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Överenskommelse om fastighetsreglering, 
Trädgårdsstaden etapp 1 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna upprättad överenskommelse 

om fastighetsreglering med Brogård station AB. 

Sammanfattning 

Den upprättade överenskommelsen om fastighetsreglering syftar till att utgöra 

ansökan om lantmäteriförrättning för att överföra en mindre del av bolagets 

fastighet till kommunens fastighet Brogård 3:1.  

Kommunstyrelsen föreslås godkänna överenskommelse om fastighetsreglering 

med Brogård station AB enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 november 2021 

 Överenskommelse om fastighetsreglering, upprättat förslag den 3 

november 2021 

Ärendet 

Ett exploateringsavtal avseende Trädgårdsstaden, etapp 1 ingicks mellan 

Upplands-Bro kommun och det av Riksbyggen ägda dotterbolaget Brogård 

station AB 2017. I exploateringsavtalet reglerades inte marköverlåtelse för den 

del av bolagets fastighet Brogård 1:151 som behöver överföras till kommunens 

fastighet Brogård 3:1 för att kunna bilda ett kvarter för bostadsändamål enligt 

detaljplanen. Se bilaga 2 för utdrag från detaljplan. 

Den nu upprättade överenskommelsen om fastighetsreglering syftar till att 

utgöra ansökan om lantmäteriförrättning för att överföra en mindre del av 

bolagets fastighet till kommunens fastighet Brogård 3:1. 

För marköverföringen ersätter kommunen bolaget med 2 290 000 kronor. 

Beloppet har beräknats utifrån bolagets andel av kvarterets totala bruttoarea 

samt en oberoende värdering av byggrätter i området. Fastighetsregleringen är 

nödvändig för att genomföra detaljplanen och för att kommunen ska kunna 

markanvisa kvarteret i sin helhet. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-02 KS 21/0600 

 
 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms sakna konsekvenser för barn och barns livsmiljö.  

 

 

 

 

 

Thomas Lenell Jerker Parksjö 

Samhällsbyggnadschef t.f. avdelningschef Projekt och 

myndighet 

 

Bilagor 

1. Överenskommelse om fastighetsreglering, Brogård 3:1 och Brogård 1:151 

2. Utdrag ur detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 1 

Beslut sänds till 

 T.f. avdelningschef 

 Brogård station AB, c/o Riksbyggen ekonomisk förening 
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Sid 1(2) 
 

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
 
 

Parter Ägare av fastigheten Upplands-Bro Brogård 1:151, Brogård Station 
AB (org.nr 556810-8962), c/o Riksbyggen, 106 18 Stockholm, nedan 
kallad Bolaget. 

Ägare av fastigheten Upplands-Bro Brogård 3:1, Upplands-bro 
kommun (org.nr 212000-0100), Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen, 
nedan kallad Kommunen. 

 
Bolaget och Kommunen benämns i denna överenskommelse 
gemensamt för Parterna.  

Bakgrund Som ett led i genomförande av detaljplanen För trädgårdsstaden i Bro, 
etapp 1 (akt 0139-P2017/11) som vann laga kraft 2017-11-13 har denna 
överenskommelse upprättats. Syftet är att reglera en mindre del av 
Brogård 1:151 som är planlagt för bostadsändamål till närliggande 
kommunägd fastighet varför denna överenskommelse om 
marköverföring har träffats mellan Parterna. 

Fastighetsreglering Marköverföring: 
 
Till fastigheten Upplands-Bro Brogård 3:1 överförs skifte 7 av 
fastigheten Upplands-Bro Brogård 1:151, se streckmarkerat område 
på bilaga 1. 
 
Markområdet överförs i befintligt skick. Kommunen har beretts 
tillfälle att undersöka markområdet och avstår med bindande verkan 
från alla anspråk mot Bolaget. 
 
Den exakta arealen bestäms i samband med lantmäteriförrättningen. 
Parterna är skyldiga att tåla de jämkningar som kan komma att 
beslutas i samband med lantmäteriförrättningen. 

Ersättning För marköverföringen ska Kommunen betala en ersättning om     
2 290 000 kr till Bolaget. Ersättningen ska senast betalas vid 
tillträdesdagen. 

Tillträde Tillträde till det överlåtna markområdet skall ske när förrättningen 
vunnit laga kraft. 
 

Lantmäteri-
förrättning 

Parterna ansöker härmed gemensamt om lantmäteriförrättning och 
Kommunen lämnar in ansökan, vilken Bolaget genom underskrift 
nedan biträder. För samtliga uppkomna förrättningskostnader som 
avser aktuell fastighetsbildningsåtgärd ska betalas av Kommun. 
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Sid 2(2) 
 

Aktmottagare Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) skall skickas till 
Bolaget och Kommunen. 
 

Underskrifter 
 
Detta avtal är upprättat i ett exemplar som inlämnats till Lantmäteriet 
Fastighetsbildning. 

 Datum  

 ...................................................................................................................  

För Brogård Station AB, ägare till 
Upplands-Bro Brogård 1:151 

 

 ...................................................................................................................  

 

Datum  

 ......................................................................................................................  

För Brogård Station AB, ägare till 
Upplands-Bro Brogård 1:151 

 

 ......................................................................................................................  

 

 

 

 

 Datum  

 ...................................................................................................................  

För Upplands-Bro kommun, ägare till 
Upplands-Bro Brogård 3:1 

 

 ...................................................................................................................  

 

Datum  

 ......................................................................................................................  

För Upplands-Bro kommun, ägare till 
Upplands-Bro Brogård 3:1 

 

 ......................................................................................................................  
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  Bilaga 2 
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Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 
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Kommunstyrelsen 
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Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Genova Viby Fastighet 

AB för detaljplan Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Viby (Viby 19:3), 

Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 

antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

Att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140 Tillväxtchefen i uppdrag 

att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheten Viby 19:3 enligt reglerna för 

utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra utveckling av en blandad stadsdel med som mest 

850 bostäder i varierade former och storlekar. I området möjliggörs även för 

grundskola och förskola samt centrumverksamheter och kontor. 

Bostadsbebyggelsen är begränsad till högst fyra våningar. 

Parkering för bostäder sker i viss utsträckning på kommunalägd kvartersmark i 

syfte att uppnå högre trafiksäkerhet genom att backning över gångbana kan 

undvikas i trafikerade stråk. 

Förslaget har reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen 

avseende total byggrätt genom sänkta hushöjder och begränsning i antalet 

tillåtna våningar. Villkor kring utbyggnadsordningen med hänsyn till 

verksamhetsbuller har utretts ytterligare och reviderats därefter. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 november 2021 

 Beslut om planuppdrag, KS den 11 november 2015, § 140 

 Behovsbedömning, den 18 december 2018 
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 Plankarta, upprättad den 3 juli 2020, reviderad den 7 juni 2021 och den 

4 november 2021 

 Planbeskrivning, den 4 november 2021 

 Illustrationsplan, den 4 november 2021 

 Viby gestaltningsprogram, den 4 november 2021 

 Utredning granskning – Risk, den 13 oktober 2021 

 Utredning granskningsskede – Buller, den 14 oktober 2021 

 Utredning etapp- och skedesplan – Buller, den 22 september 2021  

 Granskningsutlåtande, den 4 november 2021 

 Samrådsredogörelse, den 7 juni 2021 

 Exploateringsavtal, den 4 november 2021 inklusive bilagor enligt 

nedan: 

- Plankarta (1) 

- Planbeskrivning (2) 

- Överenskommelse om fastighetsreglering (3) 

- Bytesavtal (4) 

- Utbyggnads- och driftskalkyl (5) 

- Etapp- och skedesplan (6) 

- Moderbolagsgaranti (7) 

- Etappindelning fastighetsreglering (8) 

Ärendet 

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). Planförslaget var på samråd 

under september – oktober 2020. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
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beslutade den 16 juni 2021 § 33 att sända ut förslag till detaljplan för Viby 

(Viby 19:3), nr 2001, på granskning enligt reglerna för utökat förfarande och 

nu är förslaget uppe för antagande. Inkomna synpunkter från samrådet har 

beskrivits och sammanställts i en samrådsredogörelse och synpunkter från 

granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

Tongivande yttranden har under planprocessen 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 granskningen har 

exploateringsgraden minskats genom att byggnadshöjden för alla 

flerbostadshus sänkts och dessutom försetts med bestämmelse om högst fyra 

våningar. 

En fullt utbyggd detaljplan uppfyller gällande riktvärden för trafik- och 

verksamhetsbuller. Då området är långsträckt och kommer att byggas ut i 

etapper över en längre tidsperiod har bullersituationen studerats särskilt med 

tanke på etapputbyggnad och villkorliga planbestämmelser som syftar till detta 

har reviderats efter granskningen. Trots dessa villkorsbestämmelser, finns det 

en liten eller måttlig risk, oavsett var man börjar att bygga ut, för att det 

kommer kunna inträffa enskilda kortvariga händelser där någon av 

verksamheterna inom Brunna verksamhetsområde ger upphov till lite för höga 

ljudnivåer. Idag finns dock inga sådana kända nattverksamheter av bullrande 

karaktär. 

Parkering för bostäder kommer enligt planförslaget i viss utsträckning ske på 

kommunalägd kvartersmark i syfte att uppnå högre trafiksäkerhet. Bakgrunden 

är att i samrådsförslaget föreslogs dessa parkeringsplatser inom kvartersmark 

med backning ut i gångbana, vilket inte bedömdes trafiksäkert längs de större 

allmänna gatorna. 

 

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 

som högst. Förslaget medger centrumfunktioner i form av bland annat en 
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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 granskningen har följande revideringar gjorts i detaljplaneförslaget: 

 För att begränsa den totala byggrätten har följande åtgärder gjorts, 

vilket ger en minskning av byggrätten med ca 10 000 kvm bruttoarea: 

Byggnadshöjd på flerbostadshusen har sänkts i syfte att medge som 

mest fyra våningar jämfört med tidigare som mest fem våningar.  

Plankartan har kompletterats med bestämmelse om att högst fyra 

våningar tillåts. Byggrätternas utbredning har minskats i tre kvarter för 

att begränsa den totala byggrätten. 

 Syftet med planen har förtydligats om att planen syftar till att uppföra 

som mest 850 bostäder istället för tidigare ca 830–850. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning om tänkt 

fördelning mellan stora och små lägenheter i flerbostadshusen. 

 Solstudie och andra tematiska kartor har justerats utifrån den minskade 

exploateringen.  

 Beskrivningen av cykeltrafiken har förtydligats gällande säker skolväg.   

 Planbestämmelser om skydd mot störning gällande buller och till dem 

hörande administrativa bestämmelser om startbesked har förtydligats 

och kompletterats för att säkerställa rättsverkan och genomförbarhet.  

 Formuleringar av bestämmelser för bebyggandets omfattning har 

förtydligats (e1-e4 samt korsmark).  

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar 

tillkommit. Kontoret bedömer att de kompletteringar och revideringar som 
gjorts efter granskning är av begränsad omfattning, med undantag för sänkta 

hushöjder, vilket dock inte bedöms medföra några negativa konsekvenser och 
därmed likställs med en revidering i begränsad omfattning. Kontoret bedömer 
därför att detaljplanen inte behöver skickas på granskning igen. 

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 
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offentliga rum. För att styrka detta ytterligare bör skolans lokaler vara öppna 

och tillgängliga för aktiviteter utöver ordinarie verksamheter samt tider. 
Förskolan flyttades till en innergård efter samrådet för att minska 

bullerpåverkan från trafiken.  

Föreslagen 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.  

 

 

 

 

Thomas Lenell Jerker Parksjö 

Samhällsbyggnadschef t.f. avdelningschef Projekt- och 

myndighet 

 

Bilagor 

1. Exploateringsavtal, den 4 november 2021 inklusive bilagor (bilaga 1 

och 2 till exploateringsavtal är plankarta och planbeskrivning vilket 

redan är bilagor till denna tjänsteskrivelse): 

- Överenskommelse om fastighetsreglering (3) 

- Bytesavtal (4) 

- Utbyggnads- och driftskalkyl (5) 

- Etapp- och skedesplan (6) 

- Moderbolagsgaranti (7) 

- Etappindelning fastighetsreglering (8) 

2. Plankarta, den 4 november 2021 

3. Planbeskrivning, den 4 november 2021 
4. Illustrationsplan, den 4 november 2021 

5. Viby gestaltningsprogram, den 4 november 2021 
6. Utredning granskningsskede – Risk, den 13 oktober 2021 
7. Utredning granskningsskede – Buller, den 14 oktober 2021 

8. Utredning etapp- och skedesplan – Buller, den 22 september 2021 
9. Granskningsutlåtande, den 4 november 2021 
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Beslut sänds till 

 Genova Viby Fastighet AB 
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Exploateringsavtal 

mellan Parterna 

Upplands-Bro kommun (organisationsnummer 212000-0100), 196 81 

Kungsängen, nedan kallad Kommunen 

och 

Genova Viby Fastighet AB (organisationsnummer 556708-3323) c/o Genova Property Group 

AB, Smålandsgatan 12, 111 46 Stockholm, nedan kallad Bolaget  

Bägge parter ovan benämns gemensamt för Parterna.  

 

§ 1 Syfte, markägar- och ansvarsförhållanden m.m. 

Syftet med exploateringsavtalet, nedan kallat Avtalet, mellan Parterna är att reglera frågor om 

exploatering. Parterna ingår Avtalet för att klargöra ansvars- och kostnadsförhållandena samt 

möjliggöra utbyggnad i enlighet med detaljplanen för Viby (Viby 19:3). nr. 2001 nedan kallad 

Detaljplanen.  

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

bebyggelse med som mest 850 bostäder i varierade bostadstyper och storlekar. Det planeras för 

en grundskola för ca 600 elever med tillhörande idrottshall och en förskola för som mest åtta 

avdelningar, samt centrumfunktioner, bland annat en livsmedelsbutik.  

Kommunen och Genova Property Group AB har tidigare ingått ett planavtal den 5 mars 2018.  

§ 2 Villkor för avtalets giltighet 

 Avtalet är för sin giltighet beroende av: 

 att Bolagets styrelse godkänner Avtalet senast 2021-12–14. 

 att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2021-12-15 godkänner 

Avtalet genom beslut som sedan vinner laga kraft. 

 att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2021-12-15 genom 

beslut som sedan vinner laga kraft, antar Detaljplanen som i 
huvudsak är överensstämmande med bifogad plankarta, se bilaga 1, 

daterad 2021-11-04, samt planbeskrivning, se bilaga 2, daterad 2021-
11-04 

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är Avtalet till alla delar förfallet. 

§ 3 Avtalsområde  

Avtalsområdet består av Detaljplanens planområde, se bilaga 1 daterad 2021-11-04 
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§ 4 Överenskommelse om fastighetsreglering och särskilt om ersättning 

Överenskommelser om fastighetsreglering behandlas i bilaga 3 till detta avtal. Ansökan om 
fastighetsbildning kommer ske i två etapper enligt bilaga 8. Ansökan om fastighetsbildning för 

etapp 1 lämnas in direkt när planen vunnit laga kraft.  

Överenskommelsen avser medgivanden om fastighetsreglering för bildande av allmän plats och 
reglerar: 

i. Medgivande till överföring om fastighetsreglering  

ii. Överenskommelse om tillträdesdag. 

iii. Medgivande till ersättningens storlek.  

iv. Medgivande till ansvar för förrättningskostnader för allmän platsmark.   

v. Ansökan om lantmäteriförrättning för allmän platsmark. 

vi. Överenskommelsens giltighet. 

Bolaget förklarar härmed sin intention att inte söka inlösen av allmän platsmark enligt 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Till dess att lantmäteriet beslutat om fastighetsbildning som sedermera vinner laga kraft medger 
härmed bolaget att kommunen för uppförande av allmänna anläggningar utan ersättning får 
nyttja det markområde som fastighetsbildningen avser. 

Bytesavtal för bildande av kvartersmark behandlas i bilaga 4. 

Bytesavtalet skall ligga till grund för bildande av fastigheter lämpade för parkeringsändamål och 

reglerar: 

i. Överenskommelse om byte av markområden utgörande kvartersmark. 

ii. Överenskommelse om tillträdesdag. 

iii. Överenskommelse om byteslikvid. 

iv. Överenskommelse om ansvar för förrättningskostnader för kvartersmark.   

v. Ansökan om lantmäteriförrättning för kvartersmark. 

vi. Överenskommelsens giltighet. 
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§ 5 Servitut, ledningsrätt och övriga rättigheter 

Det åligger respektive fastighetsägare inom kvartersmark att informera sig om befintliga servitut 
och ledningsrätter och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, 

ombildande eller upphävande av dessa, alternativt 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 servitut och 
ledningsrätter och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, 

ombildande eller upphävande av dessa, alternativt stationer eller liknande som kan påverkas i 
samband med genomförande av byggnation. Kommunen ombesörjer och Bolaget 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 Bolaget.  

§ 6 Allmänna anläggningar 

Utbyggnad av de allmänna anläggningarna inom Avtalsområdet kräver teknisk samordning med 

övrig bebyggelse. Kommunens vid tidpunkten senast gällande tekniska handbok ska följas vid 
projektering och utbyggnad. 

Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av allmänna anläggningar 

som gata, gångväg, cykelväg, gångväg och cykelväg under mark, torg, belysning, skyltar, 
dagvattenanläggningar, VA och övrig media i mark inom och i anslutning till Avtalsområdet i 

enlighet med Detaljplanen med tillhörande illustrationer och gestaltningsprogram för Viby 19:3. 
Kommunen iordningställer även parkmark samt upprättar ett skyltprogram. Ersättning regleras i 
§ 8.  

Anslutning av vatten, spill- och dagvatten ska ske till Kommunens VA-nät på det ställe som 
Kommunens VA-avdelning anvisar.  

§ 7 Kvartersmark 

Bolaget förbinder sig att följa de ambitioner som redovisas i gestaltningsprogrammet. 
Kommunen ska, i syfte att följa upp villkoret, ges möjlighet att under en tidsperiod på 15 
arbetsdagar granska bygglovshandlingarna innan dessa lämnas in, för att i god tid kunna bedöma 

att de är i enlighet med villkoret ovan. Har kommunen inte återkopplat inom utsatt tid kan 
exploatören ansöka om bygglov.  Vid bedömningen av huruvida bygglovet i allt väsentligt 

överensstämmer med villkoret lägger Kommunen särskild vikt vid att illustrationsplanens 
redovisade bostäder, högst 850, inte överskrids.   

För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd behöver 

de dominerande storlekarna på lägenheter vara 45 kvm och större. En jämn fördelning mellan de 
mindre lägenheterna eftersträvas och enrumslägenheter ska inte dominera denna kategori. 

Undantag från denna princip kan göras vid behov av specialboende för exempelvis äldre eller 
studenter. Dialog om lägenhetsfördelning ska ske mellan byggaktör och kommunen innan 
inlämnande av bygglovshandlingar. 
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§ 8 Ersättning för allmänna anläggningar och lokal 

infrastruktur 

Det åligger Bolaget att bekosta faktiska och verifierade kostnader för exploateringens 

projektering och genomförande exklusive utbyggnad av VA enligt § 6. Kostnader och avgifter 
som tas ut i ett led av detta är momsfria. Som grund till dessa kostnader ligger Kommunens 
utbyggnads- och driftkalkyl enligt Bilaga 5. Oväntade kostnader överstigande denna kalkyl ska 

hanteras separat mellan Kommunen och Bolaget.  

Om Kommunen inte kan färdigställa allmän plats inom avtalsområdet på grund av Exploatörens 

pågående exploatering har Kommunen rätt att tillgodose de boendes och allmänhetens behov av 
tillgång till gator, kommunikationer och annan allmän plats genom tillfälliga åtgärder som 
bekostas av Exploatören. 

Dessa kostnader ingår inte i bilaga 5 utan kan komma att faktureras Bolaget utöver kalkylen. 
Kommunen ska löpande och senast 15 dagar innan åtgärden vidtas meddela Exploatören om 

sådana åtgärder vidtas. 

Kommunen tillhandahåller en projektledare som ansvarig kontaktperson, samt en byggledare för 
kvalitetskontroll av projektering och utförande av anläggningar enligt § 6. Tid för arbete i 

projektet debiteras exploatören löpande med dagbok som underlag. 

Bolaget förbinder sig att ersätta Kommunens faktiska verifierade kostnader i anledning av 

Avtalet och för Kommunens eget arbete i enlighet med vid varje tid gällande timtaxa. Parterna 
ska gemensamt arbeta för att minimera kostnaderna. Kommunen äger rätt att löpande kvartalsvis 
fakturera Bolaget. Som betalningsvillkor ska gälla trettio (30) dagar från fakturadatum. Godkänd 

faktura ska ställas till Bolaget. 

Kommunen utreder förutsättningarna för en ny anslutning mellan E18 och Brunna 

verksamhetsområde som ett led i att på lång sikt avlasta Granhammarsvägen samt 
Granhammarsrondellen. Genom medfinansieringsersättning kan kommuner ta ut ersättning av 
exploatörer för att bidra till kommunens finansiering av infrastruktur (6 kap. 40 § PBL). 

Villkoret för att exploatörer ska betala medfinansieringsersättning är att infrastrukturen antas ge 
dennes fastighet en värdeökning. Åtagandet ska därutöver även vara rimlig i förhållande till 

nyttan denne får av planen. 

När en ny anslutning mellan E18 och Brunna verksamhetsområde genomförs åtar sig 
exploatören, genom detta avtal att medfinansiera den del av utbyggnaden som denne anstår. 

Detta förutsätter att en oberoende utredning som redogör de grundläggande förutsättningarna och 
principerna för uttag av medfinansieringsersättning tas fram i samband med genomförandet. 

Utredningen ska redogöra för exploatörens nytta av åtgärden samt förväntad värdeökning. 
Utifrån resultatet av denna utredning kan ersättningsnivån avgöras.   

§ 9 Tekniska anläggningar 

Kommunen upplåter utrymme för ledningar inom allmän platsmark genom ledningsrätt. 

Enskilda dagvatten- och dräneringsledningar får dock ej förekomma i allmän platsmark. Enligt 

överenskommelse mellan Kommunen och Exploatören förläggs dessa i kvartersmark. 

Planen medger utrymme för tre elnätsstationer, för vilka kvartersmark är avsatt på plankartan. 

Markåtkomst för elnätsstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande av ledningsrätt eller 
avtalsnyttjanderätt. Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans med 

Exploatören. Elnätsstationer ägs normalt av ledningsägaren.  
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De ledningshavare som enligt ledningskollen 2019-11-22 har ledningar inom området är IP 

Only, Skanova, Eon, STOKAB och Kommunen.  

För flytt och rivning av ledningar inom allmän platsmark åligger det Kommunen att påkalla detta 

till ledningsägaren. Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Bolagets bekostnad. 

För flytt och rivning av Ledningar inom kvartersmark åligger det Bolaget att påkalla detta till 
ledningsägaren. Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Bolagets bekostnad. 

Kommunen ansvarar och Bolaget bekostar all erforderlig flytt och rivning av befintliga va- och 
dagvattenledningars inom Avtalsområdet. 

Kommunen ansvarar för och bekostar all erforderlig flytt och rivning av befintliga va- och 
dagvattenledningars anslutning till Avtalsområdet och som uppstår till följd av utbyggnad av 
allmänna va- och dagvattenanläggningar inom Avtalsområdet.  

Kommunen ansvarar och bekostar eventuella uppdimensioneringar av ledningar för spill, vatten 
och dagvatten inom och i anslutning till Avtalsområdet. 

§ 10 Dagvattenhantering 

Kommunen ska bygga ut dagvattensystem så att de nivåer på dagvattenreningskrav som 
redovisas i dagvattenutredningen för VIBY 19:3 uppfylls på allmän platsmark. Huvuddragen för 

dagvattenhanteringen är att höjdsättningen på allmän platsmark gata och kvartersmark gata följs. 
Det ska finnas skelettjordar och dagvattenmagasin på allmän platsmark för hanteringen av 

dagvatten. Genom dessa åtgärder förbättras kvaliteten på dagvattnet jämfört med utan 
åtgärderna.  

Bolaget ansvarar för att dagvattenhanteringen på kvartersmark sker i enlighet med 

dagvattenutredningen för VIBY 19:3. Bolaget förbinder sig att utföra åtgärder så att fördröjning 
av dagvatten sker inom kvartersmark. Bolaget ansvarar även för att dagvattenhantering sköts 

under byggskedet. Under byggskedet ska Bolaget följa Käppalaförbundets riktlinjer för 
länshållningsvatten. 

§ 11 Parkering 

Parkeringsbehovet för bostäderna med mera ska lösas enligt kommunens parkeringstal som den 
anges i tillhörande trafikutredning och mobilitetsutredning till detaljplanen eller motsvarande 

dokument vid tidpunkten för genomförandet av Detaljplanen.  

751 parkeringsplatser inom detaljplanen kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark medan 
det kommer att finnas parkeringsöar med 42 parkeringsplatser omgiven av gatumark inom 

detaljplanen som är kommunalägd kvartersmark. Det kommer även att finnas 32 
parkeringsplatser på allmän platsmark.  

Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut 
till blivande samfälligheter, inte enskilda privatpersoner, vilka i sin tur hanterar administrationen 
av respektive parkeringsplats. Det är de blivande hyresgästen som har ansvar för drift som 

snöröjning, ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att 
regleras i separat avtal mellan kommunen och blivande hyresgästen.  
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§ 12 Avfallshantering 

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. Vid undertecknandet av detta exploateringsavtal gäller 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antagna av kommunfullmäktige 2020-06-10. 
Fastighetsägaren har ansvar för att anordna fastighetsnära utrymme for sortering av avfall, som 

kan nyttjas av boende och verksamheter inom fastigheten. Möjligheter till kretsloppsanpassade 
system for avfall ska beaktas vid bygglov. 

Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och godkännas av kommunens 
avfallsenhet. 

§ 13 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 för 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 Bolaget som finansierar sanering i 
den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 
bestämmelser. 

§ 14 Buller 

Bostadsbebyggelsen ska utformas så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls. 

§ 15 Geoteknik 

Inför bygglovsskedet ansvarar Bolaget för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs. 

§ 16 Radon 

Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändig radonundersökning utförs. 
Exploatören ansvarar för att byggnader radonsäkras på de ställen där det behövs. 

§ 17 Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete 

skulle påträffas fornlämningar som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt 
kulturmiljölagen. Bolaget bekostar eventuella kostnader för arkeologiska utredningar och 
undersökningar inom avtalsområdet. 

§ 18 Trygg boendemiljö 

För att uppnå en trygg boendemiljö ska Bolaget utforma byggnationen med stöd av handboken 

Bo Trygg 2030, som är utvecklad av Polismyndigheten i Stockholms län.  
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§ 19 Miljömässigt material 

Bolaget ska använda miljöanpassade material, metoder och utrustning så att slutprodukten blir 
sunda hus och god miljö. 

§ 20 Samordning 

Under planerings-, projekterings- och produktionsskedena skall Bolaget medverka vid 
samordningsmöten med Kommun. 

§ 21 Säker skolväg 

Det är viktigt att säkerställa att barnen alltid har en säker väg till skolan och det åligger Bolaget 

att vid genomförandet av exploateringen planera och vidta åtgärder för detta. Åtgärderna kan till 
exempel utgöras av tydlig skyltning och information till skolan. Det åligger också Bolaget att 

samordna sin planering och sina åtgärder med kommunen. 

§ 22 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden 

Kommunen ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t ex el, tele, fjärrvärme, VA 

och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter och ledningsägare inom och 
utanför Avtalsområdet som behöver nyttja anläggningar och ledningar som ligger inom 

Avtalsområdet. 

Omläggning av kommunens befintliga ledningar för VA ska utföras av kommunen utan annat 
driftavbrott än vid inkoppling, som ska ske nattetid. 

§ 23 Arbetsmiljö 

Bolaget har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar för planering, 

projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P och BAS-U) för de arbeten som 
ska utföras på kvartersmark av Bolaget. 

