastighetsbranschen. Genom att bygga i trä kan vi minska vår 
koldioxidbelastning och därmed minska vår klimatpåverkan. Vi ser 
möjligheter att bygga den nya skolan på ett hållbart och klimatsmart 
sätt där fördelar avseende såväl utemiljö som inneklimat och ljudmiljö 
blir optimala. 
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HÅLLBARHET EN KÄRNFRÅGA 

MILJÖCERTIFIERING AV 
FASTIGHETER

I Viby är målet att miljöcertifiera 
samtliga fastigheter. Genova 
bedömer att certifiering är ett 
effektivt verktyg för att skapa en 
långsiktig förvaltning och tydlig 
målstyrning för att förbättra 
fastigheternas miljöprestanda. 
Genovas nyproducerade bostäder 
ska alltid byggas med ambition 
att bli certifierade enligt minst 
Miljöbyggnad Silver eller vara 
Svanenmärkta. Avseende 
nyproduktion av kommersiella 
fastigheter har Genova valt att 
arbeta enligt den internationella 
standarden BREEAM.

BYGGA I TRÄ

Med hållbarhet i fokus är trä ett 
material som Genova uppskattar 
och ofta använder i produktionen 
vilket bidrar till att minska 
koldioxidbelastningen och därmed 
vår klimatpåverkan. Trä är ett 
förnybart och resurseffektivt 
material som lagrar och fördröjer 
koldioxidutsläpp samtidigt som 
det erbjuder hälsomässiga 
fördelar avseende inneklimat och 
ljudmiljö. Därtill är trä fördelaktigt 
i byggprocessen med mindre 
buller på byggarbetsplatsen 
och färre transporter. Trä är ett 
material som lämpar sig väl för 
prefabricering som samtidigt går 
att anpassa och variera vad gäller 
fasader och utformning så att 
varje byggnad får ett eget uttryck.

ENERGIANVÄNDNING

Genova följer kontinuerligt 
upp energianvändning i sitt 
fastighetsbestånd och granskar 
löpande möjligheter till minskad 
energianvändning. Åtgärder 
som installation av rörelsestyrda 
belysningssystem, solceller på 
tak och bergvärme är ytterligare 
insatser som genomförs med syfte 
att både uppnå hållbarhetsmål och 
en långsiktig effektiv förvaltning. 
För varje projekt utvecklas 
handlingsplaner för att säkra att 
hållbarhetsaspekten beaktas från 
planering till genomförande samt 
att byggnationen genomförs så att 
kraven som ställs för certifiering 
uppfylls. Genova planerar att 
sätta kvantitativa energi- eller 
utsläppsmål och redovisa 
rapportering av utfall inom detta 
område.

VATTEN OCH AVFALLS-    
HANTERING

Vattenförbrukning är en central 
fråga i hela världen. I Sverige är 
utmaningen främst kopplad till 
urbaniseringen där belastning på 
befintliga system ständigt ökar. 
Genova arbetar för att minska 
vattenförbrukningen genom
olika initiativ, exempelvis 
installation av snålspolande 
toaletter, kranar i handfat och 
duschmunstycken. Resursslöseriet 
vid lokalanpassningar är 
en utmaning och ämnet 
diskuteras flitigt internt och i 
branschen. Genova kommer 

i sina nyproduktioner att 
teckna ramavtal avseende 
avfallshanteringen där 
avfallsentreprenören ska leverera 
statistik från samtliga projekt. 
Därmed kan vi sätta mål i syfte 
att minska avfallsmängderna. 
Vår återvinning har blivit mer 
effektiv vilket innebär att en 
större andel idag kan användas 
till energiutvinning, istället för att 
gå på deponi. Vi har som mål att 
återvinna så mycket som möjligt 
vid rivningen av gamla COOP-
fastigheten. Även sophämtningen 
organiseras tillsammans med 
leverantören för att minimera 
biltransporter. På så sätt bidrar vi 
till minskat utsläpp av koldioxid.

LADDINFRASTRUKTUR

Användningen av hybridbilar och 
elbilar ökar och vi ser installation 
av laddstolpar vid nyproduktion 
som en självklar åtgärd. I Viby 
kommer det även finnas bilpooler 
med elbilar och elcyklar för det 
boende.

GRÖNA HYRESAVTAL

Vi ser en ökad vilja och 
ambition hos våra hyresgäster 
att tillsammans med Genova 
arbeta för ett mer hållbart 
samhälle. Därför erbjuder vi 
gröna hyresavtal, vilket innebär 
att hyresgästen tillsammans med 
Genova sätter upp en konkret 
handlingsplan med åtgärder som 
ska bidra till en bättre miljö.
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ETAPPER

6
Utbyggnaden av Viby från start till färdigställande är ett omfattande arbete som ska ske ansvarsfullt och med 
eftertanke. Det handlar om att börja i rätt ände, med de första kvarteren skapa förutsättningar för fortsatt ut-
veckling i området. Det säkerställs att gällande regelverk följs under byggtiden samtidigt som hänsyn tas till de 
förutsättningar som utredningar har påvisat för fastigheten. Etappindelningen till höger bygger på en start vid 
de mest centrala delarna av området, inklusive skolan. Efter detta fortsätter byggnationen först i söder för att 
skapa bullerskyddade gårdar och går därefter norrut för att åstadkomma den kvalitativa blandstad Viby strävar 
efter att bli.
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Varmt välkommen till Viby, för en aktiv livsstil i en hållbar vardag!



Bilagan omfattas av sekretess.
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