Kommunen har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar för planering, 

projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P och BAS-U) för de arbeten som 
ska utföras på allmän platsmark av Kommunen. 

Bolaget ansvarar för att samordning sker mellan Bolaget och övriga byggherrar eller 
ledningsägare, gällande exempelvis överlappande arbetsområden (BAS- P/U), enligt detta Avtal. 

§ 24 Byggtrafik 

Bolaget får för byggnads- och exploateringsarbeten, inom och utom Avtalsområdet, trafikera 
G/C-vägar och enskilda vägar först efter skriftligt tillstånd av huvudman.  

Bolaget förbinder sig att under hela byggnadstiden, med anledning av om- och utbyggnad enligt 
detta avtal, tillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå på ett trafiksäkert och 

kapacitetsmässigt acceptabelt sätt. Bolaget ska i god tid lämna in trafikanordningsritningar för 
kommunens godkännande. Bolaget förbinder sig också att tillse att befintlig GC-väg längs med 
Granhammarsvägen kan nyttjas under hela byggtiden och att den ersätts av provisorisk väg vid 

behov. 
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§ 25 Bygg- och informationsskyltar 

Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera allmänheten med 
skyltar på plats om pågående projektering och byggnadsarbeten och därvid ange kommunens 

medverkan i projektet som del i utvecklingen av Upplands-Bro. Skyltarna ska godkännas av 
kommunen innan uppförande. 

§ 26 Gatukostnad och planavgift 

Planavgift utgår ej då full ersättning för kommunens plankostnader ersätts löpande enligt 
planavtal. 

Bolaget erlägger ersättning för samtliga kostnader för exploateringens projektering och 
genomförande enligt § 8 

§ 27 VA-anläggningsavgift 

Bolaget ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 

§ 28 Övriga avgifter 

Anläggningsavgifter för värme, el, tele och övriga avgifter som ej är kommunala erläggs till 
respektive huvudman. 

§ 29 Tillstånd och- myndighetskostnader 

Det åligger Bolaget att bekosta samtliga för exploateringens genomförande erforderliga tillstånd 
och övriga myndighetsbeslut för åtgärder inom och utanför Avtalsområdet som påverkas av 

detaljplanen. 

§ 30 Tidsplan och utbyggnad 

Planområdet kommer att byggas ut i etapper enligt Etapp- och skedesplan (Bilaga 6). Eventuella  

justeringar eller avsteg från Etapp- och skedesplanen ska godkännas skriftligen av både 

kommunen och exploatören. Huvudprincipen för utbyggnaden inom varje specifik etapp är att 
VA och gator 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.  

§ 31 Nyttjande av kommunal mark under byggskedet 

Nyttjande av kommunal mark under byggskedet får endast ske efter skriftligt godkännande av 

kommunen.  
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§ 32 Säkerhet 

Bolaget ska till Kommunen ställa godtagbar säkerhet för rätta fullgörandet av de förpliktelser 
som åvilar, eller kommer att åvila, Bolaget i detta Avtal. Sådan säkerhet utgörs av 

moderbolagsgaranti till ett belopp om TREHUNDRAMILJONER KRONOR (300 000 000 sek) 
som Kommunen ska godkänna. 

Säkerheten ska överlämnas till Kommunen när samtliga villkor för Avtalets giltighet enligt § 2 

har uppfyllts. Säkerheten nedskrives i takt med att Bolaget betalar exploateringskostnaderna. 
Kvarstående säkerhet ska motsvara Bolagets återstående förpliktelser i fråga om finansiering av 

allmänna anläggningar enligt Avtalet. Säkerheten ska återlämnas till Bolaget när Bolaget till 
fullo fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet. 

§ 33 Force majeure m.m. 

Kan till följd av krig, uppror, naturkatastrof, strejk, lockout, väsentligt ändrade förutsättningar 
eller annan force majeureanledning inte avtalade anläggningsarbeten avseende de allmänna 

anläggningarna inom Avtalsområdet genomföras inom angiven tid äger part åberopa hinder och 
åtnjuta en mot hindrets varaktighet svarande tidsfrist. 

§ 34 Genomförande av plan, andra myndighetsbeslut etc. 

Bolaget förklarar sig införstådda med att projektets genomförande bland annat är beroende av 
andra myndighetsbeslut inklusive men inte begränsat till beslut från länsstyrelsen och 

lantmäteriet. Kommunen tar därmed inget ansvar för att Detaljplanen i sin helhet är genomförbar 
i alla delar för den händelse erforderliga myndighetsbeslut ej erhålls. 

§ 35 Överlåtelse av Avtal 

Detta avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan part utanför 
Bolagets koncern. Överlåtes avtalet på annan part inom Bolagets koncern ska Kommunen 

skriftligen underrättas. 

Skulle Bolaget överlåta hela eller delar av sitt markområde till annat bolag, kvarstår Bolagets 

åtaganden gentemot Kommunen enligt detta avtal i de delar som köparbolaget ännu inte har 
ingått motsvarande avtal med Kommunen.  

§ 36 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt. 

För det fall tvist uppstår avseende ett eller några villkor i detta avtal eller om ett eller några 

villkor skulle visa sig strida mot tvingande lag ska avtalet i övrigt fortfarande gälla. 
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Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav 

lantmäterimyndigheten samt parterna tagit var sitt.  

 

För Upplands-Bro kommun 

 

................................................                 ................................................ 

Fredrik Kjos Thomas Lenell 
Kommunstyrelsens ordförande Samhällsbyggnadschef 

 

 

................................................                 ................................................ 

Bevittnas: Bevittnas: 

 

Ort:                                Datum_______________ 

 

För Genova Viby Fastighet AB 

 

................................................                     ................................................ 

     

Styrelseledamot, Ordförande  Styrelseledamot 

      

 

................................................                     ................................................ 

Bevittnas:  Bevittnas: 

         

        

Ort:                                Datum_______________ 
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Bilaga 1 - Plankarta 2021-11-04   

Bilaga 2 - Planbeskrivning 2021-11-04  

Bilaga 3 - Överenskommelse om fastighetsreglering 2021-11-04  

Bilaga 4 – Bytesavtal 2021-11-04  

Bilaga 5 – Utbyggnads- och driftkalkyl 2021-10-26 

Bilaga 6 – Etapp- och skedesplanen 2021-11-04   

Bilaga 7 – Moderbolagsgaranti 2021-11-04  

Bilaga 8 – Etappindelning fastighetsreglering 2021-11-04  
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
Denna handling med tillhörande bilagor utgör Bilaga 3 till Exploateringsavtal för genomförande av 

detaljplan Viby (Viby 19:3). nr. 2001. Daterad 2021-11-04. Denna handling beslutas i samma ordning 

som exploateringsavtalet.  

Parter 
Denna överenskommelse har träffats mellan: 

 Upplands-Bro kommun (212000-0100) 
             196 81 KUNGSÄNGEN, (Benämns nedan för ”kommunen”) 

 Ägare till fastigheten:   

 Viby 19:18 

och 

  Genova Viby Fastighet AB (556708-3323)  

111 46 Stockholm (Benämns för ”bolaget”) 

Ägare till fastigheten:  

Viby 19:3 

Bägge parter ovan benämns gemensamt för ”parterna”.  

Överföring av markområden 
Följande områden överförs genom fastighetsreglering till annan fastighet.  

Genova Viby Fastighet AB medger att följande områden utgörande allmän platsmark överförs till 
fastighet som ägs av Upplands-Bro kommun.   

Fastighet som avstår areal Område Fastighet som mottar areal 

Viby 19:3 1, Del av fastighet, ca 2300 kvm Viby 19:18 

 

Belägenheten av fastigheten och områdena som överförs framgår av kartbilaga till detta avtal (bilaga 

1). Kartbilagans föreslagna gränser skall äga företräde vid lantmäteriets tolkning i samband med 

fastighetsbildning.  

Parterna accepterar de mindre avvikelser som lantmäteriet finner vara nödvändiga i samband med 

fastighetsbildning.  

Tillträdesdag 
Markområden som överförts får tillträdas av mottagaren så snart fastighetsbildningsbeslutet vunnit 

laga kraft.  

Ersättning 
Bolaget ska till Kommunen, utan ersättning och med full äganderätt, överföra all allmän platsmark 

inom Detaljplanen. 
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Yrkande om förordnande av rättigheter 
Inskrivna rättigheter som medföljer respektive belastar fastigheten framgår av utdrag ur 
fastighetsregistret som bifogas för den ingående fastigheten (bilaga 2). 

Eventuella inskrivna avtalsrättigheter som är lokaliserade inom område som överförs genom 

fastighetsreglering yrkas förordnas vid fastighetsbildning att fortsätta gälla i den nya fastigheten.   

Fördelning av kostnader och intäkter 
Kostnader för och intäkter av överlåten egendom som belöper på tiden intill 

fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft skall betalas respektive uppbäras av överlåtaren. 

Mottagaren skall stå för kostnader och uppbära intäkter som belöper på tiden efter att 

fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ansökan om Fastighetsbildning 
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning avseende överföring av allmän platsmark 

från Bolagets fastighet Viby 19:3 till kommunens fastighet Viby 19:18.   

För kostnader hänförliga till yrkanden om åtgärder utöver de som nämns ovan inom förrättningen 
svarar den som lämnat yrkandet.   
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Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar och ett 

exemplar bifogas ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet. 

 

 

Kungsängen 2021-  2021-         

För Upplands-Bro kommun     För Genova Viby Fastighet AB 

 

 

...................................................     ...................................................... 

Fredrik Kjos    

Kommunstyrelsens ordförande  Styrelseledamot, VD 

 

 

.................................................... .......................................................  

Thomas Lenell    

Samhällsbyggnadschef  Styrelseledamot 

 

 

Bilaga 1-Fastighetsrättsliga konsekvenser 2021-05-19 

Bilaga 2-Fastighetsregistret Viby 19_3 2021-04-20 

Bilaga 3-Behörighetshandlingar för Upplands-Bro kommun 2021-03-30  

Bilaga 4-Behörighetshandlingar för Genova Viby Fastighet AB 2020-06-12  
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Bytesavtal 
Denna handling med tillhörande bilagor utgör Bilaga 4 till Exploateringsavtal för genomförande av 

detaljplan Viby (Viby 19:3). nr. 2001. Daterad 2021-11-04. Denna handling beslutas i samma ordning 

som exploateringsavtalet. 

Parter 
Denna överenskommelse har träffats mellan: 

 Upplands-Bro kommun (212000-0100) 
             196 81 KUNGSÄNGEN, (Benämns nedan för ”kommunen”) 

 Ägare till fastigheten:   

 Viby 19:18 

och 

  Genova Viby Fastighet AB (556708-3323)  

111 46 Stockholm (Benämns för ”bolaget”) 

Ägare till fastigheten:  

Viby 19:3 

Bägge parter ovan benämns gemensamt för ”parterna”.  

Byte av markområden 
Följande områden avstyckas för att bilda nya fastigheter lämpade för parkeringsändamål och ingår 
därefter i byte. 

Från Viby 19:3, ägd av Genova Viby Fastighet AB avstyckas ett område om ca 600 kvm. Till grund för 

avstyckningen läggs detta bytesavtal. Markområdet (1) överlåts med full äganderätt till Upplands-Bro 
Kommun.   

Fastighet som avstår areal Område som överlåts till Upplands-

Bro kommun, med hänvisning till 

kartbilaga 

Fastighet som mottar areal 

Viby 19:3 1, Del av fastighet, ca 600 kvm Viby XX 

 

Från Viby 19:18 som ägs av Upplands-Bro kommun avstyckas ett område om ca 3500 kvm. Till grund 

för avstyckningen läggs detta bytesavtal. Markområdet (2) överlåts med full äganderätt till Genova 
Viby Fastighets AB.  

Fastighet som avstår areal Område överlåts till Genova Viby 

Fastighets AB med hänvisning till 

kartbilaga 

Fastighet som mottar areal 

Viby 19:18 2, Del av fastighet, ca 3500 kvm Viby 19:3 

Fastigheterna listade i tabellerna ovan benämns gemensamt för fastigheterna.  
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Belägenheten av styckningslotterna framgår av kartbilaga till detta avtal (bilaga 1). Kartbilagans 

föreslagna gränser skall äga företräde vid lantmäteriets tolkning i samband med fastighetsbildning.  

Parterna accepterar de mindre avvikelser som lantmäteriet finner vara nödvändiga i samband med 
fastighetsbildning.  

Tillträdesdag 
De avstyckade markområdena får tillträdas av respektive nya ägare så snart 

fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.  

Byteslikvid 
Värdet på markområdet som överlåtes från kommunen till bolaget är 1 400 000 kr. 

Värdet på markområdet som överlåtes från bolaget till kommunen är 240 000 kr. 

Mellanskillnaden om 1 160 000 kr skall betalas av Genova Viby Fastighet AB till Upplands-Bro 
kommun senast på tillträdesdagen. Mellanskillnadens erläggande skall kvitteras med köpebrev.  

Vid avvikelser från arealer som anges i tabellerna som överstiger 10% av angiven areal justeras 
ersättningen ovan enligt följande:  

- Kvartersmark för parkeringsändamål ersätts med 400 kr per kvadratmeter. 

Rättigheter 
Inskrivna rättigheter som medföljer respektive belastar fastigheterna framgår av utdrag ur 
fastighetsregistret som bifogas för varje ingående fastighet (bilaga 2-3). 

Fördelning av kostnader och intäkter 
Kostnader för och intäkter av överlåten egendom som belöper på tiden intill 

fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft skall betalas respektive uppbäras av överlåtaren. 

Mottagaren skall stå för kostnader och uppbära intäkter som belöper på tiden efter att 
fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ansökan om Fastighetsbildning 
Kommunen och Bolaget ansöker gemensamt om fastighetsbildning för bildande av markområdet för 

parkeringsändamål. Kostnaderna för åtgärden betalas med hälften vardera av Kommunen och 

Bolaget.  

Upplysning: överenskommelse om fastighetsreglering för bildande av allmän plats är tecknad mellan 

samma parter. Fastighetsbildning för bildande av allmän plats bör göras gemensamt med de 

avstyckningar som skall göras till följd av detta bytesavtal. Annan kostnadsfördelning kan vara 

tillämplig för fastighetsregleringsåtgärden än den som nu angivits för bytesavtalet.  

För kostnader hänförliga till yrkanden om åtgärder utöver de som nämns ovan inom förrättningen 
svarar den som lämnat yrkandet.   
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Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar och ett 

exemplar bifogas ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet. 

 

 

Kungsängen 2021-  Stockholm 2021-       
  

För Upplands-Bro kommun     För Genova Viby Fastighet AB 

 

 

...................................................     ...................................................... 

Fredrik Kjos    

Kommunstyrelsens ordförande  Styrelseledamot, VD 

 

 

.................................................... .......................................................  

Thomas Lenell   

Samhällsbyggnadschef  Styrelseledamot 

 

 

Bilaga 1-Fastighetsrättsliga konsekvenser 2021-05-19 

Bilaga 2-Fastighetsregistret Viby 19_3 2021-04-20 

Bilaga 3-Fastighetsregistret Viby 19_18 2021-04-20 

Bilaga 4-Behörighetshandlingar för Upplands-Bro kommun 2021-03-30  

Bilaga 5-Behörighetshandlingar för Genova Viby Fastighet AB 2020-06-12  
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AFRY AB, Besöksadress: Årstaängsvägen 17, 117 43 Stockholm Sverige, Box 47002 
 
För riktigheten i denna handling svarar AFRY AB endast mot sina beställare 

 

 

 

 

Kostnadsbedömning Anläggning  
 

207191 Viby, Upplands Bro 
 

                

 

 

 

Uppdragsledare 

 
Datum 

2021-10-26 
 

 

   
  

 

 
 

Handläggare 

 
Datum 

2021-10-26 
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Förutsättningar 

 

1 

   

 Sammanställning kostnader 2 

   

 Ápriskalkyl 3 

   

 Driftkalkyl 4 
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1. Förutsättningar  
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Kostnadsläge: 2021-10-01

Projektnamn: 207191 Viby, Upplands Bro Datum: 2021-10-26

Kalkyl: Kostnadsbedömning

Projekt- / Kalkylbeskrivning

Kostnadsläge

2021-10-01

Entreprenadform

TE - Totalentreprenad

Ingående entreprenadkostnader

Anläggning
Yttre VA
Belysning
Kraft/Tele/Opto
Fjärrvärme/fjärrkyla
Förorenade massor

Hjälparbeten 10% ingår i ápriskalkyl

ÄTA 10 % ingår i Kalkylsammanställning
Detaljeringspåslag 15% ingår i Kalkylsammanställning
Risk 15% ingår i Kalkylsammanställning

 Ej ingående entreprenadkostnader

Grundförstärkning i mark, typ lättfyllning, pålning, KC-förstärkning
PAH-asfalt
Gas och/eller tryckluft
Signalanläggning i cirkulationsplatser
Ev. förändringar/omläggningar av yttre installationer (såsom fjärrvärme, fjärrkyla, VA, el/tele/data)

Eventuella merkostnader härrörande till arbeten utanför ordinarie arbetstid såsom dubbla arbetsskift

Ingående byggherrekostnader

Kalkyldel 6: Effektvägen

Finplanering

Projektet avser ombyggnation av stadsdel i Viby i Upplands Bro kommun. I projektet ingår om- och nybyggnation 
av gator, GC-väg, torg, parker, etc.

Kostnadsbedömning redovisas per gata/parker. Utvändig Mark Area (UMA) ca 66900 kvm. 
Kostnadsbedömning/kalkyl delas i in 6 huvud kalkyldelar:

Kalkyldel 2: GC-väg

Hjälparbeten, Grovterrassering, rivning, vegetationsavtagning, skyltar, trafikmarkeringar, beläggningar, 
vegetation, stödmurar, utrustningar m. m.

Åtgärder p.g.a.högt grundvatten

El och tele
Detaljeringspåslag/Oförutsett 
Projektering/Ledning

Omkostnader/Allmänplats kostnader (AK) ca 23%

Stödmurar redovisas i en separat kalkyl

Kalkyldel 1: Kommunal gata

Projektering, ca 10% av entreprenadkostnaden
Projekt- och byggledning, ca 6% av entreprenadkostnaden

I á-priserna ingår Entreprenörarvode ca 10%

Konstnärlig utsmyckning
Arkeologisk utgrävning

Kalkyldel 3: Cirkulationer
Kalkyldel 4: Park & Torg
Kalkyldel 5: Energivägen

FÖRUTSÄTTNINGAR

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 1(4)



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

Byggherreadministration, ca 4% av entreprenadkostnaden

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 2(4)
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Ej ingående byggherrekostnader

Markförvärv
Råmarkskostnad
Evakueringskostnad
Lagfart
Inteckningskostnad/pantbrev
Räntekostnad
Försäkring
Gatukostnadsersättning
Övriga tomtkostnader
Tomthyra/ tomträtt
Övrig fastighetsbildning

Finansiella kostnader
Kreditivkostnader
Förvaltningskostnader
Försäkringskostnader, BFF
Garantier
Räntekostnad, proj.- och planskede 
Övriga finansiella kostnader

Kostnader tredje man
Hyresersättningar
Hyresförluster 
Evakueringskostnader 
Flyttkostnader 
Ersättningslokaler
Ersättning intrångsskada

Indexmässiga kostnadsförändringar

Antaget / Förtydligande

- Schaktdjup 2,5m spil ,dagvatten 2,0m
- Brunnar (antagen pga fel info på handlingar)
- El/Tele/ Opto/ Fjärrvärme/Dagvatten
- Avvattning av torg
- Dränering under parkytor
- Bergschakt i etapp 3 enligt Bilaga Utredning Dagvatten, dat 2021-05-17 och 

email från Kimmo Aldenhed, dat 2021-10-15
- Ny överbyggnad och dagvattenledning på Energivägen, Effektvägen och cirkulationsplatser

- Parkutrusting samt utrusting i torg är antagna
- Skyltar och trafikmarkering är antagna
- Beräkning av stödmurar (sektion E-E, F-F, G-G) är antagen
- Beräkning av stödmurar (sektion C-C runt planteringsytor) är antagen

- Träd i hårggjordaytor beräknat i skeletjord med  trädgroppsfundament, markgaller, stamskydd och
 luftningsbrunn. Stamomf. 25-30cm

Dokumentation

Kalkylen är baserad på följande:

Övrigt

Kalkylen förutsätter upphandling i konkurrens.
Kalkylen förutsätter att entreprenören erhåller skälig ersättning för sina kostnader.

Muntlig information från Joakim Olsson Syväluoma gällande Spont / murar 

 •Förprojektering (väg, Spont), dat 2021-05-25
 •PM skyfallsanalys granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

 •20211004_Bilaga gatusektioner (Uppdaterad)

 •PM Förprojektering, dat 2021-10-18
 •Förprojektering (VA, alt. 3), dat 2021-09-22

 •Illustrationsplan granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001
 •Dagvattenutredning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

 •PM Geoteknik granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

 •20210527_Bilaga gatusektioner

Skriftlig information från Kimmo Aldenhed, daterad 2021-10-15, 2021-10-25.

 •Plankarta granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001
 •Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

Skriftlig information Startmöte daterad 2021-09-27.

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 3(4)
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Kalkylen har således ej påverkats av marknadsanpassning (tillgång och efterfrågan) mot vad en normal
konjunktur skulle medge.  
Budgetreserv ingår ej

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 4(4)
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2. Sammanställning kostnader  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

Projektnamn: 207191 Viby Upplands Bro 2021-10-26

Sammanställning

A B C D E F G H I J

Kalkyl  ÄTA Detaljering
Entreprenadkostna

d
Utredning & 
Projektering

Byggledning
Egen tid & 

byggherreadministratio
n

Total exkl. risk Risk Total inkl. risk

10% 15% 10% 6% 4% 15%

Kalkyldel =A*1,10 =A*0,15 =A+B+C =D*0,1 =D*0,06 =D*0,04 =D+E+F+G =H*0,15 =H+I

Kommunal gata 119 042 11 904 17 856 148 803 14 880 8 928 5 952 178 563 26 784 205 347

Gång- och cykelväg 37 010 3 701 5 552 46 263 4 626 2 776 1 851 55 515 8 327 63 842

Cirkulationer 5 356 536 803 6 695 670 402 268 8 034 1 205 9 239

Park och torg 14 914 1 491 2 237 18 643 1 864 1 119 746 22 371 3 356 25 727

Energivägen 16 991 1 699 2 549 21 239 2 124 1 274 850 25 487 3 823 29 309

Effektvägen 17 187 1 719 2 578 21 484 2 148 1 289 859 25 781 3 867 29 648

Stödmurar och parkeringar 12 850 1 285 1 928 16 063 1 606 964 643 19 275 2 891 22 166

Avrundning 21

Summa 223 350 22 335 33 503 279 188 27 919 16 751 11 168 335 025 50 254 385 300

* belopp i tusental
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66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
1(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

 Projektnummer :  207191
 Projektnamn :  207191 Viby Upplands Bro
 Kalkyl :  207191 Viby Upplands Bro
 Uppdragsart :  Kostnadsbedömning Tel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Àprishantering 210 500 000

Kommunal gata 119 041 4191

Kommunal gata, östra, vänstra och södra 
delar, sektioner A-A, E-E, F-F, G-G B=> 14 m 64 130 844

11

Mark/Anläggning 64 130 8443

Utvändiga markarbeten 64 130 84431

Hjälparbeten 1 omg 5 776 253.32 5 776 2533111.005

Rivning utvändigt 2795 m2 218.80 611 5603111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 9000 m2 149.10 1 341 8623111.065

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1710 ton 445.44 761 708

3111.231

Grovterrassering 11795 m2 444.58 5 243 8513111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 9020 m2 843.00 7 603 8933141.461

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 2240 m2 882.93 1 977 754

3141.521

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 535 m2 1 006.85 538 666

3141.521

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 1100 m1 10 806.66 11 887 331

3161.020

Dagvatten 205 m1 4 008.78 821 8013161.020

Rörgrav VA 1050 m1 12 017.83 12 618 7193161.040
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
2(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

El-ledning exkl kabel 1100 m1 1 321.88 1 454 0683161.100

Tele, exklusive kablar 1100 m1 827.56 910 3203161.100

Belysning, enkel 220 st 33 873.66 7 452 2063161.100

Stokab, en kabel/rör 1100 m1 1 512.37 1 663 6113161.100

Kantstöd granit 2350 m1 1 375.05 3 231 3713181.080

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 235 869.71 235 8703181.291

Kommunal gata, norra och södra delar, 
sektioner B-B, H-H, J-J, K-K  B= 13,5 m 35 814 388

12

Mark/Anläggning 35 814 3883

Utvändiga markarbeten 35 814 38831

Hjälparbeten 1 omg 3 219 763.90 3 219 7643111.005

Rivning utvändigt 5365 m2 199.19 1 068 6553111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 2145 m2 149.10 319 8103111.065

Grovterrassering 7510 m2 701.81 5 270 6073111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1200 ton 445.44 534 532

3111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 4830 m2 843.00 4 071 7083141.461
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
3(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 535 m2 1 006.85 538 666

3141.521

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 2145 m2 882.93 1 893 876

3141.521

Trädplantering i hårdgjord yta med skelettjord 
inkl. trädgropsfundament, markgaller, stamskydd,
luftningsbrunn m.m. 14 st 102 171.50 1 430 401

3151.431

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 595 m1 10 806.66 6 429 965

3161.020

Dagvatten 110 m1 3 559.32 391 5263161.020

Rörgrav VA 540 m1 5 324.18 2 875 0563161.040

El-ledning exkl kabel 595 m1 1 321.88 786 5193161.100

Tele, exklusive kablar 595 m1 827.56 492 4003161.100

Belysning, enkel 114 st 33 873.66 3 861 5983161.100

Stokab, en kabel/rör 595 m1 1 512.37 899 8623161.100

Kantstöd granit 1125 m1 1 375.05 1 546 9333181.080

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 182 509.16 182 5093181.291

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
4(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Kommunal gata, södra del, sektion I-I  B=> 
11,5 m 12 347 024

13

Mark/Anläggning 12 347 0243

Utvändiga markarbeten 12 347 02431

Hjälparbeten 1 omg 1 110 781.93 1 110 7823111.005

Rivning utvändigt 340 m2 215.80 73 3723111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 2175 m2 149.10 324 2833111.065

Grovterrassering 2515 m2 832.68 2 094 1973111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 1510 m2 843.00 1 272 9363141.461

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 200 m2 1 006.85 201 370

3141.521

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 805 m2 882.93 710 755

3141.521

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 200 m1 10 806.66 2 161 333

3161.020

Dagvatten 75 m1 5 551.85 416 3893161.020

Rörgrav VA 152 m1 8 485.65 1 289 8193161.040

El-ledning exkl kabel 200 m1 1 321.88 264 3763161.100

Tele, exklusive kablar 200 m1 827.56 165 5133161.100
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
5(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Belysning, enkel 40 st 33 873.66 1 354 9473161.100

Stokab, en kabel/rör 200 m1 1 512.37 302 4753161.100

Kantstöd granit 400 m1 1 375.05 550 0213181.080

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 54 457.33 54 4573181.291

Kommunal gata söder, B= 10,8 m, sektion 
M-M 3 515 370

14

Mark/Anläggning 3 515 3703

Utvändiga markarbeten 3 515 37031

Hjälparbeten 1 omg 317 039.08 317 0393111.005

Rivning utvändigt 240 m2 350.67 84 1613111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 315 m2 149.10 46 9653111.065

Grovterrassering 555 m2 342.89 190 3023111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 335 m2 843.00 282 4063141.461

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 170 m2 882.93 150 097

3141.521

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 50 m2 1 006.85 50 343

3141.521

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 64 m1 10 806.66 691 627

3161.020

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
6(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Dagvatten 10 m1 3 862.76 38 6283161.020

Rörgrav VA 74 m1 12 732.96 942 2393161.040

El-ledning exkl kabel 64 m1 1 321.88 84 6003161.100

Tele, exklusive kablar 64 m1 827.56 52 9643161.100

Belysning, enkel 10 st 33 873.66 338 7373161.100

Stokab, en kabel/rör 64 m1 1 512.37 96 7923161.100

Kantstöd granit 105 m1 1 375.05 144 3803181.080

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 4 090.30 4 0903181.291

Kommunal gata söder, B= 9,5 m, sektion N-N 3 233 79315

Mark/Anläggning 3 233 7933

Utvändiga markarbeten 3 233 79331

Hjälparbeten 1 omg 291 345.14 291 3453111.005

Rivning utvändigt 250 m2 342.34 85 5853111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 220 m2 149.10 32 8013111.065

Grovterrassering 470 m2 448.58 210 8323111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 305 m2 843.00 257 1163141.461
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
7(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 110 m2 882.93 97 122

3141.521

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 55 m2 1 006.85 55 377

3141.521

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 64 m1 10 806.66 691 627

3161.020

Dagvatten 10 m1 3 862.76 38 6283161.020

Rörgrav VA 72 m1 10 402.94 749 0123161.040

El-ledning exkl kabel 64 m1 1 321.88 84 6003161.100

Tele, exklusive kablar 64 m1 827.56 52 9643161.100

Belysning, enkel 10 st 33 873.66 338 7373161.100

Stokab, en kabel/rör 64 m1 1 512.37 96 7923161.100

Kantstöd granit 110 m1 1 375.05 151 2563181.080

Gång- och cykelväg 37 010 0232

GC-väg sektion A-A och C-C 16 537 60921

Mark/Anläggning 16 537 6093

Utvändiga markarbeten 16 537 60931

Hjälparbeten 1 omg 1 487 163.49 1 487 1633111.005

Rivning utvändigt 2700 m2 225.60 609 1303111.020
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
8(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Vegetationsavtagning m m Fall B 140 m2 149.10 20 8733111.065

Grovterrassering 2840 m2 869.85 2 470 3743111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1410 ton 445.44 628 075

3111.231

Betongplattor  350x350x60 grå 140 m2 882.93 123 6103141.521

Slitlager av cementbetong, 
Tj 120 2325 m2 1 248.64 2 903 086

3141.521

Naturstensplattor, storgatsten 375 m2 1 751.78 656 9183141.715

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 215 m1 10 806.66 2 323 433

3161.020

Dagvatten 30 m1 3 862.76 115 8833161.020

Rörgrav VA 193 m1 5 280.94 1 019 2213161.040

El-ledning exkl kabel 215 m1 1 321.88 284 2043161.100

Tele, exklusive kablar 215 m1 827.56 177 9263161.100

Belysning, dubbelarm 27 st 30 014.23 810 3843161.100

Pollarbelysning 110 st 23 474.25 2 582 1673161.100

Stokab, en kabel/rör 215 m1 1 512.37 325 1603161.100

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
9(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Gångväg mellan Granhammarsvägen och 
GC-vägen 1 034 947

22

Mark/Anläggning 1 034 9473

Utvändiga markarbeten 1 034 94731

Hjälparbeten 1 omg 92 644.54 92 6453111.005

Vegetationsavtagning m m Fall B 360 m2 149.10 53 6743111.065

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 130 ton 445.44 57 908

3111.231

Grovterrassering 360 m2 892.43 321 2763111.231

Asfalt gångväg 360 m2 474.19 170 7083141.421

Belysning, enkel 10 st 33 873.66 338 7373161.100

Park sektion A-A och C-C 17 144 84423

Mark/Anläggning 17 144 8443

Utvändiga markarbeten 17 144 84431

Hjälparbeten 1 omg 1 530 028.19 1 530 0283111.005

Rivning utvändigt 950 m2 208.13 197 7243111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 8870 m2 149.10 1 322 4803111.065

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1320 ton 445.44 587 985

3111.231

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
10(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Grovterrassering 9820 m2 737.74 7 244 5663111.231

Gräs, sektion A-A 7235 m2 235.44 1 703 3863151.141

Gräs, dagvattenhantering,
sektion A-A 1855 m2 445.17 825 794

3151.141

Plantering buskar, sektion C-C
gröna stråket 730 m2 685.22 500 214

3151.321

Trädplantering i hårdgjord yta med skelettjord 
inkl. trädgropsfundament, markgaller, stamskydd,
luftningsbrunn m.m. 16 st 102 171.50 1 634 744

3151.431

Dränering 
avser dagvattenhantering under gräs sektion A-A, 
dränrör ligger i dräneringslager 630 m1 387.37 244 044

3161.020

Stödmur prefabricerad betong
 H 600   runt plantering sektion  C-C 510 m1 2 654.67 1 353 879

3171.123

Gångyta vid GC-väg sektion C-C 2 292 62324

Mark/Anläggning 2 292 6233

Utvändiga markarbeten 2 292 62331

Hjälparbeten 1 omg 204 887.96 204 8883111.005

Rivning utvändigt 940 m2 209.16 196 6133111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 45 m2 149.10 6 7093111.065
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
11(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 700 ton 445.44 311 810

3111.231

Grovterrassering 985 m2 699.69 689 1933111.231

Betongplattor fris
300x600x60 grå 130 m2 988.51 128 507

3141.521

Betongplattor  350x350x60 grå 855 m2 882.93 754 9023141.521

Cirkulationer 5 356 0393

Cirkulation i norra Granhammarsvägen 3 065 03331

Mark/Anläggning 3 065 0333

Utvändiga markarbeten 3 065 03331

Hjälparbeten 1 omg 274 994.45 274 9943111.005

Rivning utvändigt 650 m2 204.24 132 7583111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 1300 m2 149.10 193 8253111.065

Grovterrassering 1950 m2 283.54 552 8993111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 610 ton 445.44 271 720

3111.231

Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor,  
B= 250-500 mm 70 m2 707.78 49 544

3141.121

Asfalt körbana 1500 m2 843.00 1 264 5063141.461

Gräs i rundel 380 m2 235.44 89 4663151.141
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
12(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Dagvatten 60 m1 2 158.96 129 5383161.020

Kantstöd granit 70 m1 1 511.18 105 7833181.080

Cirkulation mellan Effektvägen och 
Energivägen 2 291 006

32

Mark/Anläggning 2 291 0063

Utvändiga markarbeten 2 291 00631

Hjälparbeten 1 omg 205 453.85 205 4543111.005

Rivning utvändigt 1440 m2 192.79 277 6193111.020

Grovterrassering 1440 m2 323.00 465 1253111.231

Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor,  
B= 250-500 mm 40 m2 715.52 28 621

3141.121

Asfalt körbana 1020 m2 843.00 859 8643141.461

Gräs i rundel 380 m2 235.44 89 4663151.141

Dagvatten 120 m1 2 158.96 259 0763161.020

Kantstöd granit 70 m1 1 511.18 105 7833181.080

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
13(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Park och torg 14 914 3644

Park norr vid kvarter 32 1 842 83441

Mark/Anläggning 1 842 8343

Utvändiga markarbeten 1 842 83431

Hjälparbeten 1 omg 166 106.25 166 1063111.005

Rivning utvändigt 400 m2 213.52 85 4063111.020

Grovterrassering 675 m2 647.37 436 9723111.231

Asfalt gångväg 76 m2 474.19 36 0383141.421

Gräs 574 m2 235.44 135 1413151.141

Trädplantering 3 st 13 385.09 40 1553151.421

Dagvatten 38 m1 3 909.38 148 5573161.020

Belysning 4 st 33 143.68 132 5753161.100

Kantstöd granit 120 m1 1 069.91 128 3893181.080

Staket runt parken 124 m1 1 743.92 216 2463181.121

Parkmöbler: soffa, bord, papperskorg 14 st 10 635.78 148 9013181.211

Sandlåda 25 m2 1 604.67 40 1173181.231

Skyltar 2 st 2 667.99 5 3363181.291
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
14(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Lekutrustning 6 st 20 482.50 122 8953181.291

Park sydväst vid kvarter 26 1 067 59642

Mark/Anläggning 1 067 5963

Utvändiga markarbeten 1 067 59631

Hjälparbeten 1 omg 96 274.01 96 2743111.005

Vegetationsavtagning m m Fall B 460 m2 149.10 68 5843111.065

Grovterrassering 460 m2 346.80 159 5293111.231

Asfalt gångväg 54 m2 474.19 25 6063141.421

Gräs 390 m2 235.44 91 8203151.141

Trädplantering 3 st 13 385.09 40 1553151.421

Dagvatten 12 m1 4 512.44 54 1493161.020

Belysning 2 st 33 143.68 66 2873161.100

Kantstöd granit 83 m1 1 069.91 88 8033181.080

Staket runt parken 88 m1 1 743.92 153 4653181.121

Parkmöbler: soffa, bord, papperskorg 10 st 10 679.20 106 7923181.211

Sandlåda 16 m2 1 972.13 31 5543181.231
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
15(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Skyltar 2 st 2 667.99 5 3363181.291

Lekutrustning 4 st 19 810.13 79 2413181.291

Park sydöst vid kvarter 25 4 499 21943

Mark/Anläggning 4 499 2193

Utvändiga markarbeten 4 499 21931

Hjälparbeten 1 omg 403 567.16 403 5673111.005

Rivning utvändigt
avser bef ledning 1 omg 46 692.14 46 692

3111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 1125 m2 149.10 167 7333111.065

Grovterrassering 1125 m2 1 047.99 1 178 9903111.231

Asfalt gångväg 125 m2 474.19 59 2743141.421

Gräs 950 m2 235.44 223 6653151.141

Trädplantering 6 st 13 385.09 80 3113151.421

Dagvatten 20 m1 3 862.76 77 2553161.020

Rörgrav VA 76 m1 12 563.61 954 8343161.040

Belysning 6 st 33 143.68 198 8623161.100

Kantstöd granit 200 m1 1 069.91 213 9823181.080
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
16(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Staket runt parken 180 m1 1 743.92 313 9053181.121

Parkmöbler: soffa, bord, papperskorg 24 st 10 653.87 255 6933181.211

Sandlåda 50 m2 1 387.50 69 3753181.231

Lekutrustning 10 st 24 440.98 244 4103181.291

Skyltar 4 st 2 667.99 10 6723181.291

Torg 7 504 71544

Mark/Anläggning 7 504 7153

Utvändiga markarbeten 7 504 71531

Hjälparbeten 1 omg 673 899.34 673 8993111.005

Rivning utvändigt 2060 m2 206.39 425 1673111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 180 m2 149.10 26 8373111.065

Grovterrassering 2240 m2 436.98 978 8443111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1095 ton 445.44 487 760

3111.231

Stenmjöl, Boulebana  4x15 m 60 m2 437.26 26 2363141.121

Betongplattor fris vid byggnad
210x420x70 grå 25 m2 988.51 24 713

3141.521

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
17(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Betongmarksten
280x140x70 grå 1510 m2 1 008.59 1 522 973

3141.521

Naturstensplattor, storgatsten 20 m2 1 751.78 35 0363141.715

Gräs, översilningsyta 575 m2 235.44 135 3763151.141

Plantering buskar 50 m2 685.22 34 2613151.321

Trädplantering i gräsyta 3 st 19 978.58 59 9363151.411

Trädplantering i hårdgjord yta med skelettjord 
inkl. trädgropsfundament, markgaller, stamskydd,
luftningsbrunn m.m. 10 st 102 171.50 1 021 715

3151.431

Rörgrav Dagvatten 90 m1 2 367.53 213 0783161.040

Stenkista av dagvattenkassett
för översilningsyta 1 st 69 932.43 69 932

3161.040

Pollarbelysning 8 st 23 474.25 187 7943161.100

Kantstöd granit och trä 195 m1 907.31 176 9263181.080

Parkmöbler: soffa, papperskorg och cykelställ 35 st 10 978.32 384 2413181.211

Skyltar 5 st 2 667.99 13 3403181.291

Sittplatser av betong 50 m1 4 801.68 240 0843181.291

Belysning, linspänn med kabel
antal antagen 20 st 38 328.33 766 567

3351.540

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
18(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Energivägen 16 991 3195

Energivägen 10 115 32951

Mark/Anläggning 10 115 3293

Utvändiga markarbeten 10 115 32931

Hjälparbeten 1 omg 908 149.51 908 1503111.005

Rivning utvändigt 3430 m2 187.67 643 7123111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 620 m2 149.10 92 4393111.065

Grovterrassering 4050 m2 305.54 1 237 4273111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1370 ton 445.44 610 257

3111.231

Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor,  
B=500 mm 220 m2 648.30 142 625

3141.121

Asfalt körbana 3830 m2 843.00 3 228 7043141.461

Dagvatten 450 m1 2 591.69 1 166 2633161.020

Rörgrav VA 97 m1 8 555.53 829 8873161.040

Belysning, 
enkel och dubbel armerad 15 st 83 724.34 1 255 865

3161.100

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
19(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Park 6 875 99052

Mark/Anläggning 6 875 9903

Utvändiga markarbeten 6 875 99031

Hjälparbeten 1 omg 513 885.47 513 8853111.005

Rivning utvändigt 3815 m2 192.66 735 0073111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 685 m2 149.10 102 1313111.065

Grovterrassering 4500 m2 380.71 1 713 2073111.231

Gräs, dagvattenhantering 4500 m2 445.17 2 003 2733151.141

Trädplantering i gräsyta med kolmakadam 23 st 69 467.68 1 597 7573151.461

Dränering 
avser dagvattenhantering under gräs, dränrör 
ligger i dräneringslager 544 m1 387.37 210 730

3161.020

Effektvägen 17 186 8376

Effektvägen 13 840 89261

Mark/Anläggning 13 840 8923

Utvändiga markarbeten 13 840 89231

Hjälparbeten 1 omg 1 241 949.98 1 241 9503111.005

Rivning utvändigt 5640 m2 186.92 1 054 2453111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 325 m2 149.10 48 4563111.065
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
20(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Grovterrassering 5965 m2 344.50 2 054 9153111.231

Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor,  
B=250 mm 155 m2 831.69 128 912

3141.121

Asfalt körbana 4800 m2 843.00 4 046 4183141.461

Gräs,  i mittremsa 1010 m2 235.44 237 7913151.141

Trädplantering i gräsyta med kolmakadam, i 
mittremsa 14 st 69 467.68 972 548

3151.461

Dagvatten 650 m1 5 249.29 3 412 0373161.020

Belysning, dubbel armerad 8 st 80 452.51 643 6203161.100

Park 3 345 94562

Mark/Anläggning 3 345 9453

Utvändiga markarbeten 3 345 94531

Hjälparbeten 1 omg 245 716.52 245 7173111.005

Rivning utvändigt 830 m2 185.14 153 6663111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 1470 m2 149.10 219 1713111.065

Grovterrassering 2300 m2 294.11 676 4583111.231

Gräs, dagvattenhantering 2300 m2 445.17 1 023 8953151.141

Trädplantering i gräsyta med kolmakadam 13 st 69 467.68 903 0803151.461
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
21(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Dränering 
avser dagvattenhantering under gräs, dränrör 
ligger i dräneringslager 320 m1 387.37 123 959

3161.020

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:57
1(1)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

 Projektnummer :  207191
 Projektnamn :  207191 Viby Upplands Bro
 Kalkyl :  207191 Viby Upplands Bro stödmurar o parkeringar
 Uppdragsart :  Kostnadsbedömning Tel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Àprishantering 12 850 000

DEL 1 12 850 00001

Mark/Anläggning 12 850 0003

Utvändiga markarbeten 12 850 00031

Hjälparbeten 1 omg 1 154 711.58 1 154 7123111.005

Rivning utvändigt 1535 m2 175.30 269 0853111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 3798 m2 149.08 566 1963111.065

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 780 ton 445.32 347 349

3111.231

Grovterrassering 5333 m2 480.90 2 564 6223111.231

Asfalt körbana, parkeringar
antal parkeringsplatser 380 st 5335 m2 843.97 4 502 595

3141.461

Stödmur prefabricerad betong
del 11 sektion E-E och setion F-F,    H1200, 320 m1 5 600.25 1 792 079

3171.121

Stödmur prefabricerad betong
del 61 Effektvägen sektion G-G
 H 600-1000 120 m1 3 735.24 448 229

3171.125

Parkeringsräcke vid park 815 m1 1 195.63 974 4413181.121

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 230 693.47 230 6933181.291

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro
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Viby - Upplands Bro
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Viby - Upplands Bro
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Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

 Q4 2022 -Q1 2023



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q2-Q3 2023



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q4 2023 - Q1 2024 



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

RIVNING 

Q2 - Q3 2024



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q4 2024 - Q1 2025



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q2 - Q3 2025



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q4 2025 - Q1 2026



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q2 - Q3 2026



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q4 2026 - Q1 2027



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q2 - Q4 2027



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q1 - Q2 2028



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 7 expl. - Moderbolagsgaranti Viby

MODERBOLAGSGARANTI 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Genova Viby Holding AB, 59213-0917 (“Bolaget”) är civilrättslig ägare till fastighetsbolaget 

Genova Viby Fastighet AB, 556708-3323 (”Fastighetsbolaget”). Bolaget ägs genom vardera 

70 procent av Genova Property Group AB, 556864-8116, och 30 procent av K2A Knaust & 

Andersson Fastigheter AB, 556943-7600. Fastighetsbolagen är lagfarna ägare till fastigheten 

Viby 19:3 (”Fastigheten”). 

Bolaget har ingått exploateringsavtal med Upplands-Bro kommun avseende Fastigheten. 

Genom påtecknandet av denna moderbolagsgaranti garanterar Genova Property Group AB det 

rätta fullgörandet av och går i borgen för såsom för egen skuld (om 70 procent av Bolaget) 

gentemot Upplands-Bro kommun för fullgörande av samtliga förpliktelser som följer ovan 

nämnda           avtal. Vidare går Genova Property Group AB i borgen såsom för egen skuld (om 70 

procent av             Bolaget) gentemot Upplands-Bro kommun för fullgörandet av samtliga förpliktelser 

som Bolaget har  eller som uppkommer mot Upplands-Bro kommun förutsatt att aktuell 

förpliktelse är relaterad till Fastigheterna. 

 

 
Ort: 

Datum: 

 

 

 

Genova Property Group AB 
 

 

 
 
 

Underskrift 
 

 

 
 
 

Namnförtydligande 



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 7 expl. - Moderbolagsgaranti Viby

MODERBOLAGSGARANTI 
 

 

 

 

 

 

 

K2A JV Holding 1 AB, 559136-4186  (“Bolaget”) är civilrättslig ägare till fastighetsbolaget 

Genova Viby Fastighet AB, 556708-3323 (”Fastighetsbolaget”). Bolaget ägs genom vardera 

70 procent av Genova Property Group AB, 556864-8116, och 30 procent av K2A Knaust & 

Andersson Fastigheter AB (publ), 556943-7600. Fastighetsbolagen är lagfarna ägare till 

fastigheten Viby 19:3 (”Fastigheten”). 

Bolaget har ingått exploateringsavtal med Upplands-Bro kommun avseende Fastigheten. 

Genom påtecknandet av denna moderbolagsgaranti garanterar K2A Knaust & Andersson 

Fastigheter AB det     rätta fullgörandet av och går i borgen för såsom för egen skuld (om 30 
procent av Bolaget) gentemot Upplands-Bro kommun för fullgörande av samtliga förpliktelser 
som följer ovan nämnda           avtal. Vidare går K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB borgen 

såsom för egen skuld (om 30 procent av             Bolaget) gentemot Upplands-Bro kommun för 
fullgörandet av samtliga förpliktelser som Bolaget har  eller som uppkommer mot Upplands-

Bro kommun förutsatt att aktuell förpliktelse är relaterad till Fastigheterna. 

 

 
Ort: 

Datum: 

 

 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB 
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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.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrum får finnas i bottenvåningC1

ParkeringP

SkolaS

Centrum. Lokaler för centrumändamål ska finnas utmed minst 50% av
bottenvåningens fasad som vetter mot torg och/eller gång- och cykelstråk

C2

Gångväg och Cykelväg under mark(GÅNG CYKEL)

FörskolaS1

ElnätsstationE1

ParkPARK

Besöksanläggning för kultur och idrottR1

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
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata och parkering,

4 kap. 18 § 1 st  p.

g2

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 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Marken får endast förses med förråd, sophus, skärmtak och dylikt
samt lekutrustning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n1 Minst 50 % av markytan ska vara genomsläpplig,  4 kap. 10 §

n2 Befintlig vegetation och markens naturliga karaktär ska bevaras på
minst 20 % av ytan,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
För byggnader mellan 15-30 meter från närmsta vägbanekant ska fasader uppföras med
obrännbar fasad alternativt lägst brandteknisk klass EI30 eller motsvarande. Fönster ska vara i
lägst brandteknisk klass EW30 och kan vara öppningsbara. Friskluftsintag placeras på tak. Minst
en utgång ska mynna på en sida som inte vetter mot vägen, 4 kap. 12 § 1 s

Mellan 0-30 meter från Granhammarsvägens vägkant ska friskluftsintag placeras på tak och
minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen.

Mellan 0-30 meter från Energivägens vägkant, på sträckan från Effektvägen till och med den
andra infarten till höger, ska friskluftsintag placeras på tak och minst en utgång mynna på en
sida som inte vetter mot vägen.

I lägen utmed Effektvägen, Energivägen och norra planområdesgränsen, ska bostäder utformas
så att Zon B för industribuller enligt Boverkets allmänna råd uppfylls,  4 kap. 12 § 1 s

I lägen utmed Granhammarsvägen, Effektvägen och Energivägen där gällande riktvärden för
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 3,5 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.

a1 Startbesked för bostadsändamål och förskola får ges först när de
skärmande bostadshusen, inom samma kvarter längs Effektvägen
och Energivägen samt närmast Granhammarsvägen och
Effektvägen i angränsande kvarter, 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

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 50 %, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 60 %, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 70 %, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 80 %, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Utöver högsta angivna höjd får komplementbyggnad uppföras
med en största sammanlagd byggnadsarea om 25 kvadratmeter
och högst 6 meter i nockhöjd över färdig höjd på gård och eller
bjälklag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Komplementbyggnad får uppföras till en största sammanlagd
byggnadsarea om 100 kvadratmeter och högst 6 meter i nockhöjd,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

m1 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. Bullerskydd 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.

m2 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.

n3 Markytan får inte hårdgöras. Markytan är avsedd för avledning av
vatten vid skyfall,  4 kap. 10 §

m3 Bebyggelsen ska vara lägre eller som högst lika hög som
bebyggelsen i angränsande kvarter närmast Granhammarsvägen i
öster,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m4 Bebyggelsen ska vara minst en våning lägre än bebyggelsen i
angränsande kvarter närmast Energivägen i väster,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

lek Lekplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

f5 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.

f6 Uppglasad entré ska finnas mot gata i kvarterets norrsida,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

m5 Byggnader ska utföras med sammanhängande fasad,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m6 Bebyggelsen ska vara lägre eller som högst lika hög som
bebyggelsen i angränsande kvarter närmast Energivägen i väster,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

a2 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. Första våningsplanet ovan
mark inklusive bjälklag undantaget detta villkor. Se förtydligande
illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a3 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.

a4 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.

ILLUSTRATION
Illustrationslinje

Gång- och cykelväg Illustrationstext

a5 Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande
bostadshusen närmast Energivägen i väster samt skolbyggnaden i
öster har färdigställts till en nivå som motsvarar ytterväggar,
ytterdörrar och fönster. Se förtydligande illustration i
planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a6 Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande
bostadshusen i angränsande kvarter längs Effektvägen och
Energivägen i väster har färdigställts till en nivå
motsvarandeytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se förtydligande
illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

m7 Bebyggelsen ska vara lägre eller som högst lika hög som
bebyggelsen närmast Effektvägen i söder och Energivägen i väster,
4 kap. 12 § 1 st 1 p.

f7 Högst fyra våningar, 4 kap. 16 §
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Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta antagande Viby (Viby 19:3) nr 2001, daterad 2021-11-04 

Denna planbeskrivning 

Illustrationsplan, daterad 2021-11-04  

Gestaltningsprogram, daterad 2021-11-04 

Fastighetsförteckning, 2021-06-01 

Granskningsutlåtande, 2021-11-04 

 

Övriga handlingar 

Behovsbedömning 2018-12-18 

Utredning granskning - Risk, Tyréns, 2021-10-13 

Utredning granskningsskede – buller, Akustikkonsulten, 2021-10-14 

Utredning etapp- och skedesplan – buller, Akustikkonsulten, 2021-09-22 

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 

som mest 850 bostäder i varierade former och storlekar. Utförd trafikanalys är baserad på redovisade 

parkeringstal och högst 850 bostäder. Då trafikrörelser till/från planområdet har inverkan på 

riksintresset E18 är det av största vikt att redovisat antal bostäder inte överskrids. 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 4 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 antagande. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats där 

yttranden som framförts under granskningen redovisas. Endast mindre justeringar av planförslaget får 

göras innan en antagandehandling upprättas.  
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Preliminär tidplan  

Samrådsbeslut (KS)   augusti 2020  

Samrådstid     19 september- 14 oktober 2020 

Beslut om granskning (KS)  16 juni 2021 

Granskningstid    30 juni – 25 augusti 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 från E18 (mätt från avfart/påfart) som är riksintresse 

för kommunikation. En analys av trafikalstringen (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 2022. 

 

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 gestaltningsprogram 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 och mark 

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 

ansluter till allmän plats GATA i enlighet med kommunens önskemål om tillgänglighet för att säkra 

kommunens drift.  
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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 
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förändras från en flack och vidsträckt parkeringsyta och handelsbyggnad, till en miljö där bebyggelse i 

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 
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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 

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 grundvatten-



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 3 - Planbeskrivning antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

  Sida 19 av 60 
 
 
 

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

undersökning 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 

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 mark-

användning. 

 

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.  
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Förslag 

De befintliga byggnaderna kommer att rivas.  

  

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 100 000 kvm ljus BTA räknat på våningar med full 

innertakshöjd.   

 

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.  

 

Längst i norr, i sydväst och i söder behövs en något högre skala i mötet med omgivande trafikled och 

logistikpark. Här förläggs därför flerbostadshus i upp till fyra våningar för att skärma av trafik- och 

verksamhetsbuller. 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 
Området planeras för som mest 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 
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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.  

 

 
Inspirationsbilder för radhus från gestaltningsprogrammet 

 

För mer detaljerade gestaltningsprinciper se gestaltningsprogram (Arkitema). 

 

Flerbostadshus 

I söder, norr 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 får vara som 

högst fyra våningar. Husen närmast plangräns måste dock uppföras i minst tre våningar för att säkra en 

god ljudnivå för bakomliggande kvarter. I plankartan ställs krav på att byggnader längst i norr, söder 

och i väster 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 gestaltningsprogrammet 

beskrivs dessa hus som Kvartershus. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se gestaltningsprogram 

(Arkitema). 

 

 
Inspirationsbilder/referensbilder på småskaliga flerbostadshus från gestaltningsprogrammet 

 
För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd behöver de 

dominerande storlekarna på lägenheter vara 45 kvm och större. En jämn fördelning mellan de mindre 

lägenheterna eftersträvas och enrumslägenheter ska inte dominera denna kategori. Undantag från 

denna princip kan göras vid behov av specialboende för exempelvis äldre eller studenter. Dialog om 

lägenhetsfördelning ska ske mellan byggaktör och kommunen innan inlämnande av 

bygglovshandlingar. 
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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 gestaltningsprogram (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 gestaltningsprogram (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, 



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 3 - Planbeskrivning antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

  Sida 25 av 60 
 
 
 

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

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 som påbörjats under 2019 och avslutas under höst och vinter 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 gestaltningsprogrammet. 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 gestaltningsprogrammet.  
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Karta över områdets gatunät och olika gatutyper. Nya utfarter är markerade med röd cirkel och nya cirkulationsplatser 

markerade med grön cirkel. Sektion A-D som är markerade i kartan redovisas i detalj på kommande sidor. Bild: Arkitema 
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Föreslagna gatusektioner 

Var sektionerna är dragna redovisas i bild på s.29. 

 

 

 

 
 

Den bredaste gatutypen löper parallellt med de tre stora omgivande vägarna Granhammarsvägen, Effektvägen och 

Energivägen och innehåller körväg och rader av tvärställd parkering. Längs den anslutande befintliga cykelbanan och längs 

vägbanorna för Effektvägen och Energivägen anläggs planteringar.  
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Den nya kommunala gatan i den norra delen som ansluter till Artistvägen i öst har dubbelsidiga trottoarer och plats för 

kombination av trädplantering och enkelsidig gatuparkering. Samma gatutyp återfinns även väster om skolgården och vid 

utfarter mot söder.  
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Längs det mest publika centumstråket, som löper längs skolan och förbi verksamketslokalerna runt torget, reserveras 

utrymmet till gående och cyklister för att inbjuda till en attraktiv och trafiksäker miljö för alla åldrar. 
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Sektion D är en av områdets smalaste kvartersgata, utformad för i huvudsak enkelriktad angöringstrafik för de boende. 

 

 

Energivägen och Effektvägen byggs delvis om för att skapa en bättre anpassad och lugnare trafikmiljö 

i anslutning till området. Energivägens mittremsa tas bort och sektionen smalnas av. Båda vägarna 

dimensioneras för att i framtiden kunna trafikeras av kollektivtrafik. Korsningen mellan de två vägarna 

byggs om till en cirkulationsplats med ett körfält, detta för att höja trafiksäkerheten i korsningen. 
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Vägsektion över Energivägen. 

 

 
Vägsektion över Effektvägen. 

 

 

Parkering, angöring och varumottagning 

Nuläge  

Den före detta handelsverksamheten angjordes tidigare via tre anslutningar mot Energivägen. 

Verksamheterna försågs med parkeringsytor utspridda över fastighetens norra hälft, huvudsakligen 

söder om men även väster om byggnadens huvudentré. Färdtjänst och avlämningar har tidigare kunnat 

ske framför byggnadens huvudentré. Varumottagning sköttes i huvudsak utmed byggnadens västra och 

norra sida. I dagsläget är ytorna till stor del oanvända.  

 

Förslag 

Viby 19:3 planeras innehålla som mest 850 bostäder i olika upplåtelseformer. I Upplands Bro 

kommun gäller parkeringstalet 1 bilparkering per hushåll för boende i enfamiljshus och 0,8 

bilparkeringar per hushåll för boende i flerbostadshus (inklusive 0,1 gästparkering per hushåll). 

Parkeringstalet innebär att 730 parkeringsplatser för bostäder ska möjliggöras inom området. 

 
Bebyggelseförslaget möjliggör totalt cirka 825 parkeringsplatser för bostäder, skola, förskola och 

handel. Generellt ska dessa tillgodoses på egen tomt, alternativt i den “parkeringskrans” som förläggs 

på kvartersmark med användning ”Parkering” utmed områdets ytterkant, tillsammans med 

parkeringsgarage under några kvarter. I några lägen anläggs boendeparkering på kantstensparkering 

utmed allmän gata på ytor som planläggs som kvartersmark för parkering. För byggnaderna som har 

entréer mot de interna lokalgatorna reserveras parkering för rörelsehindrade inom lokalgatorna, se 

typsektion B nedan. Besöksparkeringar återfinns som kantstensparkering utmed de interna 

lokalgatorna i hela stadsdelen.  
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De gemensamma parkeringsytorna kommer omfattas av en samfällighet tillhörande boende och 

verksamhetsutövare. Platserna kommer vara reserverade för boende och ansvaras för av 

samfällighetens delägare.  

 

Möjlighet att tillskapa parkering för rörelsehindrade finns inom 25 meters avstånd från bostadsentréer; 

på kvartersmark, i garage eller alldeles intill den egna bostaden.  

 

Princip för placering av parkeringsplatser. Bild: Arkitema 
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Angöringsmöjligheter parkering för rörelsehindrade. Bild: Arkitema 

 

Planförslaget är utformat för att uppnå nu gällande krav på parkeringsplatser. För en hållbar 

stadsutveckling bör dock ett mer långsiktigt perspektiv tillämpas. En mobilitetsutredning har tagits 

fram (CIVIC, 2021) i syfte att belysa i vilken omfattning olika typer av mobilitetsåtgärder på sikt kan 

uppmuntra valet av andra färdmedel än bilen och på så sätt minska biltrafiken till, från och inom 

området. Det kommer i sin tur minska behovet av parkeringsplatser och därmed frigöra dessa ytor till 

exempelvis mer vegetation i gaturummen. I utredningen analyseras en mängd möjliga åtgärder och 
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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 längs och 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. Gatunätets korsningar och passager har anpassats för att 

tillskapa säkra skolvägar. Skolområdet angörs med cykel direkt från det separata öst-västliga 

cykelstråket i norr och från det nordsydliga stråket utmed hela dess östra sida. Korsningen mellan 

skolan och förskolan utformas upphöjd och med god sikt. Cykeltrafik från norr inom området sker på 

en mindre lokalgatan med låga trafikmängder från torget och rakt söderut. De med förskolan som mål 

som kommer utifrån färdas på det nord-sydliga cykelstråket för att ansluta och röra sig säkert sista 

biten på gångvägen mellan de två sydostliga kvarteren.   

 

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.  
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Föreslagna gång- och cykelstråk. Bild: Arkitema (bearbetad av Tyréns) 

 

 

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.  
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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. 

 

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 
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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). 

 

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 m3, m4, m6 och m7). 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 
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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 

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. Detta har studerats i särskild bullerutredning baserad på utbyggnadsetapper 

(Akustikkonsulten 2021). 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-a6). Beroendena förtydligas i illustration nedan.  

 

 
Bilden illustrerar de kvarter/grupper av bebyggelser för vilka startbesked inte ges (ljusrött) förrän 

bullerskärmande byggnad/byggnader färdigställts till en nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster 

(mörkrött). Vilken/vilka byggnader som avses för respektive kvarter/bebyggelsegrupp pekas ut med pil. 

Streckad linje i sydost visar att all bebyggelse i kvarteret, inre och yttre, beviljas startbesked först då den 

bullerskärmande bebyggelsen i angränsande kvarter i sydväst har uppförts. Notera att radhusen inom streckad 

linje inte behöver vara uppförda för att bebyggelsen i motstående kvarter ska få startbesked. 
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För att centrumkvarteren med skolan inräknad ska kunna uppföras i ett sammanhang tillämpas inte 

samma villkor för utbyggnadsordning fullt ut där. Det innebär att skolgården under en begränsad 

utbyggnadsperiod kommer ta nivåer upp till 55 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik och då saknas ytor 

som enligt rekommendation inte ska överskrida 50dBA. Utbyggnadstiden bedöms bli lång och detta 

ses därför som ett sätt att minska en utdragen byggprocess, inte minst intill skolmiljöerna. Ett mindre 

undantag görs även för förskolegården av samma skäl. Förskolan får inte uppföras innan den större 

byggnaden mot Effektvägen eftersom den har avgörande betydelse för bebyggelsen innanför, den får 

däremot uppföras samtidigt som de två övriga lamellhusen i samma kvarter, trots att de också har en 

viss bullerdämpande effekt för den slutliga gårdsmiljön. Av bland annat sociala skäl anses det viktigt 

att skola och förskola etableras tidigt i området, varför detta tillfälliga avsteg kan motiveras.  

 

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.  

 

Översvämning 

Nuläge  

 
Översvämningsrisk vid befintligt scenario (Tyréns 2021). 
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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 och 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 

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 hårdgörning 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. 

 

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. 

 

I skyfallsutredningen nämns att lågpunktskartering visar på risk för stora vattensamlingar på 

Granhammarsvägen söder om planområdet. Lågpunkten ligger cirka 800 meter söderut och strax söder 

om passagen under E18. På grund av detta kan framkomligheten för räddningsfordon till planområdet 

vara begränsad. Det möjliga problemet finns redan i nuläget och det kommer inte att försämras av 

planförslaget och dess planerade åtgärderna för skyfallshantering. Som en del av genomförandet av 

detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.f (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) 

som vann laga kraft 2016 avslutas inom kort omfattande ombyggnationer av Granhammarsvägen, där 

lågpunkten och väg- och sidoytor uppströms omfattas. Ombyggnationen innefattar bland annat 

minskning av hårdgjorda körbanor, skevning mot diken, nya makadamdiken och fördröjningsmagasin 

uppströms. Sammantagande bromsas flödet till lågpunkten och avrinningen från vägen förbättras. I det 

pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Kungsängen utvecklar kommunen parallellt en 

strategi för hanteringen av översvämningsrisk i tätorten. Den aktuella platsen kommer belysas och vid 

behov av ytterligare åtgärder har kommunen rådighet över både väg och angränsande mark upp- och 

nerströms. Då den aktuella lågpunkten, varken före eller efter pågående ombyggnationer av 

Granhammarsvägen, påverkar den norra avfarten från E18, begränsas inte heller framkomligheten för 
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räddningstjänsten då utryckning till planområdet kommer från stationen i Järfälla, dvs österifrån på 

E18.  

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

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 

avrinningen mot norr. Flödet mot det allmänna ledningsnätet i söder beräknas öka. För att inte öka 

belastningen på anslutande ledningsnät samt uppnå kommunens riktlinjer avseende flödesutjämningen 

krävs en volym på 370 m3.   

 

I bilden nedan presenteras en konceptuell systemlösning av dagvattenhantering för planområdet.  

 

   

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. 
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Baserat på genomförd förprojektering är allmän plats höjdsatt bland annat avseende avrinning av 

dagvatten. I samma förprojektering preciserades även ytor för dagvattenhantering 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 

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 
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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. 

 

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.  

 

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. 
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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.  

 

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 
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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.   

 

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.  
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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. 

 

Då 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 
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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 

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 

Preliminär byggstart allmänna anläggningar kvartal 2 2022 

Preliminär byggstart kvartersmark för skola kvartal 4 2023 

Preliminär byggstart kvartersmark för enskilt bebyggande kvartal 4 2023 

Preliminär byggstart finplanering allmänna anläggningar kvartal 2 2023 

Preliminär byggstart kvartersmark för förskola kvartal 2 2026 

 

Etappindelning 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper enligt etapp- och skedesplan som utgör bilaga till 

exploateringsavtalet.. Eventuella justeringar eller avsteg från skedesplanen ska godkännas skriftligen 

av både kommunen och exploatören. Huvudprincipen för utbyggnaden inom varje specifik etapp är att 

VA och gator inklusive 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 
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för skola, förskola och enskilt bebyggande. Kommunen iordningställer finplaneringen för allmän 

platsmark i samband med er det att kvartersmarken är utbyggd.  

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
 

Allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH CYKELVÄG UNDER MARK 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 tanken är att 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 kan 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 

blivande samfälligheter, inte enskilda privatpersoner, vilka i sin tur hanterar administrationen av 

respektive parkeringsplats. Det är de blivande hyresgästen som har ansvar för drift som snöröjning, 

ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att regleras i separat 

avtal mellan kommunen och blivande hyresgästen.  
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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. 

 

Avtal 

Planavtal 
Planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören som reglerar kostnads- och 

ansvarsförhållande för arbetet med detaljplanen.  
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Exploateringsavtal 

Tecknat exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören samt en framtagen utbyggnads- och 

driftkalkyl ligger till grund för utbyggnadskostnaderna av allmän platsmark samt driftkostnaderna. 

Kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark regleras i exploateringsavtalet. Avtalet reglerar 

följande:  

 

• Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen. Huvudprincipen för 

kostnadsfördelningen är att exploatören bekostar faktiska och verifierade kostnader för 

exploateringens projektering.   

• 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 Lantmäteriet efter ansökan.  

 

Allmän plats 

Kommunen blir huvudman för allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH 

CYKELVÄG UNDER MARK, TORG samt PARK 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 fastighetsreglering kommer att biläggas 

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, torg samt park. 

 

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 ett 

markområde som överlåts till Exploatören. Genom avstyckning avses även kvartersmark från VIBY 



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 3 - Planbeskrivning antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

  Sida 56 av 60 
 
 
 

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

19:3, som ägs av Exploatören, avstyckas till ett markområde som överlåts till Kommunen. 

Avstyckningarna 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, ledningsrätt 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 servitut och 

ledningsrätter och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, ombildande 

eller upphävande av dessa, alternativt 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 servitut och 

ledningsrätter och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, ombildande 

eller upphävande av dessa, alternativt stationer eller liknande som kan påverkas i samband med 

genomförande av byggnation. Kommunen ombesörjer och Exploatören bekostar eventuella 

förrättningsåtgärder som krävs för detaljplanens genomförande.   

 

Övriga servitut inom allmän platsmark som på grund av detaljplanens genomförande måste bildas, 

ombildas eller upphävas ombesörjs av Kommunen och bekostas av Exploatören.  

 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 

Karta över fastighetskonsekvenser 

 

Tekniska frågor 

Teknisk försörjning 
Kommunen upplåter utrymme för ledningar inom allmän platsmark genom ledningsrätt. Enskilda 

dagvatten- och dräneringsledningar får ej förekomma i allmän platsmark. Enligt överenskommelse 

mellan Kommunen och Exploatören förläggs dessa i kvartersmark. 
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Planen medger utrymme för tre elnätsstationer, för vilka mark är avsatt på plankartan. Markåtkomst 

för elnätsstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande av ledningsrätt eller avtalsnyttjanderätt. 

Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans med Exploatören. Elnätsstationer ägs 

normalt av ledningsägaren.  

 

De ledningshavare som enligt ledningskollen 2019-11-22 har ledningar inom området är IP Only, 

Skanova, Eon, STOKAB och Kommunen.  

 

För flytt och rivning av ledningar inom allmän platsmark åligger det Kommunen att påkalla detta till 

ledningsägaren. Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Bolagets bekostnad. 

 

För flytt och rivning av Ledningar inom kvartersmark åligger det Bolaget att påkalla detta till 

ledningsägaren. Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Bolagets bekostnad. 

 

Kommunen ansvarar och Bolaget bekostar all erforderlig flytt och rivning av befintliga va- och 

dagvattenledningars inom Avtalsområdet. 

 

Kommunen ansvarar för och bekostar all erforderlig flytt och rivning av befintliga va- och 

dagvattenledningars anslutning till Avtalsområdet och som uppstår till följd av utbyggnad av allmänna 

va- och dagvattenanläggningar inom Avtalsområdet.  

 

Kommunen ansvarar och bekostar eventuella uppdimensioneringar av ledningar för spill, vatten och 

dagvatten inom och i anslutning till Avtalsområdet. 

 

Parkering 
Parkeringsbehovet för bostäderna med mera ska lösas enligt kommunens parkeringstal som den anges 

i tillhörande trafikutredning och mobilitetsutredning till detaljplanen eller motsvarande dokument vid 

tidpunkten för genomförandet av Detaljplanen. 

 

751 parkeringsplatser inom detaljplanen kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark medan det 

kommer att finnas parkeringsöar med 42 parkeringsplatser omgiven av gatumark inom detaljplanen 

som är kommunalägd kvartersmark. Det kommer även att finnas 32 parkeringsplatser på allmän 

platsmark.  

 

Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut till 

blivande samfälligheter, inte enskilda privatpersoner, vilka i sin tur hanterar administrationen av 

respektive parkeringsplats. Det är de blivande hyresgästen som har ansvar för drift som snöröjning, 

ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att regleras i separat 

avtal mellan kommunen och blivande hyresgästen.  

 

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. 
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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 för 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 

påträffas fornlämningar som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt 

kulturmiljölagen. Bolaget bekostar eventuella kostnader för arkeologiska utredningar och 

undersökningar inom avtalsområdet. 

 

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 dagvattenreningskrav som redovisas i 

dagvattenutredningen för VIBY 19:3 uppfylls på allmän platsmark. Huvuddragen för 

dagvattenhanteringen är att höjdsättningen på allmän platsmark gata och kvartersmark gata följs. Det 

ska finnas skelettjordar och dagvattenmagasin på allmän platsmark för hanteringen av dagvatten. 

Genom dessa åtgärder förbättras kvaliteten på dagvattnet jämfört med utan åtgärderna.  

 

Bolaget ansvarar för att dagvattenhanteringen på kvartersmark sker i enlighet med 

dagvattenutredningen för VIBY 19:3. Bolaget förbinder sig att utföra åtgärder så att fördröjning av 

dagvatten sker inom kvartersmark. Bolaget ansvarar även för att dagvattenhantering sköts under 

byggskedet. Under byggskedet ska Bolaget följa Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
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Arbetsmiljö 
Dammning 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 

utfärdas 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.  

 

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.  
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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 som utgör bilaga till exploateringsavtalet.  

 

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. 

 

Medverkande i projektet 

Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och 

Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Arkitema arkitekter, WSP, 

AFRY, Tyréns AB och Genova Property Group AB 

 

Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 

miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.   
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INLEDNING

1
Välkommen! Detta gestaltningsprogram 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. Gestaltningsprogrammet beskriver hur planen för Viby har växt fram och vilka ställningstaganden 
den vilar på. Gestaltningsprogrammet 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
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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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Visionsbild 
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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.
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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
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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.
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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

2021-06-04

FÖRHANDSKOPIA
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0 50
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10 20 100 METER

Viby - Upplands Bro
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2021-06-04

FÖRHANDSKOPIA

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.  
Där det inte är möjligt att bevara 
befintlig natur kommer vi 
plantera nya träd och grönska. 

TA TILL VARA BEFINTLIG 
NATUR OCH MILJÖ
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EN NY BLANDSTAD

Genom att blanda olika typer av bostäder och 
bebyggelse i området skapas trivsamma stråk, 
siktlinjer samt små och stora platser att stanna till vid. 
Byggnadernas materialitet och stil ger området sin 
identitet 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
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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 
förhållande till gatan. Hur människor rör sig genom området, i vilka väderstreck gårdar och uteplatser förläggs. 
Tillsammans 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.
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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
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Grönt stråk med
viloplatser

Möblerbar zon

Nedsänkta växtbäddar 
hanterar dagvatten och 

separerar trafikanter

Parkstråket

GEMENSAMMA RUM

PARKSTRÅKET

Parkstråket blir det viktigaste kommunikationsstråket 
i Viby och därmed också en livgivare till området 
och dess omgivning. Här är gående och cyklister 
prioriterade och skyddade från biltrafik. Stråket 
är tydligt, funktionellt och väl upplyst för att 
möjliggöra snabb och trygg cykelpendling. Närmast 
husfasaderna möjliggörs en möblerbar zon med plats 
för uteserveringar och sittplatser. Markbeläggningen 

kopplar samman området med torget.   
Nedsänka växtbäddar fungerar som öppna 
dagvattenlösningar med variation i växtlighet, vilket 
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. 

SITTPLATSER

UTESERVERING

TORGHANDEL

AKTIVITETSYTA

SITTPLATSER

PLANTERINGAR

GRADÄNGER

GRÖNYTOR

VÄXTBÄDDAR
GÅNGBANA

GÅNG- OCH CYKELBANA

CYKELRONDELL

En levande stadsdel

VIBY     BYGGSTENAR
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Träd och sittmöbler Sittplatser på torget

Service och lunch-
ställen dagtid

GEMENSAMMA RUM

TORGET

Aktivitetsyta

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 
ärenden gåendes eller cyklandes. Bilburna kan 
bekvämt handla och busshållplatsen ligger bara 
ett stenkast bort. Torget går från mer hårdgjort 

kring livsmedelsbutiken 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 förbipasserande och torget får 
liv.

TORGHANDEL

SITTMÖBLER & 

PLANTERINGAR

PLANTERINGAR

AKTIVITETSYTA

SITTPLATSER

GRÖNYTOR

GRADÄNGER

UTESERVERING

2021-10-19 VIBY

Spel Ishockey/skridskoåkning

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 
FÖR TORGET:

Bollspel Racketspel 

Ger liv till torgmiljön

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 
identiteten av trädgårdsstad och möjliggöra samvaro 

Grannskapsparken är en plats för de boende att mötas och 
anordna mindre firanden. 

i sol och skugga. En lekplats med fokus på mindre 
barn tillsammans med picknickbord möjliggör 
grillkvällar och barnkalas, en förlängning av den egna 
trädgården.

GEMENSAMMA RUM

GRANNSKAPSPARK NORR

24
VIBY     BYGGSTENAR



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 - Gestaltningsprogram antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

Naturkaraktär Plats för vila 

Naturlek Plats för häng

Ambitionen är att den södra grannskapsparkern ska 
ges en naturkaraktär. Här sparas så mycket natur som 
möjligt med få hårdgjorda delar. Lekutrustning och 
sittplatser utformas med fördel i trä eller stenmaterial 

för att samspela med naturen. Sittmöjligheter i 
grönskan gör att denna park vänder sig lika mycket till 
unga vuxna som barn och äldre. 

Grannskapspark söder är en plats att vistas i. 

GEMENSAMMA RUM

GRANNSKAPSPARK SÖDER

VIBY     BYGGSTENAR
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Kantzon A - Torget

Kantzon B - Cykelstråket

Vid torget förläggs byggnader så nära fastighetsgräns 
som möjlligt mot torget så att kopplingen till det 
gemensamma rummet stärks och människor leds till 
publika bottenvåningar. Förgårdsmarken gestaltas 
i samverkan med torget. I norra  delen av torget 
möjliggörs både mindre uteserveringar 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. 
Förgårdsmarken gestaltas i samverkan med torget för 
att ge området en tydlig karaktär. Mellan trottoaren 
och cykelstråket ligger nedsänkta växtbäddar som 
tydligt markerar gränsen till det publika cykelstråket 
samtidigt som grönskan bidrar till ett visst 
insynsskydd. 

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.

26
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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

Dagvattenränna

Förhöjd terrass 

VIBY     BYGGSTENAR

27

0 50

Skala 1:1000 (A1)

10 20 100 METER

Viby - Upplands Bro
Illustrationsplan

2021-06-04

FÖRHANDSKOPIA

0 50

Skala 1:1000 (A1)

10 20 100 METER

Viby - Upplands Bro
Illustrationsplan

2021-06-04

FÖRHANDSKOPIA

0 50

Skala 1:1000 (A1)

10 20 100 METER

Viby - Upplands Bro
Illustrationsplan

2021-06-04

FÖRHANDSKOPIA

C

C

D D

E E



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 - Gestaltningsprogram antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

GEMENSAMMA RUM
STRÅK
BEBYGGELSE

3.2
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A: GATA RUNT OMRÅDE - ÖSTRA SIDAN

B: GATA NORR

UTFORMNING AV GATOR - PRINCIPER
STRÅK
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D: GATA MELLAN RADHUS

C: GRÖNA CYKELSTRÅKET

UTFORMNING AV GATOR - PRINCIPER
STRÅK
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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 möjligheterna 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. 
Inom varje kvarter kommer hustyperna inte variera för att 
ge ett sammanhållet uttryck, däremot kan detaljer skilja sig 
mellan husen. 
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RADHUSEN
BEBYGGELSE
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Radhus, fasad mot gata

Radhus, fasad mot gata
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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 
området 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 våningar. Inom kvarteret kommer material såsom 
trä, tegel och puts blandas för att ge ett varierat och 
tilltalande uttryck. 
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KVARTERSHUS OCH TORGKVARTER
BEBYGGELSE

Inspirationsbilder

Inspirationsbilder

Exempel kulörer: 

Exempel kulörer:

Exempel kulörer: 

Den högre bebyggelsen behåller en småstadskaraktär 
med sadeltak. Materialpaletten lånar från 
småhusen för att hålla i identiteten i området. I 
publika bottenvåningar föreslås avvikande material 
i sockelvåningen för att skapa en slitstark och 
välkomnande arkitektur. Balkonger ska upplevas 
lätta och gärna med räcken som är transparenta, 
exempelvis pinräcke av stål. Balkongsättningen 
ska vara regelbunden och bidra med ett uttryck av 
vertikalitet i fasaden.  
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KVARTERSHUS OCH TORGKVARTER
BEBYGGELSE
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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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Idékoncept skolutemiljö
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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

Samlingsplatser Varierande lekytor Förskolegården

VIBY     SKOLA OCH IDROTT
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Idékoncept skolutemiljö
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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

53



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 - Gestaltningsprogram antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

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.

56
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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!
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SAMMANFATTNING 

Tyréns har tagit fram en utredning av vilka riskkällor som kan påverka fastigheten Viby 19:3 i 

Upplands-Bro kommun. Uppdraget har innefattat att utföra en riskidentifiering av kringliggande 

riskkällor, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa eventuella skyddsåtgärder. 

 

Då planerad bebyggelse ligger närmare en transportled för farligt gods än 150 meter 

rekommenderar Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra 

om planerad bebyggelse är lämplig utifrån ett olycksperspektiv [1]. Denna rapport syftar till att 

bedöma lämpligheten ur detta perspektiv. 

 

En revidering av rapporten har utförts i mars respektive oktober 2021. I revideringen har 

samrådsyttranden från Länsstyrelsen i Stockholm, EON och kommunens Bygg- och miljönämnd 

hanterats. Revideringen har utförts med avseende på bland annat följande: 

 

• framtida förändringar i transportmönster på Effektvägen och verksamheter inom Brunna 

industriområde, 

• reviderat planförslag: ingen förskola planeras längre i närheten av Effektvägen, 

• tydliggörande av lämpliga skyddsåtgärder mot farligt gods-olyckor på Effektvägen, 

• samtal med EON kring deras fjärrvärmeverk och därefter en bedömning av vilken 

olycksrisk som verksamheten är förknippad med. 

 

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.   

 

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 1 nedan. 

Tabell 1. Rekommenderade skyddsåtgärder inom planområdet. 

Riskkälla  Skyddsåtgärder   

Effektvägen  Avståndet 0 - 15 meter från närmaste vägkant ska vara bebyggelsefritt. 

 

För byggnader mellan 15 - 30 meter från närmaste vägkant ska: 

• fasader utföras i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI30  

• fönster utföras i lägst brandteknisk klass EW30 

• friskluftsintag placeras på tak 

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

Granhammarsvägen  Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.   

 

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak 

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

Energivägen (från 

Effektvägen till och med 

drivmedelsstationen St1)  

Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.   

 

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 
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1 INLEDNING 

Tyréns har tagit fram en utredning av vilka riskkällor som kan påverka fastigheten Viby 19:3 i 

Upplands-Bro kommun. Uppdraget har innefattat att utföra en riskidentifiering av kringliggande 

riskkällor, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa eventuella skyddsåtgärder. 

 

Då planerad bebyggelse ligger närmare en transportled för farligt gods än 150 meter 

rekommenderar Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra 

om planerad bebyggelse är lämplig utifrån ett olycksperspektiv [1]. Denna rapport syftar till att 

bedöma lämpligheten ur detta perspektiv. 

 

En revidering av rapporten har utförts i mars respektive oktober 2021. I revideringen har 

samrådsyttranden från Länsstyrelsen i Stockholm, EON och kommunens Bygg- och miljönämnd 

hanterats. Revideringen har utförts med avseende på bland annat följande: 

 

• framtida förändringar i transportmönster på Effektvägen och verksamheter inom Brunna 

industriområde, 

• reviderat planförslag: ingen förskola planeras längre i närheten av Effektvägen, 

• tydliggörande av lämpliga skyddsåtgärder mot farligt gods-olyckor på Effektvägen, 

• samtal med EON kring deras fjärrvärmeverk och därefter en bedömning av vilken 

olycksrisk som verksamheten är förknippad med. 

1.1 MÅL OCH SYFTE 

Denna rapport syftar till att bedöma planerad bebyggelses lämplighet utifrån ett 

olycksperspektiv. 

 

Målet med utredningen är att utgöra ett planeringsunderlag i det fortsatta planarbetet. 

1.2 OMFATTNING 

Riskutredningen omfattar olycksrisker som kan påverka planområdet men omfattar inte risker 

med buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred, luft- eller 

markföroreningar. 

1.3 METOD 

Riskutredningen innefattar följande steg: 

 

• Riskidentifiering. Risker (olycksrisker) som kan påverka planområdet identifieras, 

sammanställs, bedöms och jämförs med gällande riktlinjer. 

• Vid behov analyseras och värderas identifierade risker närmare.  

• Vid behov ges även förslag på lämpliga skyddsåtgärder som reducerar risker till en 

acceptabel nivå. 
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2 RIKTLINJER  

2.1 RISKPOLICY FÖR MARKANVÄNDNING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS 

Länsstyrelserna i storstadsregionerna (Stockholm, Skåne och Västra Götaland) har gemensamt 

tagit fram Riskhantering i detaljplaneprocessen - riskpolicy för markanvändning intill 

transportleder för farligt gods [2]. Riskhanteringspolicyn rekommenderar att 

riskhanteringsprocessen beaktas inom 150 meter avstånd från en farligt gods-led. 

 

Länsstyrelsen i Stockholm har även gett ut riktlinjer i faktabladet Riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods [1] samt häftet Riskhänsyn vid ny 

bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer [3]. I 

faktabladet redovisas följande: 

 

Vägar med transporter av farligt gods 

 

• 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. 

• Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant bör undvikas. 

• Inom 30 meter ställs krav på riskreducerande åtgärder/skyddsåtgärder. Typen av åtgärd 

varierar beroende på markanvändning.  

• Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter 

(centrumanvändning i form av mindre galleria eller dylikt) närmare än 75 meter från 

vägkant bör undvikas. 

• Intill sekundära transportleder för farligt gods anser Länsstyrelsen att det i de flesta fall 

krävs ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter för bostäder (B), centrum (C), 

vård (D), handel (H), friluftsliv och camping (N), tillfällig vistelse (O), besöksanläggningar 

(R), skola (S) och kontor (K). I vissa fall kan ett skyddsavstånd på 15 - 20 meter vara 

tillräckligt, detta kan vara tillämpligt vid få transporter eller då de olyckor som kan 

inträffa har korta konsekvensavstånd. 

 

Järnväg 

• 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast järnvägen, mätt från spårets mitt.  

• Tät kontorsbebyggelse inom 30 meter från järnvägen bör undvikas. 

• Inom 30 meter ställs krav på riskreducerande åtgärder/skyddsåtgärder. Typen av åtgärd 

varierar beroende på markanvändning.  

• Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter 

(centrumanvändning i form av mindre galleria eller dylikt) närmare än 50 meter från 

järnvägen bör undvikas. 

 

Drivmedelsstationer 

• Ett minimiavstånd på 25 meter bör hållas från drivmedelsstation till kontor och liknande.  

• Ett minimiavstånd på 50 meter bör hållas till bostäder, daghem, ålderdomshem och 

sjukhus samt samlingsplatser där oskyddade människor uppehåller sig. 

• I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter från 

drivmedelstationen till bostäder, daghem, åldershem och sjukhus. 

2.1.1 VÄGAR SOM INTE ÄR REKOMMENDERADE TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS  

Farligt gods får även transporteras på vägar som inte utgör rekommenderade transportleder. 

Riskerna ska således beaktas om det är sannolikt att farligt gods kommer transporteras i 

närheten av det aktuella planområdet – oavsett om transportleden är rekommenderad eller inte. 

I en del fall kan det räcka att översiktligt beskriva vad som transporteras och hur ofta 

transporterna passerar planområdet [1].  
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2.1.2 BYGGNADSFRITT AVSTÅND 

Länsstyrelsens policy är att i första hand nyttja skyddsavstånd som säkerhetsåtgärd, se Figur 1, 

samt att inte bebygga närmare än 25 meter från led för farligt gods. Frångås de 

rekommenderade skyddsavstånden behöver det på ett tillfredsställande sätt redovisas om andra 

skyddsåtgärder behövs. Generellt ska detaljeringsnivån på riskanalysen öka ju närmare leden för 

farligt gods som bebyggelsen hamnar. 

 

Figur 1. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av 

markanvändning [1].  

Beskrivning av zoner  

Länsstyrelsen i Stockholm klassificerar markanvändning kopplat till tre olika zoner 

(verksamhetstyper), där zon A har minst krav och zon C högst krav på skyddsavstånd, se Figur 

1. För området närmast riskkällan brukar vanligtvis vara bebyggelsefritt skyddsavstånd där 

verksamheter i zon A rekommenderas. Inom detta område ska det ej uppmuntra till 

stadigvarande vistelse, utan ytan lämpar sig bäst till exempelvis ytparkering. 

  

Zon B är verksamheter med måttlig persontäthet alternativt tid per dygn som personer vistas 

inom fastigheten. Till zon B hör exempelvis kontor, parkeringsgarage, industri för att nämna 

några.   

  

Zon C har högst krav på skyddsavstånd, och det är främst verksamheter där personer 

exempelvis sover (bostäder, hotell), platser där personer har dålig lokalkännedom 

(detaljhandel, centrum) eller övriga känsliga verksamheter som vårdinrättningar samt skolor. 
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2.2 VÄRDERING AV RISKER 

Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande: 

 

• Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att 

reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

• Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den 

nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 

skäligt fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i 

form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

 

Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan anses vara tolerabla, tolerabla med 

restriktioner eller oacceptabla. Figur 2 beskriver principen för riskvärdering [4]. 

 

Figur 2 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier [5]. 

2.3 RISKVÄRDERINGSKRITERIER 

I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om vilka riskvärderingskriterier som ska 

användas. Länsstyrelsen i Stockholm har föreslagit att de riskvärderingskriterier som tagits fram 

av DNV [4] kan användas [1].  

 

Riskvärderingskriterierna omfattar två olika värderingsmått, individrisk och samhällsrisk. 

Individrisk är ett mått på risken för en person som befinner sig på en specifik plats, till exempel 

på ett visst avstånd från en transportled. Samhällsrisken är ett mått på risken för en population. 

Samhällsrisken inkluderar risker för alla personer som utsätts för en risk även om den bara sker 

vid enstaka tillfällen längs en 1 km lång sträcka. 

 

För individrisk föreslås följande kriterier av DNV: 

 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 1×10
–5

 per år 

• Övre gräns för område där risker kan anses som små: 1×-10
-7 

per år 

 

För samhällsrisk föreslås följande kriterier av DNV: 

 

• Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: 

F=1×10
–4

 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

• Övre gräns där risker anses vara acceptabla: 

F=1×10
–6

 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 
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Toleranskriterierna för samhällsrisk som DNV har föreslagit för Sverige visas i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Av DNV föreslagna samhällsriskkriterier [4]. 

Området mellan den övre och undre gränsen kallas för ALARP-området. ALARP står för As Low 

As Reasonably Practicable och innebär att riskera kan tolereras om alla rimliga åtgärder är 

vidtagna. I analysen används de toleranskriterier för individrisk och samhällsrisk som DNV har 

föreslagit. 

2.4 OM TRANSPORTER MED FARLIGT GODS 

Gods som klassificeras som farligt gods delas in i nio olika klasser, ADR-/RID-klasser, utifrån 

godsets egenskaper. Transporter med farligt gods kan innehålla en mängd olika ämnen vars 

fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kopplade till ämnenas 

inneboende egenskaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en olycka under 

transporten.  

 

För transporter av farligt gods på väg respektive järnväg finns det särskilda regelverk, ADR-S [6] 

respektive RID-S [7]. Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning och etikettering, 

vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer behöver.  

 

Brandfarliga fasta ämnen, ADR-/RID-klass 4, samt övriga ämnen, ADR-/RID-klass 9, utgör 

normalt ingen fara för omgivningen eftersom konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet. 

 

Oxiderande ämnen och organiska peroxider, ADR-/RID-klass 5, kan i vissa fall orsaka en 

betydande skada medan radioaktiva ämnen, ADR-/RID-klass 7, påverkar främst personer som 

kommer i kontakt med ämnet. 

 

När det gäller konsekvenser för olyckor med farligt gods är det framförallt fyra olika händelser 

samt kombinationer av dessa som utgör de främsta riskkällorna: 

 

• Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara 

gasblandningar) 

• Brand 

• Utsläpp av giftig gas 

• Utsläpp av frätande vätska  
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3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet är ca 14 hektar stort och är beläget centralt i Brunna, cirka 2,5 kilometer från 

centrala Kungsängen i Upplands-Bro kommun. 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. 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 [8].  

 

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

bebyggelse med cirka 850 bostäder i varierade bostadstyper och storlekar. Det planeras för en 

grundskola (cirka 600 elever) och förskola (upp till åtta avdelningar), samt centrumfunktioner, 

bland annat en livsmedelsbutik [8].  

 

 

Figur 4 Strukturplansskiss över Viby 19:3 i Upplands-Bro [8].  
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3.1 TRAFIKPROGNOSER ÅR 2040 

Trafikprognoser för år 2040 har tagits fram för Effektvägen, Granhammarsvägen och 

Energivägen [9]. Dessa redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. ÅDT (=årsmedeldygnstrafik) för samtliga fordon och tunga fordon [9].  

Väg ÅDT samtliga fordon  Varav tunga fordon 

Effektvägen  12 200 2 340 

Granhammarsvägen  10 500 790 

Energivägen  3 500 240 

3.2 TRANSPORTER MED FARLIGT GODS  

Transporter med farligt gods inom Brunna sker främst på vägarna E18 och Effektvägen. E18 är 

en primär transportled för farligt gods medan Effektvägen är sekundär transportled för farligt 

gods [10]. Transporter av farligt gods förekommer även på Granhammarsvägen (är sekundär 

transportled, men ej sträckan förbi planområdet) samt Energivägen. I Figur 5 visas en karta 

med rekommenderade transportleder för farligt gods.  

 

 

Figur 5. Rekommenderade transportleder för farligt gods i planområdets närhet (planområdet markerat i 

rött). Lila kontinuerliga linjer utgör primära transportleder och lila streckade linjer sekundära leder. [11] 

Rekommendationen från Länsstyrelsen i Stockholm är att även vägar som ej klassas som 

transportleder för farligt gods ska beaktas om det antas att farligt gods transporteras där (se 

avsnitt 3.1).   
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4 RISKANALYS 

4.1 RISKIDENTIFIERING 

Inledningsvis har en identifiering utförts av riskkällor samt verksamheter som kan generera 

transporter av farligt gods i och omkring Brunna. De olika riskkällorna har sedan utvärderats 

baserat på riktlinjerna från Länsstyrelsen i Stockholm, redovisade i avsnitt 3.1. 

Efter plansamrådet för den aktuella detaljplanen har Tyréns/kommunen tagit fram en utförlig 

inventering av verksamheter inom Brunna. Riskidentifieringen i denna utredning har därför 

kompletterats utifrån kännedom om ytterligare verksamheter som kan utgöra riskkällor och som 

kan generera transporter av farligt gods. I Tabell 3 redovisas resultatet av riskidentifieringen.  

Tabell 3. Riskidentifiering i planområdets omgivning. 

Riskkällor Riskhanterings-

avstånd enligt 

riktlinjer 

Aktuellt avstånd 

till planerad 

bebyggelse 

Bedömning Fortsatt utredning 

E18  150  350  Primärled, mycket 

omfattande transporter 

av farligt gods.  

Nej, avståndet 

överskrider 

riktlinjerna. 

Effektvägen  150 -  Sekundärled förbi 

planområdet. 

Ja, transporter med 

farligt gods på 

vägen. 

Granhammars-

vägen  

-  -  Ej utpekad som 

transportled för farligt 

gods förbi planområdet 

men sådana transporter 

förväntas förekomma. 

Ja, transporter med 

farligt gods på 

vägen. 

Energivägen  - -  Transporter med farligt 

gods förekommer i 

begränsad omfattning.  

Ja, transporter med 

farligt gods på 

vägen. 

Fresenius Kabi  -  500  Bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet 

men genererar 

transporter med farligt 

gods. 

Ja, transporter med 

farligt gods till 

verksamheten. 

Air Liquide  -  300  Bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet 

men genererar 

transporter med farligt 

gods. 

Ja, transporter med 

farligt gods till 

verksamheten. 

St1 

drivmedelsstation 

100  42   

  

Bedöms utgöra en risk 

för planområdet och 

genererar transporter 

med farligt gods.  

Ja, 

drivmedelsstationen 

samt transporter 

med farligt gods till 

den.  

SÅIFA 

drivmedelsstation 

100 700 Bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet 

men genererar 

transporter med farligt 

gods.  

Ja, transporter med 

farligt gods till 

drivmedelsstationen. 

Livgardet -  

Militäranläggning  

-  >1 km  Bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet 

men genererar 

transporter med farligt 

gods. 

Ja, transporter med 

farligt gods till 

verksamheten. 



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 - Risk Viby 19-3 211013

 

 

 

 

 

Uppdrag: 304363, revidering av 278791, Kvalitetsprogram Brunna, Viby 
19:3 
 

2021-10-13 

Beställare: Upplands-Bro Kommun  

 

14(38) 

EON Värmeverk 

(Viby 19:20) 

- 150 Fjärrvärmeverk. Tar 

emot cirka fem 

transporter med bioolja 

per vecka (under 

vinterhalvåret). Biooljan 

är inte klassad som 

brandfarlig vara till följd 

av dess höga 

flampunkt. 

Verksamheten hanterar 

inga brandfarliga varor 

och bedöms inte utgöra 

en olycksrisk för 

planområdet.  

Nej, kan dock ge 

upphov till buller,  

lukt och damning 

vilket bör utredas 

separat. 

 

Asfalt 

Kungsängen 

AB/Svenska Väg 

AB 

- >200 meter Själva verksamheten 

bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet. 

Verksamheten tar dock 

emot transporter av 

diesel, eldningsolja, 

bitumen och en mindre 

mängd kemikalier per 

år [12]. Eldningsolja och 

diesel men inte bitumen 

klassas som 

brandfarliga varor. 

Ja, transporter med 

eldningsolja och 

diesel till 

verksamheten. 

 

De riskkällor som kommer att utredas vidare i rapporten är transporter av farligt gods på 

Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen. De flesta av dessa transporter bedöms ske till 

de riskkällor/verksamheter som har identifierats i Tabell 3.  

 

Drivmedelstationen St1 ligger i närheten av planområdet och kommer därför att utredas vidare. 

4.1.1 FARLIGT GODS PÅ EFFEKTVÄGEN 

Effektvägen är som tidigare nämnts utpekad som en sekundär transportled för farligt gods. 

Utifrån genomförd riskidentifiering bedöms det på vägen transporteras farligt gods till 

verksamheterna Fresenius Kabi, Air Liquide, St1 drivmedelsstation, SÅIFA drivmedelsstation och 

Svenska Väg AB.  

Fresenius Kabi 

På Fresenius Kabi i Brunna finns företagets råvarutillverkning av bland annat äggfosfolipider som 

används som emulgator i näringslösningar. Vid fabriken i Brunna arbetar 200 personer med 

tillverkning, kvalitetsarbete, teknisk support och service. Här finns även Fresenius Kabis 

centrallager. Inom anläggningen hanteras stora mängder brandfarliga lösningsmedel (ADR-klass 

3). Hanteringen av brandfarliga lösningsmedel medför att anläggningen klassificeras som farlig 

verksamhet och som en Sevesoanläggning.  

 

Fresenius Kabi samverkar kontinuerligt med Brandkåren Attunda. Detta sker bland annat genom 

gemensamma övningar. Brandkåren kontrollerar också genom sin tillsyn att verksamheten lever 

upp till de krav som ställs [13]. 

 

Enligt tidigare riskanalys från Brandkåren Attunda är konsekvensområdet kopplat till Fresenius 

Kabis anläggning 300 meter. Konsekvensområdet är kopplat till brandfarlig vätska som bedömts 

vara den dominerande faran [14].  
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Transport av ADR-klass 3 till Fresenius Kabi sker främst med tankbil, vanligtvis cirka 3 

transporter per vecka. Vissa mindre mängder av övriga ADR-klasser (5.2, 6.1, 8 och 9) sker, men 

detta är i styckegods och små mängder och inkluderas därmed ej i riskberäkningarna då de 

antas vara försumbara [15].  

 

Avståndet till Fresenius Kabi från detaljplaneområdet överstiger 500 meter. Eventuella 

olycksscenarion på Fresenius Kabi bedöms därmed inte bidra till risknivån för 

detaljplaneområdet. Farligt gods som transporteras till och från Fresenius Kabi på Effektvägen 

kommer inkluderas i riskanalysen.  

 

Air Liquide 

Air Liquide AB levererar gaser till områden som industri, kemi, elektronik, livsmedel, miljövård 

och sjukvård. På området hanteras större mängder gaser, både brandfarliga och giftiga (ADR-

klasser 2.1, 2.2 och 2.3). Leveranser till och från Air Liquide sker från Effektvägen med 4 - 5 

transporter dagligen [16]. 

 

Air Liquides egna riskanalys visar att bränder och explosioner som inträffar inne på fabrikens 

område med stor sannolikhet inte ger upphov till konsekvenser på större avstånd än 300 meter 

[17]. Detaljplaneområdet ligger cirka 300 meter ifrån Air Liquides närmaste anläggningsdel 

(fasad) och antas därmed ej påverkas nämnvärt av ett olycksscenarier inne på Air Liquides 

område. Farligt gods som transporteras till och från Air Liquide på Effektvägen kommer 

inkluderas i riskanalysen.  

St1 drivmedelsstation och SÅIFA drivmedelsstation 

Informationen angående vilka drivmedel som hanteras på respektive station har hämtats från 

respektive företags hemsida. I Tabell 4 redovisas drivmedelsstationera i närhet till det planerade 

området. 

Tabell 4. Sammanställning av närliggande drivmedelsstationer. 

Drivmedelsstation  Aktuellt avstånd till planerad 

bebyggelse  

Drivmedel som hanteras Leveranser med farligt 

gods 

St1 Ca 42 meter till tomtgräns Bensin, E85 och diesel 1 gång per vecka 

SÅIFA  Ca 700 meter Diesel 3 gånger per vecka 

 

Den intilliggande drivmedelsstationen, St1 Kungsängen, ligger på andra sidan av Energivägen 

från detaljplaneområdet på ett avstånd om drygt 40 meter. Avståndet är mätt till närmsta 

belägna del av stationen, vilket är centralpåfyllningen där tankbilar ställer upp för lossning till 

cisterner. Stationen är en automatstation, vilket innebär att det är en obemannad station utan 

tillhörande försäljning av gasol. Drivmedel som tillhandahålls på stationen är bensin, diesel och 

E85 men ingen fordonsgas. I genomsnitt tar stationen emot en (1) leverans med drivmedel per 

vecka och dessa transporter går via Effektvägen och Energivägen [18]. 

 

Drivmedelsstationen SÅIFA ligger cirka 700 meter från planområdet. Stationens utgör således 

ingen risk för planområdet. Stationen tillhandahåller diesel till tunga fordon och tar emot cirka 

3 leveranser per vecka. Dessa transporter går via Effektvägen [19].  

 

Svenska Väg AB 

Till verksamheten Asfalt Kungsängen AB/Svenska Väg AB går transporter med eldningsolja och 

diesel. Dessa transporter kommer från E18 och kör därefter via Effektvägen och Energivägen 

fram till verksamheten. Verksamheten tar emot mellan 6 och 11 transporter med eldningsolja 

och diesel och endast mindre mängder kemikalier per år [12]. 
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4.1.2 FARLIGT GODS PÅ ENERGIVÄGEN 

På Energivägen går samma transporter med farligt gods till drivmedelsstationen St1 och till 

Svenska Väg AB som på Effektvägen. Dessa har behandlats i föregående avsnitt.  

4.1.3 FARLIGT GODS PÅ GRANHAMMARSVÄGEN 

På Granhammarsvägen går transporter till Livgardet. Vägen är dock inte utpekad som 

transportled för farligt gods förbi planområdet. 

 

Livgardet 

Försvarsmakten transporterar framförallt brandfarlig vätska (drivmedel) och explosiva varor 

(ammunition) på Granhammarsvägen [20]. Uppgifter om transporterna är till viss del 

konfidentiella när det gäller exempelvis explosiva varor och ammunition. I beräkningarna har 

transporterna till Livgardet inkluderats men enbart med de civila transporterna som har 

delgivits av Försvarsmakten samt att en del explosiva varor har uppskattats.   

 

Tabell 5. Transporter med farligt gods via Granhammarsvägen till och från Livgardet/Försvarsmakten 

Ämnen (ADR-klass) Mängd/fordon Antal transporter/år 

Gasol (2) 8 ton 8 

Bioolja (3) 40 ton 25 

Drivmedel, bensin och diesel (3) 37 ton 11 

Drivmedel, bensin och diesel (3) 0,8 ton 10 

Oljeslam/spillolja (3) 8 ton 8 

Lysrör (antar 9) 280 kg 1 

 

Uppgifter avseende eventuella transporter av ammunition respektive ”frimängder” har dock ej 

redovisats. Enligt tabellen ovan körs det en transport med farligt gods var fjärde dag. Det antas 

därför vara konservativt att räkna med att Livgardet kör en transport av farligt gods varannan 

dag på Granhammarsvägen [21]. Av dessa har det antagits att 60 procent är ADR-klass 3 (bensin, 

diesel och liknande), 20 procent ADR-klass 1 (ammunition, sprängämnen och liknande uppgifter 

saknas) samt 20 procent ADR-klass 2.   

4.1.4 SAMMANSTÄLLNING 

I Tabell 6 sammanställs antalet transporter med farligt gods per år för Effektvägen, 

Granhammarsvägen och Energivägen. 

 

Tabell 6. Antal transporter med farligt gods per år på Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen, 

samt den procentuella andelen.  

ADR-

klass 
Ämne 

Effektvägen 

Transporter per år 

(andel i procent) 

Granhammarsvägen 

Transporter per år 

(andel i procent) 

Energivägen 

Transporter per år 

(andel i procent) 
 

1 
Explosiva ämnen 

och föremål 
0 (0 %) 46,4 (20 %) 0 (0 %) 

 

2 Gaser 1642,5 (82 %) 46,4 (20 %) 0 (0 %) 
 

3 
Brandfarliga 

vätskor 
372,5 (18 %) 139,2 (60 %) 60,5 (100 %) 
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4.2 BERÄKNING AV RISKER 

I detta avsnitt beräknas risknivåerna intill de riskkällor som i föregående avsnitt har bedömts 

bidra till planområdets risknivå. Detaljerat beräkningsunderlag, justeringar och antaganden 

redogörs för i Bilaga 1. 

4.2.1 INDIVIDRISK 

Sannolikheten för att en olycka med farligt gods ska inträffa har beräknats enligt VTI-modellen, 

se Bilaga 1. Individrisken har beräknats intill Effektvägen (Figur 6), Granhammarsvägen (Figur 7) 

och Energivägen (Figur 8) samt intill Energivägen i höjd med drivmedelsstationen St1 (Figur 9).  

 

 

Figur 6. Individrisk intill Effektvägen år 2040. Mätt från närmaste vägkant. 

 

Figur 7. Individrisk intill Granhammarsvägen år 2040. Mätt från närmaste vägkant. 
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Figur 8. Individrisk intill Energivägen år 2040. Mätt från närmaste vägkant. 

 
Figur 9. Individrisk intill Energivägen i höjd med drivmedelsstationen St1 år 2040. Mätt från närmaste 

vägkant på Energivägen. 

4.2.2 SAMHÄLLSRISK 

Samhällsrisken har beräknats enligt praxis för en 1 km lång vägsträcka. Eftersom flera vägar 

angränsar till planområdet har samhällsrisken intill respektive väg beräknats och därefter 

adderats till en total samhällsrisk som redovisas i Figur 10. 

 

 

Figur 10. Samhällsrisk för planområdet med omgivning år 2040. 
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4.2.3 OSÄKERHETER 

Individ- och samhällsriskberäkningar på längre sikt medför ett flertal osäkerheter och nedan 

redovisas osäkerheterna som har störst påverkan på beräkningsresultatet. 

 

Antalet transporter med farligt gods 

Effektvägen utgör en sekundärled för transporter av farligt gods och antalet transporter av 

farligt gods kommer att vara beroende av verksamheterna i närområdet och hur dessa 

utvecklas i framtiden. En prognos för hur transportbehovet gällande transporter av farligt gods 

ser ut i framtiden, exempelvis om 20 år, medför troligtvis betydande osäkerheter. För att 

beakta detta har en känslighetsanalys genomförts, se kapitel 4.2.4, där ett ökat antal 

transporter av farligt gods har analyserats. För att ta höjd för osäkerheter kring antalet 

transporter med farligt gods och hur dessa påverkar individrisknivån har antalet transporter 

ökat med 25, 50 respektive 100 procent.  

 

Påverkan till följd av en förändrad ADR-fördelningen 

Utöver antalet transporter av farligt gods påverkas även individrisknivån av ADR-fördelningen. 

För sekundärleder är det relevant att undersöka vilka målpunkter som genererar transporter av 

farligt gods, men kemikaliebehovet kan förändras till följd av ändrade processer inom 

verksamheterna. För att beakta detta har en känslighetsanalys genomförts, se kapitel 4.2.4, där 

en alternativ ADR-fördelning tillämpats. Som jämförelse har en genomsnittlig ADR-fördelning 

som efterspeglar transporterna av farligt gods på nationell nivå valts.  

 

Eventuella förändringar på sikt 

Det är troligt att mer miljövänliga bränslen kommer att bli aktuella på drivmedelsstationen. 

Idag finns på stationen enbart vätskeformiga bränslen; bensin, E85 och diesel. Förnybara 

varianter av dessa såsom HVO, biodiesel (RME), biometanol och bioetanol (ED95) har 

egenskaper som begränsat skiljer sig från det som hanteras idag. De i riskanalysen 

identifierade riskerna och riskavstånden bedöms applicerbara även för dessa nya ämnen. Det 

kan även bli aktuellt med gasformiga drivmedel framöver, till exempel biogas (CBG), naturgas 

(CNG), flytande fordonsgas (LNG/LBG), dimetyleter (DME) och vätgas. Gasformiga drivmedel 

kräver i viss mån längre skyddsavstånd när en station ska byggas i ett detaljplanelagt område 

jämfört med vätskeformiga drivmedel. Detta beror framför allt på att de vätskeformiga 

drivmedel som är aktuella på en bensinstation generellt hanteras i markförlagda cisterner 

medan gasformiga drivmedel ofta hanteras i behållare placerade ovan mark. I viss mån 

fokuseras även hanteringen av vätskeformiga drivmedel kring pölbrand medan gasmoln 

egentligen inte berörs. Vad gäller gasformiga drivmedel blir det dock viktigare att ta hänsyn till 

just gasmoln. De längsta avstånden som nämns är i dagens lagstiftning 100 meter   

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och då gäller det avståndet till utgången från 

svårutrymda lokaler1. Det finns dock byggnadstekniska åtgärder som kan vidtas utan enorma 

kostnader för att halvera dessa avstånd. Drivmedelsstationens fastighet bör därmed således 

medge övergång/tillägg av de flesta av de tänkbara förnybara drivmedlen. Riskutredning måste 

genomföras av verksamhetsutövaren inför sådan förändring och i denna ska hänsyn till 

erforderlig säkerhet till omgivande bebyggelse tas.   

Beräkningsmodellen 

Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom andra 

modeller, är en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen är uppbyggd av underliggande 

modeller kring olycksfrekvenser och konsekvenser från skadehändelser.  

 
1

 Svårutrymd lokal är till exempel skola, sjukhus, daghem eller annan lokal avsedd att inrymma publik (till 

exempel biograf, teater).  
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Genom att basera resultatet på beräkningar med 10 000 stycken iterationer, körningar av 

modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och därmed erhålls ett resultat som efterliknar 

verkligheten i största möjlig utsträckning.   

4.2.4 KÄNSLIGHETSANALYS 

För att utreda hur osäkerheterna kring transporter av farligt gods på Effektvägen påverkar 

individrisknivåerna har en känslighetsanalys genomförts där ett ökat antal transporter av farligt 

gods respektive en alternativ ADR-fördelning studerats.  

 

Antalet transporter av farligt gods på Effektvägen 

I syfte att redovisa hur ett förändrat antal transporter av farligt gods på Effektvägen påverkar 

individrisknivån har ett ökat antal transporter av farligt gods studerats. Den ökning av antal 

transporter av farligt gods som har valts är 25, 50 respektive 100 %.  

 

I Tabell 7 redovisas olika beräkningsscenarier och antalet transporter av farligt gods respektive 

förväntat antal olyckor med farligt gods för respektive beräkningsscenario. 

 

Tabell 7 Redovisning av beräkningsscenarier och antalet transporter av farligt gods respektive förväntat 

antal olyckor med farligt gods för respektive scenario.  

Beräkningsscenarier  Antal transporter med farligt 

gods [per år] 

Förväntat antalet olyckor med 

farligt gods [per år] 

Prognos 2015 3,58×10
–3

 

Ökning med 25 % 2519 4,47×10
–3

 

Ökning med 50 % 3023 5,36×10
–3

 

Ökning med 100 % 4030 7,15×10
–3

 

 

I Figur 11 redovisas hur individrisknivåerna påverkas av ett ökat antal transporter med farligt 

gods.  

 

Figur 11 Redovisning av hur ett ökat antal transporter med farligt gods påverkar individrisknivåerna. För 
beräkningarna har antalet transporter ökat med 25, 50 respektive 100 procent.  
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Utifrån antalet transporter av farligt gods för Effektvägen är individrisken inom ALARP upp till 30 

meter från närmaste vägkant och under ALARP på större avstånd, men vid ett ökat antal 

transporter med farligt gods blir det en förskjutning av individrisknivån, se Figur 11. Vid en 

ökning med 50 % kommer individrisken att ligga inom ALARP upp till ca 40 meter från närmaste 

vägkant. För en fördubbling av antalet transporter, vilket bedöms osannolikt, blir avståndet strax 

över 40 meter.  

 

Föreslagna skyddsåtgärder för Effektvägen, se Tabell 9 bedöms som tillräckliga, även vid ett 

ökat antal transporter av farligt gods då individrisken ligger i nedre regionen av ALARP-området.  

Förändring av ADR-fördelning 

En förändring av ADR-fördelningen medför också en påverkan på individrisknivån då 

konsekvenserna vid en farligt gods-olycka påverkas av vad som transporteras. Till följd av Air 

Liquides verksamhet utgör ADR-klass 2, gaser, en betydande andel av transporterna. Som 

jämförelse har en genomsnittlig ADR-fördelning med hänsyn till antalet transporter i Sverige, se 

Tabell 8, använts för att beräkna individrisknivån. 

 

Tabell 8 Jämförelse mellan den lokala ADR-fördelningen och en genomsnittlig ADR-fördelning för 

transporterna av farligt gods i Sverige. 

ADR-klass Lokal fördelning [%] Genomsnittlig procentuell fördelning 

av farligt gods under perioden 2012 – 

2020 utifrån antalet transporter [%] 

[22] 

1 0 2 

2 82 21 

3 18 51 

4 0 3 

5 0 3 

6 0 5 

7 0 0 

8 0 11 

9 0 4 

Summa 100 100 
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I Figur 11 redovisas hur individrisknivån påverkas av två olika ADR-fördelningar, en lokal ADR-

fördelning utifrån verksamheterna i närområdet och en genomsnittlig ADR-fördelning för 

transporterna av farligt gods i Sverige.   

 

Figur 12 Redovisning av hur olika ADR-fördelningar påverkar individrisknivåerna. 

Utifrån jämförelsen mellan den lokala ADR-fördelningen baserad på verksamheterna i 

närområdet och en genomsnittlig ADR-fördelning för transporterna av farligt gods i Sverige, se 

Figur 12, blir det tydligt att en högre andel klass 3, brandfarliga vätskor, medför en större 

påverkan på avstånd upp till ca 50 meter medan en hög andel klass 2, gaser, påverkar 

individrisknivån på längre avstånd.  

 

Föreslagna skyddsåtgärder för Effektvägen, se Tabell 9 bedöms som tillräckliga, även vid en 

förändring av ADR-fördelningen då åtgärderna skyddar mot olyckor med brandfarliga vätskor.  
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5 RISKVÄRDERING  

Genomförd riskanalys visar att beräknade individrisker hamnar inom eller under ALARP och att 

samhällsrisken för planområdet med omgivning hamnar under ALARP. I detta avsnitt värderas 

beräknade risknivåer närmare och vid behov föreslås lämpliga skyddsåtgärder.  

5.1 INDIVIDRISK INTILL EFFEKTVÄGEN 

Intill Effektvägen är individrisken inom ALARP upp till 30 meter från närmaste vägkant och under 

ALARP på större avstånd. Detta innebär att samtliga rimliga skyddsåtgärder bör vidtas för 

bebyggelse inom 30 meter från vägkant. För att identifiera vilka åtgärder som är lämpliga att 

vidta redovisas i Figur 13 individriskbidragen från samtliga farligt gods-olyckor som kan inträffa 

på Effektvägen. 

 

 

Figur 13. Individriskbidraget från olyckor med ADR-klass 2 (gaser) och ADR-klass 3 (brandfarliga vätskor) 

på Effektvägen. 

Av Figur 13 framgår att det är olyckor med ADR-klass 3 (brandfarliga vätskor) som medför att 

individrisken hamnar inom ALARP och att det därför erfordras åtgärder som skyddar 

bebyggelsen mot sådana olyckor. Följande skyddsåtgärder bedöms lämpliga att vidta längs med 

Effektvägen: 

 

Tabell 9. Rekommenderade skyddsåtgärder intill Effektvägen. 
Riskkälla  Skyddsåtgärder 

Effektvägen  Avståndet 0 - 15 meter från närmaste vägkant ska vara bebyggelsefritt. 

 

För byggnader mellan 15 - 30 meter från närmaste vägkant ska: 

• fasader utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk 

klass EI30  

• fönster utföras i lägst brandteknisk klass EW30 

• friskluftsintag placeras på tak 

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

5.2 INDIVIDRISK INTILL GRANHAMMARSVÄGEN 

Beräknad individrisk intill Granhammarsvägen, förbi planområdet, är acceptabelt låg (under 

ALARP). Sett till rimlighetsprincipen (avsnitt 2.2) bedöms det dock vara lämpligt att vidta 

följande skyddsåtgärder för bebyggelsen längs med Granhammarsvägen: 
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Tabell 10. Rekommenderade skyddsåtgärder intill Granhammarsvägen. 
Riskkälla Skyddsåtgärder  

Granhammarsvägen Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.  

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak

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

5.3 INDIVIDRISK INTILL ENERGIVÄGEN 

Beräknad individrisk intill Energivägen är acceptabelt låg (under ALARP) längs med större delen 

av vägen men inom ALARP förbi drivmedelsstationen St1. Förbi drivmedelsstationen är 

individrisken inom ALARP upp till 30 meter från närmaste vägkant och under ALARP på större 

avstånd. För att identifiera vilka skyddsåtgärder som är lämpliga att vidta redovisas i Figur 14 

individriskbidragen från samtliga olyckshändelser som har bedömts kunna inträffa inom 

drivmedelsstationen St1 och på Energivägen. 

Figur 14. Individriskbidragen från olyckshändelser på drivmedelsstationen St1 och Energivägen. Mätt från 

närmaste vägkant på Energivägen. 

Av  Figur 14 framgår att det är olyckor med ADR-klass 2 (brandfarliga gaser) som medför att 

individrisken hamnar inom ALARP och att det därför erfordras åtgärder som skyddar 

bebyggelsen mot sådana olyckor. Specifikt är det spridning av gasmoln från drivmedelsstationen 

med efterföljande antändning som kan komma att påverka området. De brännbara gaserna rör 

sig företrädesvis utmed marken och när gasmolnet rört sig längre sträckor från källan är det 

särskilt i marknivå som antändbara koncentrationer förekommer (se Bilaga 2). För att undvika att 

brännbara gaser kommer in i byggnader bör friskluftsintag därför placeras högt. 

Följande skyddsåtgärder bedöms vara lämpliga att vidta för bebyggelsen längs med 

Energivägen: 

Tabell 11. Rekommenderade skyddsåtgärder intill Energivägen. 
Riskkälla Skyddsåtgärder  

Energivägen Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.  

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen
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5.4 SAMHÄLLSRISK 

Den beräknade totala samhällsrisken för planområdet med omgivning är acceptabelt låg (under 

ALARP). De skyddsåtgärder som har föreslagits i avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 kommer att reducera 

samhällsrisken ytterligare. Reduktionens storlek kvantifieras dock inte närmare i denna 

utredning. Inga ytterligare skyddsåtgärder anses erfordras. 
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6 SLUTSATS  

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.   

Under förutsättning att de skyddsåtgärder som har föreslagits i avsnitt 5 införs i detaljplanen har 

riskutredningen visat att planerad bebyggelse är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken 

för dessa olyckor. Skyddsåtgärderna sammanfattas i Tabell 12 nedan. 

 

Tabell 12. Rekommenderade skyddsåtgärder inom planområdet. 

Riskkälla  Skyddsåtgärder   

Effektvägen  Avståndet 0 - 15 meter från närmaste vägkant ska vara bebyggelsefritt. 

 

För byggnader mellan 15 - 30 meter från närmaste vägkant ska: 

• fasader utföras i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI30  

• fönster utföras i lägst brandteknisk klass EW30 

• friskluftsintag placeras på tak 

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

Granhammarsvägen  Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.   

 

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak 

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

Energivägen (från 

Effektvägen till och med 

drivmedelsstationen St1)  

Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.   

 

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 
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BILAGA 1 – BERÄKNINGAR: TRANSPORT AV FARLIGT GODS 

SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR 

För att beräkna sannolikheten för farligt gods-olyckor intill planområdet används den så kallade 

VTI-modellen som är en olycksmodell som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tog 

fram i mitten av 1990-talet för att kunna analysera riskerna förknippade med transporter av 

farligt gods på väg och järnväg i Sverige [23]. 

I Tabell 13, Tabell 14 respektive Tabell 15 redovisas indata till beräkningarna av sannolikheten 

för farligt gods-olyckor på Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen.  

 

Tabell 13. Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods-olyckor per år på Effektvägen. 

Parameter Värde 

Hastighet 60 km/h 

ÅDT [fordon per dygn] 12 200 

Andel transporter skyltade med farligt gods [procent] 0,045 

Olyckskvoten (antal olyckor per miljon fordonskilometer) 1 

Andel singelolyckor 0,225 

Index för farligt gods-olycka  0,075 

Förväntade antalet olyckor med farligt gods [per år] 3,58×10
–3

 

 

Tabell 14. Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods-olyckor per år på Granhammarsvägen. 

Parameter Värde 

Hastighet 60 km/h 

ÅDT [fordon per dygn] 10 500 

Andel transporter skyltade med farligt gods [procent] 0,006 

Olyckskvoten (antal olyckor per miljon fordonskilometer) 1 

Andel singelolyckor 0,225 

Index för farligt gods-olycka  0,075 

Förväntade antalet olyckor med farligt gods [per år] 4,12×10
–4

 

 

Tabell 15. Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods-olyckor per år på Energivägen. 

Parameter Värde 

Hastighet 40 km/h 

ÅDT [fordon per dygn] 3 500 

Andel transporter skyltade med farligt gods [procent] 0,005 

Olyckskvoten (antal olyckor per miljon fordonskilometer) 1,35 

Andel singelolyckor 0,1 

Index för farligt gods-olycka  0,02 

Förväntade antalet olyckor med farligt gods [per år] 1,55×10
–4

 

KONSEKVENSBERÄKNINGAR 

Beräkningar och antaganden är i huvudsak de som redovisas i Øresund Safety Advisers rapport 

Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (avseende transport av farligt gods på väg och 

järnväg), Bilaga A, Riskanalys som togs fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne [24]. 

 

Följande justeringar av antaganden har utförts: 

 

• Justering av sannolikheten för farligt gods olycka för individrisk 

 

Då frekvensen för en olycka med farligt gods beror på hur stort konsekvensområdet för de 

enskilda klasserna blir, justeras frekvensen.  
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Frekvensen för en olycka beräknas för en specifik sträcka förbi programområdet. Denna justeras 

sedan för respektive klass baserat på konsekvensavståndet. 

 

Olycksfrekvensen förändras utifrån följande formel: 

 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 × 2

𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

 

I beräkningarna beaktas inga höjdskillnader mellan vägarna och planområdet då planområdet 

till stor del ligger i höjd med vägarna. Det finns dock diken mellan planområdet och 

Granhammarsvägen respektive Effektvägen som bedöms kunna förhindra vätskor som 

klassificeras som farligt gods att rinna in mot planområdet. Vid beaktande av dike i 

beräkningarna förväntas en lägre risknivå, men flexibiliteten minskar också då dikena blir svåra 

att ta bort om slutsatserna från riskanalysen är baserade på att dike finns. För att vara 

konservativa så kvantifieras ej den riskreducerande effekten av dike i beräkningarna.   

ADR-KLASS 2 – GASER  

En olycka med gaser kan leda till ett utsläpp av brännbar och/eller giftig gas. Då det gäller 

giftiga ämnen så kan dessa sugas in via ventilationssystemet. Brandfarliga gaser kan 

exempelvis spridas till närområdet till följd av en olycka och därefter antändas till följd av en 

extern källa, vilket orsakar en brand.   

  

Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid utströmning kommer en del 

av vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som 

driver i väg med vinden. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE 

(Unconfined Vapour Cloud Explosion) och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).   

  

UVCE inträffar om ett gasmoln antänds på ett större avstånd från utsläppskällan och BLEVE är 

ett resultat av att en värmepåverkad kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut 

momentant från en bristande tank och exploderar med stor kraft.    

  

Nedan följer några exempel på möjliga riskreducerande åtgärder:  

  

• Säkerställ att skyddsavstånd existerar mellan fastigheten och vägen.  

• Utrymmet mellan byggnaderna och vägen ska hållas fri från ytor där personer inbjuds 

att vistas mer än tillfälligt. Rekommenderad markanvändning är exempelvis 

ytparkering.  

• Placera friskluftsintagen till byggnaden på taket eller bort från vägen.   

• Säkerställa att det finns utrymningsvägar/utgångar som mynnar bort från vägen. Denna 

åtgärd innebär inte att sådana utrymningsväg behöver utformas enligt BBR avsnitt 5. 

Detta innebär inte att dörrar inte får finnas mot vägen, utan enbart att det ska finnas 

andra vägar ut. 

  

Ett skyddsavstånd mellan fastigheten och riskkällan medför en lägre sannolikhet för att 

fastigheten ska påverkas av konsekvenserna från exempelvis en gasolycka. Att placera 

friskluftsintag till byggnader på tak eller bort från riskkällan kan medföra att mängden gas som 

kommer in i byggnaden via ventilationssystemet minskar, vilket därmed minskar sannolikheten 

för exempelvis en explosion i byggnaden vid utsläpp av brandfarlig gas utomhus [25]. 
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ADR-KLASS 3 - BRANDFARLIGA VÄTSKOR 

Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av 

vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Antänds en vätskepöl uppstår en 

pölbrand.  För vissa ämnen kan det bildas ett gasmoln till följd av ett utsläpp, vilket till stor del 

beror på ämnets flyktighet. Möjliga åtgärder för att hantera konsekvenserna från dessa är 

detsamma som för ADR-klass 2, se föregående avsnitt.  

  

Strålningen från en pölbrand kan skada människor i omgivningen. Även byggnader i närheten 

av branden kan antändas och börja brinna. Strålningsnivån på byggnaden från en eventuell 

pölbrand beror bland annat av hur ett utsläpp med brandfarlig vätska kommer att sprida ut sig 

i det aktuella området där olyckan sker. Vanliga konsekvensavstånd är att en pölbrand kan få 

påverkan inom 25 - 30 meter från vägen, men så långa avstånd som upp till 50 meter från 

vägen är möjligt om pölen kan rinna i riktning mot bebyggelsen.   
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BILAGA 2 – BERÄKNINGAR: DRIVMEDELSSTATION 

För lokalisering av tät bostadsbebyggelse i närheten av en drivmedelsstation anser Länsstyrelsen 

i Stockholm att ett avstånd om 100 meter bör vara en ambition [3]. De första 50 meterna 

hänförs till olycksrisker medan avståndet mellan 50 och 100 meter beaktar luft, lukt, buller och 

ljusstörningar. Det finns dock inga klara riktvärden vad gäller de senare störningarna, utan 

dessa är sedan tidigare enbart en uppskattning. Utformning av byggnaderna och omgivningen 

kan i stor utsträckning påverka samtliga störningar. De olyckshändelser på drivmedelsstationen 

som bedöms påverka planområdet är därför framför allt relaterade till brand och explosion.  

 

De utsläpp som sker på drivmedelsstationer vid tankning till fordon, exempelvis genom 

slangbrott, är små (under 100 liter på grund av säkerhetsåtgärder) och kommer inte att påverka 

planområdet. Dessa utreds av den anledningen inte vidare i denna riskutredning. Störst risk för 

olycka bedöms istället föreligga under lossningstillfället när tankbilen är uppställd på 

lossningsplatsen [3]. Läckage kan exempelvis ske genom att en slang lossnar eller går sönder. 

Detta kan leda till att en bränslepöl uppkommer, som kan antändas eller förångas och ge 

upphov till gasmoln med brännbara gaser. Även transporterna av drivmedel till stationen medför 

en risk för påverkan på planområdet då transporterna sker på Energivägen. Utifrån detta 

kommer både lossning och transport att utredas vidare. 

SCENARIER OCH DIMENSIONERANDE GRÄNSVÄRDEN 

Enligt St1 sker det i genomsnitt 1 lossning per vecka till den aktuella drivmedelsstationen [18].  

DIMENSIONERANDE SCENARIER 

Tre olika storlekar på läckage har antagits. Ett litet utsläpp (läckande slang) som ger upphov till 

en 50 m
2

 pöl, ett medelstort utsläpp som ger upphov till en 100 m
2

 pöl och ett stort utsläpp som 

ger upphov till en 200 m
2

 pöl.  

 

Vid direkt antändning förväntas en pölbrand. Då antändning inte sker direkt förväntas 

förångning av bränslet, vilket kan ge upphov till gasmoln med en koncentration inom 

brännbarhetsområdet. Antändning av ett sådant gasmoln kan resultera i explosion eller flash 

fire.  

DIMENSIONERANDE GRÄNSVÄRDEN 

Vid en pölbrand finns det en risk för direkt brandspridning (brandspridning genom konvektion) 

till byggnader/föremål beroende på att de mer eller mindre involveras i brandförloppet. Den 

huvudsakliga orsaken till skador på människor är emellertid den strålning som branden medför. 

När det gäller brandspridning till andra byggnader anges i Boverkets allmänna råd [26] att den 

infallande strålningen ska understiga 15 kW/m
 2

. 

Den kritiska strålningsintensiteten för en människa, qx, kan beräknas med hjälp av följande 

probitfunktion: 

( )3/4lnPr xqtba +=
 

där 

Pr = Probitfunktionen. Antar värdet 5 då 50 procent av en population påverkas 

a, b = Konstanter beroende av vilken skadenivå som avses (se tabell nedan) 

t = Exponeringstid [s] 

qx = Kritisk strålningsintensitet [W/m
2

] 
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Tabell 16. Indata till probitfunktion för beräkning av kritisk strålningsintensitet. 

Skadenivå a b 

2: a gradens brännskada -43.14 3.02 

Dödsfall -36.38 2.56 

Genom att använda probitfunktionen ovan kan den strålningsnivå som ger ett visst utfall för en 

given exponeringstid beräknas.  

I beräkningarna har en exponeringstid på 30 sekunder använts. Under denna tid förväntas en 

normal människa hinna sätta sig i säkerhet bakom närliggande byggnader eller andra objekt. 

Kritiska strålningsnivåer för olika skadenivåer och 30 sekunders exponering redovisas nedan. 

• 2: a gradens brännskada uppkommer då strålningsnivån överstiger 12 kW/m
2

. 

• Dödsfall inträffar vid en strålningsnivå över 14,5 kW/m
2

. 

 

Det avstånd inom vilket personer förväntas omkomma direkt antas till 12 kW/m
2

 då individrisk 

inte tar hänsyn till att personer kan förflytta sig.  

 

Pölar som inte direkt antänds, utan istället förångas, har bedömts kunna ge upphov till gasmoln 

med en koncentration inom brännbarhetsområdet. Vid antändning av ett sådant gasmoln kan en 

flash fire (explosionsartad brand) eller explosion ske. I MSB:s handbok anges att utbredningen 

av ett drivmedelsspill med rimliga åtgärder bör begränsas för att minska andelen brännbara 

ångor som kan antändas, i övrigt ges inga vidare direktiv gällande gasmoln. Gexcon har på 

uppdrag av MSB gjort en utredning kring strålningspåverkan från bränder i bensinpölar på en 

drivmedelsstation liksom hur långt ett gasmoln kan röra sig [27]. Vad gäller gasmoln kommer de 

fram till att utifrån att det inte finns större inbyggnationer är det mest sannolika en flash fire och 

inte en explosion. En sådan brand innebär höga strålningsnivåer under mycket kort tid men 

ingen större tryckpåverkan. Det är svårt att veta hur stort påverkansområdet blir vid antändning 

men det utgörs rimligtvis inte av hela den sträcka ett gasmoln kan röra sig utan enbart delar av 

den. Personer som befinner sig i skydd bakom eller inne i en byggnad kommer inte påverkas 

nämnvärt. 

 

Den aktuella drivmedelsstationen är relativt öppen liksom detaljplaneområdet. Utifrån detta görs 

antagandet att påverkan enbart sker inom gasmolnets utbredning och ingen beräkning av 

strålningsnivåer eller dylikt genomförs.  

SANNOLIKHET FÖR LÄCKAGE OCH ANTÄNDNING 

Sannolikheten för ett läckage bedöms vara som störst under lossning och antalet 

lossningstillfällen har uppskattats till 52 per år. Frekvens för läckage har hämtats från ”Purple 

book” (tabell 3.19). [28]. Lossning till markförlagda cisterner på en drivmedelsstation sker i stort 

sett med självfall och frekvensen för ett utsläpp för sådan lossning är erfarenhetsmässigt 

betydligt lägre än vid lossning med hjälp av pump. För att använda konservativa värden och då 

tillräckligt omfattande statistik saknas justeras dock inte frekvensen utifrån detta.  

 

Tabell 17. Frekvens för läckage vid lossning till cisterner. 

Typ av läckage Frekvens/år Frekvens/år 

*52 tillfällen 

G2 Stort utsläpp 5×10
–7

 0,000026 

L1 Mellanstort utsläpp (slang går av) 4×10
–6

 0,000208 

L2 Litet utsläpp (slang läcker) 4×10
–5

 0,00208 

 

Vid en lossning kan tankbilschauffören ingripa för att begränsa storleken på ett utsläpp med 

hjälp av nödstopp, invallning etc.  
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Det uppskattas att tankbilschauffören kan ingripa i merparten av tillfällena, men att denne i 10 

procent av fallen inte hinner eller kan avbryta en påfyllning vilket då leder till ett utsläpp. Detta 

baseras på en tillförlitlighetskorrelation för maskinoperatörer där sannolikheten för en operatör 

inte hinner agera korrekt inom en viss tid efter att ett larm har utlösts [29].  Antagandet görs att 

om ett läckage inte hanteras inom 10 sekunder leder detta till ett utsläpp av sådan storlek att 

planområdet kan komma att påverkas.  

 

Tabell 18. Tillförlitlighetskorrelation för maskinoperatörers oförmåga att agera korrekt inom en viss tid efter 

att larm utlösts. 

t 1 sekund  10 sekunder 60 sekunder 5 minuter 10 minuter >10 minuter 

q 1 10
–1

 10
–2

 10
–3

 10
–4

 10
–5

 10
–6

 

 

Sannolikheten för antändning av drivmedelspöl är låg. Vid liknande utredningar antas ofta tre 

procent. Dock anges en sannolikhet om 10 procent (Purple Book, tabell 4.6) tillsammans med 

läckagefrekvenserna och detta kommer att användas i denna bedömning. [29]  

 

Detta ger således att 90 procent av utsläppen inte antänds. Sannolikheten för antändning av 

gasmoln anges till 40 procent (Purple Book, tabell 4.A.1) [29]. Ett utsläpp av diesel ger inte 

upphov till explosiv atmosfär om dess temperatur understiger 60°C. Utifrån att dieselns 

temperatur inte överstiger detta görs en minskning av andelen icke direkt antända 

drivmedelspölar som ger upphov till gasmoln.  

 

Ungefär hälften av de bilar som sålts de senaste åren utgörs av dieselbilar. Eftersom diesel har 

ett högre energiinnehåll och då el- respektive gasbilar inte tankas på stationen kan dock inte 

hälften av antalet tankningar bedömas utgöras av diesel. Istället antas att 2/3 av lossningarna på 

stationen utgörs av bensin och E85 och därmed 2/3 av pölarna ger upphov till gasmoln med 

brännbara ångor. Sammantaget ger detta i Tabell 19 sammanställda frekvenser för pölbrand 

respektive antändning av gasmoln. Händelseträd för de olika scenarierna återfinns sist i bilagan.  

 

Tabell 19. Frekvens för pölbrand respektive antändning av gasmoln. 

Typ av läckage Pölbrand Antändning gasmoln 

G2 Stort utsläpp 2,5×10
–7 

0,6×10
–6

 

L1 Mellanstort utsläpp (slang går av) 2×10
–6

 0,48×10
–5

 

L2 Litet utsläpp (slang läcker) 2×10
–5 

0,48×10
–4

 

KONSEKVENSAVSTÅND 

STRÅLNINGSBERÄKNINGAR FÖR PÖLBRAND 

Strålningsberäkningar har genomförts för de tre olika stora pölbränderna. Metodiken för 

strålningsberäkningar utgår från FOA-handboken [30]. 

 

I många avseende medför en brand vid etanolutsläpp mindre konsekvens än brand vid 

bensinutsläpp. På grund av ett lägre energiinnehåll och lägre flamhöjd kommer avgiven strålning 

mot skyddsobjekt bli mindre vid etanolbrand. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

genomförde på uppdrag av SPBI (tidigare SPI) tester där bensin och etanol E85 jämfördes. Då 

små spill undersöktes konstaterades att bensin utstrålar mer än etanol. Vid större spill (200 m
2

) 

var strålningsvärmen istället högre från etanol än bensin. Värt att notera är att dessa tester inte 

gjordes för E85 utan för en blandning av etanol och aceton. Då etanolen i E85 istället är 

uppblandad av bensin kan dessa resultat inte användas fullt ut. Utifrån detta anses det rimligt 

att de, utifrån spill av bensin, beräknade skyddsavstånden (sett till strålningspåverkan) även är 

tillämpliga för E85 vid spill av storleksordningen 200 m
2

 även om viss försiktighet ska iakttas. I 

beräkningarna kommer en del generella indata att användas och dessa redovisas i Tabell 20.  
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Tabell 20. Egenskaper hos bensin. 

Storhet Värde 

Tyngdacceleration (g) 9,81 (m/s
2

) 

Förbränningseffektivitet bensin (c) 0,7  

Densitet bensin (l) 740 (kg/m
3

) 

Densitet vatten (w) 1 000 (kg/m
3

) 

Förbränningshastighet per ytenhet ( m  ) för bensin 
0,055 (kg/m

2

s) 

Energivärde (hc) för bensin 43,7 (MJ/kg) 

Densitet luft (a) 1,2 (kg/m
3

) 

Emittansen () för bensin 0,7 

Flamhöjden beräknas enligt: ℎ𝑓 = (𝐷 ∙ 42 [
𝑚"

𝜌𝑎𝑖𝑟√𝑔∙𝐷
]

0,61

) (m) där 

"


m
 förbränningshastighet per ytenhet [kg/(s·m2

)] 

D  brandens diameter (m) 

Strålningen behandlas som en punktkälla, där strålningen antas utgå från en punkt och spridas i 

en halvsfär till omgivningen. Den alstrade strålningen beror på strålningens andel av energin 

som frigörs vid förbränningen. Riskavstånd till följd av strålningen kan då beräknas genom: 

"50,
4 



=
x

r
s

q

Q
R




 

där 

Rs,50  = Riskavståndet vid vilket dödligheten är 50 procent [meter]. 

r  = Strålningsandel vid brand 

Q
 = Brandeffekt [kW] 

"

xq
 = Kritisk strålningsintensitet per ytenhet [kW/m

2

]; från skademodell 

Den aktuella brandens effekt, 



Q , beräknas enligt följande formel. 

pcr AhmQ =


"
 

där 

c = Förbränningseffektivitet 

ch
 = Effektivt förbränningsvärme [MJ/kg] 

Ap = Pölens area [m
2

] 

I händelse av att fordon involveras i branden kan effekten bli något större. Den maximala 

brandeffekten kan enligt Särdqvist (1993) skattas till 2 MW för personbilar, och 10 MW för stora 

fordon (exempelvis bussar). Brandeffekten från pölbränderna förväntas ha större påverkan än 

effekten från fordon. Emellertid är det ganska säkert att de minsta pölarna ger ett sämre resultat 

vid brand i fordon. 

Riskavståndet räknas då från flammornas front (pölens kant). Strålningen från flamman, rfq ,
 , 

beräknas enligt följande: 
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( )321 FFFEq f ++=
     

där E är utgående strålning från flammans yta och F1, F2 och F3 är så kallade synfaktorer vilka 

beror av avstånd och vinkel mellan flamma och exponerad yta/person. Synfaktorerna beräknas 

enligt följande formler. 
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Parametrarna definieras i figuren nedan. Alla vinklar är i enheten radianer och alla längder i 

meter. 

 

Infallande strålning beräknas med följande synfaktorformel: 
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b är sida 2 på yta 

c är avstånd mellan yta och punkt  

 

Tabell 21. Avstånd från pölbrand till dess att 12 kW/m2 respektive 15 kW/m2 understigs för olika 

pölstorlekar. 

Storlek på utsläpp Pölstorlek Avstånd från pölens kant till: 

  12 kW/m
2

 15 kW/m
2

 

Stort utsläpp 200 m
2 

29 25,5 

Mellanstort utsläpp 100 m
2

 20 18 

Litet utsläpp 50 m
2

 14,5 12,5 

 

Avståndet till var strålningen understiger 12 kW/m
2

 respektive 15 kW/m
2

 har beräknats, det 

senare för att visa på hur det i MSB:s handbok angivna skyddsavståndet 25 meter kan härledas. 

Som framgår av avstånden i tabellen ligger detaljplanområdet på ett större avstånd från 

lossningsplatsen än det längsta konsekvensavståndet givet en olyckshändelse.  

UTSTRÄCKNING GASMOLN 

Bedömningen av gasmolnets utsträckning har baserats på Gexcons beräkningar och den 

beräknade gränsen när den undre brännbarhetsgränsen, LFL - Lower flammability limit, uppnås. I 

beräkningarna motsvarar det lägre utflödet en mindre pöl och det högre utflödet en större pöl. 

För att få en uppskattning för en mellanstor pöl har avstånden för den större pölen halverats. 

Värt att notera är att Gexcon i sin rapport anger att gasmolnets höjd, inom LFL, inte når högre 

än någon meter över marknivån. Som dimensionerande vindhastighet har 3 m/s valts, vilket är 

strax under medelvind som uppmätts vid Bromma [31].  

 

I Tabell 22 respektive Tabell 23 redovisas de av Gexcon beräknade utsträckningarna av gasmoln 

vid utsläpp på drivmedelsstation utan direkta hinder. LFL = Lower flammability limit, vilket 

innebär undre brännbarhetsgränsen som måste uppnås för att antändning ska kunna ske. 

 

Tabell 22. Avståndet för det lägre massflödet, 40 liter/minut. 

Vindhastighet [m/s] 

 

Undre brännbarhetsgränsen - LFL 

[Meter] 

½ LFL [Meter] 

1 26 59 

3 3 50 

5 0 14 

10 0 0 

 

Tabell 23. Avståndet för det högre massflödet, 940 liter per minut. 

Vindhastighet [m/s] Undre brännbarhetsgränsen - LFL 

[Meter] 

½ LFL [Meter] 

1 90 >140 

3 71 100 

5 63 90 

10 20 75 

 

Detta medför att det endast är ett större utsläpp som skulle kunna påverka detaljplaneområdet.  

KÄNSLIGHETS- OCH OSÄKERHETSANALYS  

Vid bedömning av riskerna för en drivmedelsstation brukar hänsyn enbart tas till strålningen 

från en pölbrand. En mycket stor osäkerhet föreligger när det gäller ett gasmolns utbredning 

och antändning. Olika hinder kan medföra utspädning eller ansamling av gaser, vilket påverkar 

resultaten på samma sätt som pölstorlek och väderförhållanden.  
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För att visa på riskerna har hänsyn till gasmoln ändå tagits med i riskutredningen som därmed 

är mer konservativ än vad som vanligtvis är fallet.  

 

Det finns ett flertal osäkerheter i beräkningarna, särskilt kopplade till sannolikheterna för de 

olika händelseförloppen. Konservativa värden har dock antagits och det verkliga antalet olyckor 

bör vara färre än de beräknade. Ett flertal utsläpp sker årligen på drivmedelsstationer men de 

begränsas i storlek, dels av säkerhetsåtgärder, dels av de spillzoner med brunnar som finns 

anordnade. Detta innebär både att mängden utsläppt drivmedel är mindre än uppskattat och att 

pölarnas storlek begränsas mer än vad som tagits hänsyn till i beräkningarna. 

 

Vindhastigheten vid uppskattningen av ett gasmolns utbredning valdes till 3 m/s. Hastigheten 

understiger stundtals detta vilket innebär att ett gasmolns utspridning kan bli längre än vad som 

använts vid uppskattning av konsekvensavståndet i rapporten. Det ska dock noteras att det i 

stort sett fortfarande enbart är det större utsläppet som bedöms påverka detaljplaneområdet, 

gasmolnet från mellanstort utsläpp uppskattas påverka cirka 3 meter in på detaljplaneområdet. 

För det stora utsläppet är därmed slutsatserna detsamma som tidigare. I beräkningarna som 

bedömningen av individrisken utgår ifrån har liten turbulens använts. Ju fler hinder det är i 

vägen för ett gasmoln desto större blir utspädningen då turbulensen i luften ökar. Hög 

turbulensen medför att gaskoncentrationen blir lägre men volymen på gasmolnet blir större. 

Liten turbulens gör att gasmolnet håller ihop, med högre koncentration som följd, vilket medför 

att riskavståndet blir längre men med mindre utbredning. Det är förknippat med stora 

osäkerheter att räkna på utbredningen av ett gasmoln och det är oklart exakt var hinder ska 

placeras och hur de ska vara utformade för att ge tillräcklig effekt på utbredningen. Vidare 

utgörs utrymmet mellan drivmedelsstationen och planområdet av väg (plan yta).  
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Figur 15. Händelseträd över de olika tänkbara utfallen vid starthändelse utsläpp. 
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Sammanfattning 

Akustikkonsulten i Sverige AB har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning gällande 

Viby 19:3 i Upplands-Bro kommun. I området planeras främst nya bostäder, men även 

kommersiella lokaler och verksamheter i form av skola/förskola. Antal bostäder som 

planeras är omkring 800 i form av radhus och flerbostadshus mellan 2-4 våningar. 

Utredningen syftar till att kommentera förutsättningar avseende buller för: 

• Bostadsbebyggelse 

• Skol-/Förskolegårdar 

Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, 

Effektvägen och Energivägen. Bebyggelse utmed främst Effektvägen, men delvis också 

Granhammarsvägen och Energivägen, har ekvivalenta ljudnivåer vid fasad mot väg som 

överskrider 60 dBA. I dessa lägen kan antingen små lägenheter (högst 35 kvm) byggas eller 

genomgående lägenheter/bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en 

sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå natt enligt 4§ i 

SFS 2015:216.   

Övrig bebyggelse uppfyller riktvärdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt 3§ 

i SFS 2015:216. 

Utmed Effektvägen och Energivägen föreslås, oavsett beräknade trafikbullernivåer, att 

enbart genomgående lägenheter tillåts med anledning att möjliggöra för tillämpning av 

”Zon B” gällande verksamhetsbuller. Utmed Granhammarsvägen föreslås små lägenheter 

(högst 35 kvm) eller genomgående lägenheter/bostäder som en försiktighetsåtgärd för 

ovissheten kring framtida trafik till Livgardet. 

Samtlig bebyggelse i planen har ytor i anslutning till den egna byggnaden där antingen 

enskilda och/eller gemensamma uteplatser som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå kan anläggas.  

En förutsättning att kunna bygga bostäder i det här fallet, 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 tillämpa 

principen för byggande enligt ”Zon B” (BFS 2020:2). Bebyggelse utmed Effektvägen, 

Energivägen samt den norra planområdesgränsen bör förses med villkor om 

genomgående lägenheter/bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot 

ljuddämpad sida. Öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet förutsätts också 

sättas igen med tät skärm av något slag.  

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att klara krav enligt BBR och åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli 

bostäder.  

Skolans/förskolornas 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 på samtliga av 

dessa ytor.  
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1 Inledning 
Akustikkonsulten i Sverige AB har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning gällande 

Viby 19:3 i Upplands-Bro kommun. I området planeras främst nya bostäder, men även 

kommersiella lokaler och verksamheter i form av skola/förskola. Antal bostäder som 

planeras är omkring 800 i form av radhus och flerbostadshus mellan 2-4 våningar. 

Utredningen baseras på den preliminära utformning av bebyggelse som beställaren 

presenterat. I utredningen redovisas beräknade ljudnivåer från vägtrafik samt förväntat 

bidrag från omkringliggande verksamheter. Resultaten redovisas som utbredningskartor 

samt som nivåer vid fasad vid den nya bebyggelsen inom planområdet.  

Utredningen syftar till att kommentera förutsättningar avseende buller för: 

• Bostadsbebyggelse 

• Skol-/Förskolegårdar 

2 Underlag 
• Kommunens trafikprognoser för år 2020 och år 2040 

• Förslag till kvartersstruktur/illustrationsplan dat. 2021-06-04 

3 Objektsbeskrivning 
I figur 1 och 2 nedan beskrivs det område som bullerutredningen avser. 

   
Figur 1. Översiktsbild (blå markering)               Figur 2. Kvartersstruktur  
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4 Bedömningsgrunder 
I följande avsnitt redovisas riktvärden för högsta tillåtna ljudnivåer från trafikbuller 

respektive industri- och verksamhetsbuller. 

4.1 Trafikbullerförordning – SFS 2015:216 

Från och med 1 juni 2015 har regeringen beslutat om en ny förordning för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Förordningen gäller för detaljplaneärenden som påbörjats efter  

2 januari 2015. 

I förordningen finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 

och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande 

av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt 

1. vid planläggning, 

2. i ärenden om bygglov, och 

3. i ärenden om förhandsbesked. 

Buller från spårtrafik och vägar  

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 

att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Förordning (2017:359)  

4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör  

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden.  

5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 

överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 

gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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4.2 Boverkets byggregler 

Ljudnivå från trafik och andra yttre bullerkällor anges i form av total frekvensvägd 

dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, dBA i möblerade rum 

med stängda fönster.  

Tabell 1. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 

 Ekvivalent ljudnivå från trafik 
eller annan yttre ljudkälla, 

LpAeq,nT [dB] 2 

Maximal ljudnivå 
nattetid,  

LpAFmax,nT [dB] 3 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer 
utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte 
överskrids 1 

  

   
   i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45 
   
   i utrymme för matlagning eller personlig hygien 35 - 
   
1) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och 
järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för byggnadsdelarna. Detaljerade 
beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna. 

2) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra 
yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt. 

3) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas 
perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg-och flygplanstyper, samt 
övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem 
gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB. 

4.3 Buller på skolgårdar 

I september 2017 utkom från Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från 

väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). För närmare definitioner hänvisas till NV-01534-17. 

Rekommendationer avseende ljudmiljön på skolgårdar ges även i Boverkets ”Gör plats för 

barn och unga” från maj 2015. I tabellen nedan redovisas riktvärdena för nya skolgårdar. 

I denna utredning har dock jämförelser gjorts mot Naturvårdsverkets riktvärden. 

Tabell 2. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde). 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå (dBA, 
Fast) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 
1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 
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4.4 Industri- och annat verksamhetsbuller (BFS 2020:2) 

I Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 

annan verksamhet med likartad ljudkaraktär (BFS 2020:2) ges riktvärden enligt tabell 3 

och 4. 

Tabell 3. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200) 
Lördagar, 

söndagar och 
helgdagar  

Leq dag + kväll  
(0600-2200)   

Leq natt 
(2200-0600) 

Zon A* 
Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till angivna 
nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till angivna 
nivåer förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns 
och att byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C  
Bostadsbyggnader bör inte medges över angivna 
nivåer. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

*Vad avser buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet tillämpas värdena för ljuddämpad sida 
enligt tabell 4 också på den exponerade sidan. 

Tabell 4. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad och uteplats.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200)  

Leq natt 
(2200-0600) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. 

Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den 

ljuddämpade sidan. 

• När buller från industriell verksamhet karaktäriseras av ofta återkommande impulser eller av ljud med tydligt 

hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabellen ovan sänkas med 5 dBA. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån 

från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 

verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare 

händelser. 

• Betydande förekomst av lågfrekvent ljud kan bedömas som särskilt störande. Lågfrekvent ljud bör därför beaktas 

vid lokalisering, placering och utformning av bostadsbyggnader. 

4.5 Stomljud och Vibrationer 

Vibrationer från väg ska ej överskrida 0,4 mm/s vägd RMS-nivå enligt Trafikverkets och 

Naturvårdsverkets riktlinjer. 
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5 Förutsättningar 

5.1 Trafik 

Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen, 

reviderad 1996. (Naturvårdsverkets rapport 4653), med programvaran SoundPLAN 8.1. 

Ljudutbredningskartorna redovisar beräknad ljudnivå (i steg om 5 dBA) i området 

inkluderat inverkan av fasadreflexer från byggnader (ej frifältsvärden). Beräknade 

ljudnivåer vid fasad redovisas utan inverkan av fasadreflex (frifältsvärde). Maximala 

ljudnivåer avser 5:e högsta ljudnivån nattetid samt 5:e högsta ljudnivån under en 

medeltimme dag/kväll. 

Beräkningarna har gjorts för prognosår 2040. Trafiksiffror har erhållits av kommunen och 

från Trafikverket. Andel tung trafik nattetid har antagits vara 8 % (av all tung trafik under 

dygnet). 

Tabell 5. Antagna trafiksiffror väg. 

Väg 
Antal fordon/dygn Andel tung 

trafik 
Hastighet 

År 2020 År 2040 

E18 41 400-43 500 57 900-61 600 10-11% 110 km/h 

Granhammarsvägen 12 400/7200/7200 24 100/10 500/9 700  14/8/8% 60 km/h 

Effektvägen 4 000 11 600 20% 40 km/h 

Energivägen 900-2 300 1 400 10% 40 km/h 

Musikvägen 1 500 2 400 6% 50 km/h 

Artistvägen 1 100 1 700 9% 30 km/h 

Vägar inom planområdet - 100-1 000 1-3%1) 30 km/h 
1) 0% tung trafik natt 

 

 

Figur 3. Trafikprognos år 2040  

5.2 Verksamheter 

Beräkningar av verksamhetsbuller har utförts enligt beräkningsstandarden 

”Environmental noise from industrial plants - General prediction method”, rapport 32 från 

Danish Acoustical Laboratory (DAL 32) med programvaran SoundPLAN 8.1. 
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Underlag till beräkningarna kommer från inventering av närliggande verksamheter, 

närfältsmätningar av ljudkällor samt erfarenheter av liknande verksamheter. Närmare 

beskrivning av aktuella ljudkällor i utredningen finns att läsa om i bilaga C.  

Ljudutbredningskartorna redovisar beräknad ljudnivå (i steg om 5 dBA) i området 

inkluderat inverkan av fasadreflexer från byggnader (ej frifältsvärden). Beräknade 

ljudnivåer vid fasad redovisas utan inverkan av fasadreflex (frifältsvärde). 

I figur 4 nedan ges en översiktsbild över vilka verksamheter som tagits med i utredningen 

samt en ungefärlig uppskattning av trafikmängder. 

 
Figur 4. Aktuella verksamheter   
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6 Beräknad bullersituation 

6.1 Trafikbuller 

Trafikbullernivåerna redovisade nedan avser prognosår 2040. Resultat redovisas också i 

bilagorna A01-A10. I de delar av planområdet där den yttre bebyggelsens höjd kan ha en 

signifikant påverkan för ljudnivåer på bakomvarande bebyggelse har en lägsta möjlig 

bygghöjd enligt planförslaget antagits.   

6.1.1 Ljudutbredningskartor 

  
Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark för vägtrafik. 

  
Figur 6. Beräknad maximal ljudnivå 1,5 m över mark för vägtrafik dag/kväll. 
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6.1.2 Beräknade ljudnivåer vid fasad 

 
Figur 7. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik – Vy Granhammarsvägen 

 
Figur 8. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik nattetid – Vy Granhammarsvägen 

 
Figur 9. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik – Vy Effektvägen 

 
Figur 10. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik nattetid – Vy Effektvägen 
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Figur 11. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik – Vy Energivägen 

 
Figur 12. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik nattetid – Vy Energivägen 

6.1.3 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersutformning 
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, 

Effektvägen och Energivägen. Buller från andra större vägar, som E18, är marginellt i 

sammanhanget. 

Effektvägen 

Ekvivalenta ljudnivåer utmed Effektvägen uppgår till 59-65 dBA. Krav på 

bostadsbebyggelse utmed Effektvägen är att den utformas med genomgående lägenheter 

där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida. Små lägenheter 

(högst 35 kvm) skulle kunna vara ett alternativ, men med anledning av närhet till 

verksamheter och hög förekomst av tung trafik rekommenderas i första hand 

genomgående planlösningar. 

Granhammarsvägen 

Ekvivalenta ljudnivåer utmed Granhammarsvägen uppgår till 57-64 dBA. Högst nivåer 

uppkommer vid bostäder i anslutning till korsningen med Effektvägen. Där 

rekommenderas i första hand lägenheter med genomgående planlösningar. 

Längre norrut längs Granhammarsvägen där bebyggelsen är av blandad karaktär ligger 

ekvivalenta ljudnivåerna omkring 60 dBA. Då man inte kan säga exakt hur trafiken till 

Livgardet kommer att utvecklas i framtiden och att en större trafikökning (ex 30%) skulle 

kunna inträffa (skulle medföra upp 1 dBA högre nivåer) gör att en viss försiktighet bör 

vidtas i det området.  

En försiktighetsåtgärd kan vara att radhus närmast Granhammarsvägen utformas som 

genomgående bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en 

bullerskyddad sida. Lägenheter utformas antingen som genomgående med tillgång till 

bullerskyddad sida eller som små lägenheter (högst 35 kvm). 

. 
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Energivägen 

Ekvivalenta ljudnivåer utmed Energivägen uppgår till 51-61 dBA. Nivåer över 60 dBA 

förekommer endast i direkt anslutning till korsningen med Effektvägen. Även om 

Trafikbullerförordningen, för en majoritet av bebyggelsen utmed Energivägen, medger 

bostäder utan särskild hänsyn till planlösningar rekommenderas, med anledning av 

närliggande verksamheter, att all bebyggelse utformas som genomgående där minst 

hälften av bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida.  

Uteplatser 

Den inneslutande form som den yttre bebyggelsen i planen har gör att trafikbuller från 

närliggande vägar kraftigt begränsas till innanförliggande delar. Samtlig bebyggelse i 

planen har därför ytor i anslutning till den egna byggnaden där antingen enskilda och/eller 

gemensamma uteplatser som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå kan anläggas.  

6.1.4 Buller från bussar 
Busstrafik och särskilt busshållplatser i nära anslutning till bostäder föranleder ofta 

klagomål på buller. Detta är särskilt relevant vid förekomst av busstrafik nattetid. Vid 

bostäder i nära anslutning till busshållplatser, inom 30 m, finns ofta en förhöjd risk för 

störning av lågfrekvent buller i samband med tomgångskörning och start och stop.  

I dagsläget är det inte kartlagt om och var eventuella busshållplatser kommer att placeras, 

men med anledning av all övrig tung trafik som trafikerar Effektvägen och delvis 

Energivägen samt buller från verksamheterna har redan de åtgärder som normalt 

tillämpas vidtagits, som exempelvis bebyggelse med genomgående bostäder. 

6.2 Verksamhetsbuller 

Resultat från utredningen redovisas nedan samt i bilagorna B01-B04. 

6.2.1 Beskrivning av verksamheterna 
Det aktuella planområdet är i dagsläget en handelsfastighet, som en del av ett större 

verksamhetsområde. Omkring fastigheten ligger befintliga verksamheter av blandad 

karaktär, med allt ifrån kontor och handelslokaler till ren tillverkningsindustri. Bara i direkt 

anslutning till planområdet är det fler än 30 enskilda företag som bedriver verksamhet, 

och siffran på antalet företag och vilka typer av verksamheter som bedrivs ändras hela 

tiden. Att försöka göra en långsiktig prognos för verksamhetsbuller är inte möjligt då 

situationen kan se helt annorlunda ut innan planen ens fullt ut hunnit genomföras.  

Syftet med att utreda verksamhetsbuller är i första hand att hitta en utformning av 

bostäderna så att dessa i framtiden inte riskerar att få problem med buller samtidigt som 

företagens möjlighet att fortsatt kunna verka som idag värnas. 

För att kartlägga vilka ljudnivåer som sannolikt kan uppstå har platsbesök genomförts vid 

de flesta av de närmast omkringliggande verksamheterna. I samband med platsbesöken 

har bullrande källor såsom fasta installationer identifierats. När det gäller trafikrörelser 

(trafikrörelser bedöms normalt som verksamhetsbuller innanför fastighetsgräns och 

trafikbuller på de kommunala vägarna) har en grov uppskattning gjorts utifrån hur det ser 

ut idag, men med beaktande vilken risk en framtida hyresgästsanvändning kan medföra. 

Ett asfaltsverk som ligger ett par hundra meter nordväst om planområdet har också 
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identifierats, men inte besökts. För att ändå ta hänsyn till bidraget från denna verksamhet 

har mätningar från likande asfaltsverk legat till grund för beräkning av bullerbidraget. 

Generellt har de verksamheter som besökts i huvudsak dagverksamhet. Helgverksamhet 

förekommer, särskilt för handelslokaler. Lastning och lossning kan förekomma kväll/natt.  

6.2.2 Ljudutbredningskartor 

  
Figur 13. Beräknad ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark för dagens situation - ”Värsta timme” 

6.2.3 Beräknade ljudnivåer vid fasad 
Observera att öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet har satts igen med 

täta skärmar, se figur 16. Det är en förutsättning för beräknat utfall och syftar till att ge 

bostäderna en bullerskyddad sida. Höjden på bullerskyddsskärmen bör därför vara 

samma som husen.  

 
Figur 14. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för dagens situation - ”Värsta timme” 
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Figur 15. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för dagens situation - ”Värsta timme” 

 
Figur 16. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för dagens situation - ”Värsta timme” 

6.2.4 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersutformning 
I resultaten framgår att i både norra och södra delen av planområdet kan ekvivalenta 

ljudnivån tidvis överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Ljudnivån kväll och natt är avsevärt 

lägre då stora delar av verksamheterna inte är i gång och att fläktar och dylikt stängs av 

eller går på lägre varvtal. Det går dock inte att utesluta, varken i nutid eller i framtiden att 

nivåerna kan komma att ändras. Att även leveranser kan ske nattetid med lastning och 

lossning vilket ger upphov till kortvariga momentana ljud är ett rimligt scenario. 

Riktvärden enligt principen för ”Zon A” bedöms inte som tillämpligt med tanke på att 

beräknade ljudnivåer överskrider dessa och osäkerheter kring framtida driftscenarion. 

Om bebyggelsen däremot planeras enligt principen för ”Zon B” (med genomgående 

lägenheter bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en ljuddämpad 

sida, se tabell 4, förbättras möjligheten avsevärt till att kunna bygga bostäder som kan 

uppfylla kraven.  

Riktvärden enligt ”Zon B” innebär heller inga direkta begränsningar för hur 

omkringliggande verksamheter bedrivs idag. Det finns även en viss marginal att kunna 

bullra mer än vad man gör idag. De begränsningar som skulle kunna uppstå i framtiden är 

om någon av verksamheterna planerar utföra kraftigt bullrande arbeten utomhus eller 

om driften nattetid kraftigt skull höjas. I ett sådant läge finns risk att riktvärdena kan 

överskridas med olägenhet för närboende som följd.   

6.3 Buller inomhus 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att klara krav enligt BBR och åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli 

bostäder.  
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6.4 Vibrationer 

Risken för komfortvibrationer inomhus bedöms som mycket låg då markförhållandena (i 

huvudsak urberg) i området är goda.  

6.5 Skolans/Förskolornas gårdsyta 

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 

på samtliga gårdsytor, se figurer 5 och 6 i avsnitt 6.1.  

Verksamhet på gårdsytorna ger dock upphov till ljud som kan påverka främst närliggande 

befintlig bostadsbebyggelse inom planen.  I exempelvis förskolornas verksamhet ingår att 

barnen är utomhus en del av tiden. I samband med det är det ofrånkomligt att ljud 

uppkommer. Uppkomsten kan vara skrik/sorl, slag och stötar mot mark, lekanordningar 

m.fl. Många av uppkomstkällorna kan förebyggas ur bullerhänseende genom att 

exempelvis anlägga mjuk mark, konstgjord eller naturlig, samt undvika lekanordningar 

som kan vara särskilt bulleralstrande.  

De ljud som barnen själva alstrar verbalt påverkas delvis av hur många barn som befinner 

sig på gårdsytorna samtidigt samt var barnen befinner sig i förhållande till närliggande 

bebyggelse.  

Med färre barn som vistas utomhus samtidigt och med längre avstånd till 

bostadsbebyggelse kan lägre bullerpåverkan förväntas. I de aktuella fallen finns ingen klar 

planering över gårdsytorna och det är därför svårt att bedöma vilken bullerpåverkan det 

kan få på närliggande bostäder. Som en fingervisning kan man säga att på 20 m avstånd 

till en gårdsyta är ekvivalenta ljudnivåer kring 50-55 dBA och maximala ljudnivåer kring 

65-75 dBA inte ovanligt förekommande i perioder dagtid.  

6.6 Påverkan på befintlig bostadsbebyggelse 
Utvecklingen av verksamhetsområdet väster om Grannhammarsvägen innebär att 

trafiken på Granhammarsvägen kommer att öka och att närboende kommer att påverkas. 

På sträckan mellan E18 och rondellen vid Effektvägen väntas en fördubblad mängd 

fordonspassager. Trafikökningen medför att en del boende närmast Granhammarsvägen 

kommer att få omkring 2-3 dBA högre ekvivalenta ljudnivåer och 1-2 dBA högre maximala 

ljudnivåer vid sina fastigheter, se figur 17 och 18. Norr om rondellen till Effektvägen är 

ökningen mindre. 

Trafikökningen beror inte på någon enskild aktör utan ska ses som summan av all den 

utveckling som sker inne på verksamhetsområdet. Den ökning av persontrafik som går att 

koppla till planområdet Viby 19:3 är försumbar i sammanhanget.   

En positiv effekt av planen är att bostäder längs Granhammarsvägen norr om rondellen 

vid Effektvägen kommer att få en viss bullerskärmande effekt mot det som sker inom 

verksamhetsområdet.  
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Figur 17. Beräknad ökning av ekvivalent ljudnivå Figur 18. Beräknad ökning av maximal ljudnivå 

mellan 2020 års trafik och 2040 års trafikprognos. mellan 2020 års trafik och 2040 års trafikprognos.   
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7 Slutsatser och kommentarer 
Nedan kommenteras förutsättningarna att klara riktvärden för planområdet samt 

diskussion kring möjliga åtgärder: 

7.1 Högst Leq 60 dBA vid fasad från trafik (3§ i SFS 2015:216)  

Bebyggelse utmed främst Effektvägen, men delvis också Granhammarsvägen och 

Energivägen, har ekvivalenta ljudnivåer vid fasad mot väg som överskrider 60 dBA. I dessa 

lägen kan antingen små lägenheter (högst 35 kvm) byggas eller genomgående 

lägenheter/bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en sida med högst 

55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå natt enligt 4§ i SFS 2015:216. 

Övrig bebyggelse uppfyller riktvärdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt 3§ 

i SFS 2015:216. 

Utmed Effektvägen och Energivägen föreslås, oavsett beräknade trafikbullernivåer, att 

enbart genomgående lägenheter tillåts med anledning att möjliggöra för tillämpning av 

”Zon B” gällande verksamhetsbuller. Utmed Granhammarsvägen föreslås små 

lägenheter (högst 35 kvm) eller genomgående lägenheter/bostäder som en 

försiktighetsåtgärd för ovissheten kring framtida trafik till Livgardet. 

7.2 Högst Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA vid uteplats från trafik  
(3§ i SFS 2015:216)  

Samtlig bebyggelse i planen har ytor i anslutning till den egna byggnaden där antingen 

enskilda och/eller gemensamma uteplatser som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå kan anläggas.  

7.3 Industri- och verksamhetsbuller - Zon B (BFS 2020:2) 

En förutsättning att kunna bygga bostäder i det här fallet, 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 tillämpa 

principen för byggande enligt ”Zon B”. Bebyggelse utmed Effektvägen, Energivägen samt 

den norra planområdesgränsen bör förses med villkor om genomgående 

lägenheter/bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot ljuddämpad sida. 

Öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet förutsätts också sättas igen med 

tät skärm av något slag.  

7.4 Högst Leq 30 dBA och Lmax 45 dBA inomhus från yttre störkällor 
(BBR) 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att klara krav enligt BBR och åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli 

bostäder.  

7.5 Högst Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA vid skolgård från trafik  
(NV-01534-17)  

Skolans/förskolornas 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 på samtliga av 

dessa ytor. 
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Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A01

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Framtida situation - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark
samt vid fasad

2021-10-14

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  
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Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A02

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Framtida situation - Prognos 2040

Maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark samt
vid fasad under "värsta timme" kl. 06-22 

Skala (A3) 1:2400
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Maximal ljudnivå, 
LAFmax, i dBA

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

2021-10-14

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A03

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A04

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A05

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A06

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad
(frifältsvärden)
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Maxiamal ljudnivå
LAFmax i dBA

 <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0< <= 75,0
75,0< <= 80,0
80,0< <= 85,0
85,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A07

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasad
natt kl. 22-06 (frifältsvärden)
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Maximal ljudnivå
LAFmax i dBA

 <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0< <= 75,0
75,0< <= 80,0
80,0< <= 85,0
85,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A08

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasad
nat kl. 22-06 (frifältsvärden)
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Maximal ljudnivå
LAFmax i dBA

 <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0< <= 75,0
75,0< <= 80,0
80,0< <= 85,0
85,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A09

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasad
natt kl. 22-06 (frifältsvärden)
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Maximal ljudnivå
LAFmax i dBA

 <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0< <= 75,0
75,0< <= 80,0
80,0< <= 85,0
85,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A10

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasad
natt kl. 22-06 (frifältsvärden)
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Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B01

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Dagens situation - "Värsta timme"

Ekvivalent ljudnivå från verksamheter 1,5 m över mark
samt vid fasad

2021-10-14

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 40,0
40,0< <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B02

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Dagens situation - "Värsta timme"

2021-10-14

Ekvivalent ljudnivå från verksamheter vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 40,0
40,0< <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B03

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Dagens situation - "Värsta timme"

2021-10-14

Ekvivalent ljudnivå från verksamheter vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 40,0
40,0< <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B04

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Dagens situation - "Värsta timme"

2021-10-14

Ekvivalent ljudnivå från verksamheter vid fasad
(frifältsvärden)
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Bilaga C01 

  
10-20041, Bilaga C01, 2021-10-14                                                                                                                                               Sida 1 (5) 

Uppmätta ljudeffektnivåer i tersbanden 31,5-8000 Hz samt total A-vägd ljudeffektnivå (dB) 

Källa 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 69 70 79 63 60 61 58 58 56 68 

2 63 66 75 63 62 63 59 51 42 67 

3 87 76 70 61 57 57 49 45 43 61 

4 86 77 68 64 65 64 57 49 38 67 

5 77 75 70 72 67 67 61 61 57 71 

6 83 75 69 64 62 63 55 45 35 65 

7 71 71 65 65 60 60 53 53 38 64 

8 71 71 65 65 60 60 53 53 38 64 

9 97 88 86 78 77 79 81 80 78 87 

10 88 96 93 90 93 95 94 84 77 99 

11 77 71 88 73 76 72 73 71 64 80 

12 69 70 68 64 65 57 54 45 33 64 

13 73 73 67 77 67 55 48 44 36 69 

14 84 84 86 67 60 59 57 52 48 71 

15 74 70 68 62 63 64 60 54 47 68 

16 79 73 76 67 69 69 61 51 42 72 

17 81 69 62 62 55 56 54 54 48 62 

18 87 78 73 76 67 64 62 55 50 71 

19 83 86 78 67 62 61 55 46 37 68 

20 71 83 65 66 60 60 59 56 50 66 

21 72 69 66 64 68 67 64 58 52 71 

22 77 80 81 65 60 59 54 49 44 66 

23 71 71 71 58 56 56 49 41 33 60 

24 75 74 70 59 55 56 54 44 34 61 

25 78 69 74 67 58 56 51 48 49 63 

26 83 82 84 85 86 81 83 72 68 88 

27 89 90 87 82 79 72 72 62 57 80 

28 79 82 83 86 82 74 77 68 66 84 

29 77 77 82 76 80 74 66 60 53 79 

30 83 73 83 72 70 67 61 58 66 74 

31 84 82 77 63 61 57 54 49 40 65 

32 77 79 78 75 56 55 46 39 35 68 

Hjullastare  110 106 107 100 97 96 89 85 104 

Personbil - 75 79 81 83 85 83 78 70 89 

Lastbil - 107 100 99 96 97 93 87 81 101 

Asfaltsverk 131 122 118 112 109 107 107 106 103 114 
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Bilaga C01 

  
10-20041, Bilaga C01, 2021-10-14                                                                                                                                               Sida 2 (5) 

Källa 1 & 2 - Stavdal  

 

Källa 3, 4, 5 & 6 - Stendörren 

     

Källa 7 - Stendörren 

 

Källa 8 - Huvudskär 
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Bilaga C01 

  
10-20041, Bilaga C01, 2021-10-14                                                                                                                                               Sida 3 (5) 

Källa 9 – Sthlm Vattenskärning Källa 10 – Sthlm Vattenskärning 

     

Källa 11 & 12 – Sthlm Vattenskärning        Källa 13 – Sthlm Vattenskärning 

     

Källa 14 – Netbil  Källa 15 – Netbil 

     

Källa 16 – Arken  Källa 17-18 – Arken        
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Bilaga C01 

  
10-20041, Bilaga C01, 2021-10-14                                                                                                                                               Sida 4 (5) 

Källa 19 – Knivsta Motor  Källa 20 – Knivsta Motor  

     

Källa 21-24 – Microprecision  Källa 25 – Microprecision   

     

Källa 26 – Microprecision  Källa 27-28 – Microprecision  

     

Källa 29 – Bra Bil  Källa 30 – Bra Bil 
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Bilaga C01 

  
10-20041, Bilaga C01, 2021-10-14                                                                                                                                               Sida 5 (5) 

Källa 31-32 – G-Tek      
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10-20041, Rapport 01, 2021-09-22  Sida 2 (5)  

Bakgrund 
Akustikkonsulten har på uppdrag av Upplands-Bro kommun utrett olika alternativ för hur 

fastigheten Viby 19:3 kan uppföras etappvis med hänsyn till riktvärden för trafik- och 

verksamhetsbuller.  

Utgångspunkten för utredningen har varit den etapp- och skedesplan som Genova tagit 

fram, där man inleder med centrumbebyggelsen i mitten av planområdet, därefter 

fortsätter i södra planområdet och slutligen i det norra planområdet.  

Det som styr hur utbyggnaden kan ske är påverkan av: 

• Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 

• Maximal ljudnivå från vägtrafik 

• Ekvivalent ljudnivå under en ”värsta timme” avseende verksamhetsbuller från 

omgivande verksamheter 

• Maximala ljudnivåer från händelser som kan ske i omgivande 

verksamhetsområde 

Fokus initialt låg på att utreda dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik och ekvivalent 

ljudnivå från verksamhet baserat på etapplanen. Resultat från dessa beräkningar 

redovisas i följande bilagor. 

A01 Nollalternativ 

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik och ekvivalent ljudnivå ”värsta timme” 
från verksamhet 

A02 2022 Q3-Q4 

A03 2023 Q1-Q2 

A04 2023 Q3-Q4 

A05 2024 Q1-Q2 

A06 2025 Q1-Q2 

A07 2025 Q3-Q4 

A08 2026 Q1-Q2 

A09 2026 Q3-Q4 

A10 2027 Q1-Q2 

 

Efter ett uppföljande möte med diskussion kring resultaten och hur olika skeden kan 

komma att se ut beslutades att förutsättningarna ska preciseras i en kompletterande PM 

(denna PM) till tidigare bullerutredning, ”10-20041 Rapport A Viby 19_3 210510”. För 

bakomliggande fakta till riktvärden och underlag till beräkningar hänvisas till tidigare 

utredning.  

Etappindelning 
För att precisera förutsättningarna har maximal ljudnivå natt för trafik och verksamhet 

studerats närmare i denna PM. Idag finns dock ingen känd nattverksamhet närmast 

planområdet som medför direkt risk för höga momentana ljud, utan antagande har fått 

göras om vart det skulle kunna tänkas inträffa och vilken typ av källor det kan röra sig om.  

Beräkningar av maximal ljudnivå från verksamhet i denna PM är hypotetiska scenarion, i 

syfte att visa på risken för påverkan under kommande byggetapper, innan samtlig 

skyddande kvartersstruktur hunnit uppföras. Infall från tre olika riktningar som bedömts 

relevanta redovisas. Antagen ljudeffekt för aktuella källor är 109 dBA och motsvarar ljud 

som exempelvis slag/stötar i samband med lastning/lossning av gods. Det går såklart inte 
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att helt utesluta att det skulle kunna förekomma högre nivåer vid enstaka händelser, 

samtidigt är sannolikheten stor att det i sådana fall även påverkar befintlig 

bostadsbebyggelse öster om Granhammarsvägen och kan regleras av riktvärden 

gentemot dessa fram tills det att hela planen är verkställd.  

Nedan beskrivs förutsättningarna för kommande etapper. Indelning av planområdet har 

gjorts och benämns som Södra delen, Centrumdelen och Norra delen. Tanken är att 

Centrumdelen uppförs först, därefter Södra delen och slutligen den Norra delen. Det går 

även att tänka sig att byta den inbördes startordningen, men det har inte utretts närmare 

i denna PM. Det är främst en fråga för hur man ska hantera risken för momentana ljud 

från verksamheter.  

Resultat från dessa beräkningar redovisas i följande bilagor: 

B01 Centrumdelen 

Dygnsekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå natt från vägtrafik B02 Södra delen 

B03 Norra delen 

C01 Centrumdelen 
Ekvivalent ljudnivå under en ”värsta timme” och möjliga maximala ljudnivåer 
natt från verksamhet 

C02 Södra delen 

C03 Norra delen 

Centrumdelen 

 

Centrumdelen är beroende av följande byggordning: 

1. Blått och lila område kan uppföras oberoende av de andra områdena. 

2. Grönt område är beroende av att de två huskropparna inom blått område 

närmast Energivägen är uppförda för att säkerställa att en delvis bullerskyddad 

skolgård uppfylls. Möjlig skolgårdsyta med högst 50 dBA från vägtrafik ökar när 

”Södra delen” är uppförd. 

3. Gult område är beroende av att blått, lila och grönt område är uppförda. 

Kommentar: 

Samtlig bostadsbebyggelse klarar med denna prioritetsordning högst 60 dBA vid fasad 

från trafik. Tillgång till uteplats finns, enskild eller gemensam, med högst 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. En del av möjlig skolgårdsyta klarar 

initialt högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, resterande högst 55 dBA.  

Om centrumkvarteren uppförs efter att skolan byggs får den möjliga skolgårdsytan 

generellt upp till 55 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik. 
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Samtlig bebyggelse klarar ett verksamhetsscenario motsvarande ”värsta timme” för dag. 

En liten risk för enstaka maxinivåhändelser över 55 dBA natt från verksamhet finns vid 

inre kvarter, innan den ”Södra delen” och ”Norra delen” uppförts och som ger skärmning.  

Södra delen 

 

Södra delen är beroende av följande byggordning: 

1. Blått område är en förutsättning för att all övrig bebyggelse inom södra delen ska 

kunna byggas. 

2. De två huskropparna i grönt område närmast Effektvägen och 

Granhammarsvägen är en förutsättning för att lila och gult område ska kunna 

uppföras. 

3. Gult område förutsätter att lila område är uppfört för att säkerställa möjlig 

gårdsyta för förskola med högst 50 dBA från vägtrafik. Utan lila område exponeras 

delar av möjlig gårdsyta med ekvivalent ljudnivå upp till 55 dBA.  

Kommentar: 

Samtlig bostadsbebyggelse har med denna prioritetsordning möjlighet att uppfylla krav 

på ljudnivå vid fasad och vid uteplats i enlighet med Trafikbullerförordningen.  

Samtlig bebyggelse klarar ett verksamhetsscenario motsvarande ”värsta timme” för dag. 

En liten risk för enstaka maxinivåhändelser över 55 dBA natt finns för norra kvarteren om 

”Centrumdelen” inte först är uppförd och ger skärmning.  

Observera att illustrationsbilden för ”Södra delen” avviker något från det senaste 

planförslaget, där byggnader inom grönt område närmast lokalgata ersatts av radhus. 

Det har dock endast marginell inverkan på beräknat resultat och ingen inverkan alls på 

slutsatserna ovan. 
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Norra delen 

 

Norra delen är beroende av följande byggordning: 

1. Blått område kan uppföras oberoende av övriga områden. 

2. Grönt område är en förutsättning för att lila och gult område ska kunna uppföras. 

3. Lila område ska uppföras före gult område.  

Kommentar: 

Samtlig bostadsbebyggelse har med denna prioritetsordning möjlighet att uppfylla krav 

på ljudnivå vid fasad och vid uteplats i enlighet med Trafikbullerförordningen.  

Samtlig bebyggelse klarar även ett verksamhetsscenario motsvarande ”värsta timme” för 

dag. Risk för enstaka maxinivåhändelser över 55 dBA natt är liten om prioritetsordningen 

följs. 
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Detaljplan för Viby 19:3, nr 2001   Granskningsutlåtande 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140 Tillväxtschefen i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för fastigheten Viby 19:3. Planen handläggs genom utökat förfarande enligt PBL 2010:900. 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med 
som mest 850 bostäder i varierade former och storlekar. Utförd trafikanalys är baserad på redovisade 
parkeringstal och högst 850 bostäder. Då trafikrörelser till/från planområdet har inverkan på 
riksintresset E18 är det av största vikt att redovisat antal bostäder inte överskrids. 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 två till tre våningar och flerbostadshusen som högst fyra 
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.  

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020 § 36 att sända ut förslag till detaljplan för Viby 
(Viby 19:3 m.fl.), nr 2001, på samråd enligt reglerna för utökat förfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 9 september – 14 oktober 2020 utsänt för samråd och skickades 
till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum, samt på 
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpviby). Samrådet kungjordes i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet den 9 september samt annonserades i Upplands-Bro bladet den 12 september och i 
Mitt i Upplands-Bro den 8 september. 

Öppet hus hölls den 29 september klockan 16–19. Cirka 60 personer deltog.  

  



66 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-195 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 9 - Granskningsutlåtande antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001 WEBB

3(23) 

 
 

Detaljplan för Viby 19:3, nr 2001   Granskningsutlåtande 

Hur granskningen har bedrivits 
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade den 16 juni 2021 § 33 att sända ut förslag till detaljplan 
för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001, på granskning enligt reglerna för utökat förfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden den 30 juni  – 25 augusti 2021 utsänt för granskning och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum, samt på 
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpviby). Granskningen kungjordes i Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet den 30 juni samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 3 juli 2021.  

Öppet hus hölls den 19 augusti klockan 16–19. Cirka 25 personer deltog.  

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 28 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
5 synpunkter efter granskningsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 
synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2021-09-29 

2 Lantmäteriet inkom 2021-08-25 

3 Trafikverket  inkom 2021-08-25 

4 Luftfartsverket inkom 2021-07-01 

5 Försvarsmakten inkom 2021-06-30 

Kommunala nämnder och bolag 

6 Bygg- och miljönämnden  inkom 2021-10-01 

7 Kultur- och fritidsnämnden  inkom 2021-09-29 

8 Tekniska nämnden  inkom 2021-09-21 

9 Utbildningsnämnden inkom 2021-10-08 

Övriga remissinstanser 

10 Trafikförvaltningen inkom 2021-08-20 

11 Brandkåren Attunda  inkom 2021-10-07 

12 Kommunalförbundet Norrvatten  inkom 2021-06-30 

13 E.ON Energidistribution  inkom 2021-07-28 

14 E.ON Värme  inkom 2021-08-25 

15 Käppalaförbundet  inkom 2021-08-23 

16 Swedavia Swedish Airports inkom 2021-07-06 

17 Vattenfall Eldistribution AB inkom 2021-07-06 

Fastighetsägare inom Brunna verksamhetsområde 

18  (Svenska väg AB)  inkom 2021-08-24 Viby 19:38 och 19:39 

19  (Svenska väg maskin AB)   inkom 2021-07-24 Viby 19:67 

Privatpersoner och övriga 

20 Privatperson 1, 2, 3 och 4    inkom 2021-08-25 
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21 Privatperson 5      inkom 2021-06-30 

22 Privatperson 6      inkom 2021-06-30 

23 Privatperson 7      inkom 2021-08-05 

24 Privatperson 8      inkom 2021-08-13 

25 Privatperson 9 och 10      inkom 2021-08-13 

26 Privatperson 11      inkom 2021-08-23 

27 Privatperson 12      inkom 2021-08-24 

28 Privatperson 13      inkom 2021-08-24 

 
Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001. 
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkter som kan 
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas Planavdelningens 
kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2021-09-29  

 
1.1 Länsstyrelsen bedömer utifrån våra ingripandegrunder i 11 kap. 10 § PBL att 

kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
hälsa och säkerhet, med hänsyn till risker kopplade till transporter med farligt gods 
samt översvämning.  

Kommunen redovisar till granskningen en prognos för trafiken generellt på vägarna. I 
samrådet efterfrågade Länsstyrelsen motsvarande prognos mer specifikt för farligt gods på 
Effektvägen, vilket kommunen nu inte redovisat. Kommunen har heller inte studerat ett 
förändrat antal transporter med farligt gods i en osäkerhetsanalys. Vid fler sådana 
transporter kan åtgärder behövas på större avstånd. Länsstyrelsen anser inte att kommunen, 
med det bristande underlag som finns i ärendet, har visat att planförslaget inte innebär risker 
för människors hälsa och säkerhet. 

Kommentar 

1.1 Effektvägen utgör en sekundärled för transporter av farligt gods och antalet transporter av 
farligt gods kommer att vara beroende av verksamheterna i närområdet och hur dessa 
utvecklas i framtiden. En prognos för hur transportbehovet gällande transporter av farligt 
gods ser ut i framtiden, exempelvis om 20 år, medför betydande osäkerheter. För att beakta 
detta har riskutredningen uppdaterats med en känslighetsanalys där påverkan på 
individrisknivån avseende antal transporter av farligt gods har analyserats (med en ökning 
med 25, 50 respektive 100 procent), respektive en alternativ ADR-fördelning (fördelning av 
olika innehåll/farligt gods) studerats. Föreslagna skyddsåtgärder i detaljplan bedöms i 
riskutredningen tillräckliga både vid ökad frekvens och förändrat innehåll/ADR-fördelning.  

 
1.2 I skyfallsanalysen och av planbeskrivningen framgår att framkomligheten för 

räddningstjänsten till planområdet kan vara begränsad på grund av stora 
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vattensamlingar på Granhammarsvägen söder om planområdet vid ett skyfall. 
Problemet finns redan i nuläget och kommer inte att försämras med de planerade 
åtgärderna. Med föreslagen markanvändning kommer däremot behovet och antalet 
människor inom området att öka jämfört med dagens verksamheter. Länsstyrelsen 
anser därför att kommunen behöver säkerställa räddningstjänstens framkomlighet 
till området vid skyfall. 

Kommentar 

1.2 Risken för översvämning på Granhammarsvägen har uppmärksammats genom 
lågpunktskarteringar som visar teoretiska vattenstånd vid skyfall utifrån befintliga 
markhöjder av varierande noggrannhet. Länsstyrelsens GIS-karta ”översvämningsrisk vid 
skyfall, lågpunktskartering” visar på översvämningsrisk på Granhammarsvägen både norr 
och söder om E18. Denna kartering tar inte hänsyn till att E18 går på bro över 
Granhammarsvägen och att vattnet därmed i praktiken inte blir stående på norra sidan utan 
rinner vidare till den faktiska lågpunkten söder om E18, en bild som stämmer med vad 
skyfallskartering enligt SCALGO med något högre noggrannhet visar på. Kartering likt dessa 
ger värdefull vägvisning av vilka platser som behöver bevakas och studeras mer i detalj.   

Planområdet ligger inom upptagningsområdet för Brandkåren Attundas heltidsstation i 
Järfälla och deltidsstation i Bro. Då den aktuella lågpunkten, varken före eller efter pågående 
ombyggnationer av Granhammarsvägen, påverkar den norra avfarten från E18, begränsas 
inte heller framkomligheten för räddningstjänsten då utryckning till planområdet eller Brunna 
i övrigt, kommer från stationen i Järfälla, dvs österifrån på E18. Denna information har 
stämts av med brandkåren. I det fall utryckning måste ske från Bro och den södra avfarten 
inte kan användas, finns möjlighet att vända vid trafikplats Stäket, cirka 4 km österut på E18, 
för att sedan använda den norra avfarten mot Brunna.    

Volymen på vattenansamlingen vid den faktiska lågpunkten på Granhammarsvägen söder om 
E18 påverkas förutom av de förenklade markhöjderna, också av hur vägbanan och dess 
omgivning är utformad, av vilka åtgärder som vidtas uppströms för att minska flödet, liksom 
av möjligheterna för vattnet som ansamlas i lågpunkten att rinna vidare nedströms.  

I detta nu, hösten 2021, pågår en omfattande ombyggnation av Granhammarsvägen. 
Ombyggnationen sträcker sig från korsningen Pettersbergsvägen upp till Brunnarondellen. 
Ombyggnationen är en del av genomförandet av detaljplan Norrboda-Brunna som vann laga 
kraft 2016. Som del av denna ombyggnation vidtas åtgärder som de aktuella 
skyfallskarteringarna inte tar hänsyn till. Vid färdigställandet kommer vägbanan att ha 
smalnats av med cirka 3 meter vilket innebär at tidigare asfaltsytor blir icke hårdgjorda ytor, 
slänt och diken. Utmed vägen och strax norr om lågpunkten byggs tre kompletterande 
makadamdiken och ett fördröjningsmagasin. I höjd med Mätarvägen byggs därtill en 
dagvattendamm. Dessa bromsar alla flödet nedströms. 

I höjd med lågpunkten skevas vägbanan för att säkra avrinning mot diket på vägens västra 
sida. Därifrån leds vattnet i trumma under Granhammarsvägen till den lägre nivå på östra 
sidan. Fortsatt leds vattnet vidare i dagvattenledningar nedströms mot närliggande Gröna 
dalen.  

En ändring av delar av gällande detaljplan för Norrboda-Brunna är under framtagande. Inom 
ramen för det arbetet ställs nya krav på ökad dagvattenhantering inom planområdet och 
bedömningen är att föreslagna åtgärder innebär att den totala vattenvolymen till nedströms 
områden minskar, vilket innebär att flödena till lågpunkterna på Granhammarsvägen minskar 
ytterligare.  

Större problem med översvämningar på platsen har, trots vad karterineng visar, i praktiken 
inte dokumenterats. Sett till de åtgärder som vidtas bedöms risken minskas än mer. 
Utbyggnadstiden för det aktuella planområdet beräknas till 10–15 år. Kommunen har därmed 
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tid att studera om ytterligare åtgärder för Granhammarsvägen behöver vidtas samt åtgärda 
dessa innan planområdet är fullt utbyggt. Det bedöms finnas goda förutsättningar för att vid 
behov öka kapaciteten i trummor och dagvattenledningar inom och intill lågpunkten för att 
avleda större flöden vidare mot den lägre liggande Gröna dalen, ett idrotts- och 
rekreationsområde utan samhällsviktig karaktär, där tillfälliga översvämningar bedöms 
acceptabla. Kommunen har genom sitt väghållarskap på Granhammarsvägen, i dialog med 
markägaren Trafikverket, stor rådighet över framtida åtgärder på vägen och närmast 
angränsande ytor. Kommunen äger därtill mark både uppströms och nedström, samt de 
nämnda områdena Gröna dalen och idrottsområdet.  

I samrådsförslaget till den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen finns en 
planeringsinriktning om att reservera ytor för översvämningsrisk och skyfall som pekas ut som 
strategiska blågröna stråk. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande för denna fördjupade 
översiktsplan efterfrågat ett förtydligat ställningstagande och strategi för hanteringen av 
översvämningsrisk samt vilka områden som utpekade stråk är dimensionerade för. Inför 
granskning som beräknas äga rum till sommaren 2022 kommer strategin att utvecklas bl.a. 
med tydligare ställningstaganden om översvämningsrisker. 

Med anledning av att framkomligheten för räddningstjänsten inte påverkas vid utryckning 
österifrån, i kombination med pågående ombyggnation liksom förutsättningar och kommunens 
rådighet att vid behov vidta ytterligare åtgärder, bedömer kommunen att planförslaget inte 
utgör någon risk för människors hälsa och säkerhet.   

 

2  Lantmäteriet  inkom 2021-08-25  

2.1 Lantmäteriet har ingen erinran över planförslaget.   

 

3 Trafikverket   inkom 2021-08-25  

3.1 Trafikverket saknar fortfarande en djupare analys på vad som är lämplig 
markanvändning för området som är utpekat som verksamhetsområde i gällande 
översiktsplan och som sekundärt bebyggelseläge enligt regional plan 2050. De 
poängterar på nytt att 850 bostäder är en stor del av kommunens bostadsåtagande till 
2050 enligt RUFS, en utveckling i sekundärt bebyggelseläge som riskerar att påverka 
E18 med bland annat ökad trängsel och framkomlighetsproblem. Samtidigt utgör 
detaljplanen en förtätning på en redan delvis exploaterad plats, som möjliggör 
förbättrad service, gång/cykelinfrastruktur och ökat resandeunderlag till kollektivtrafik 
i Brunnaområdet.  

Kommentar 

3.1 I aktualitetsprövningen av översiktsplanen (2018) anges att tätorterna kan utvecklas och att 
detta föreslås hanteras i kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för Kungsängen 
och Bro. I samrådsversionen av den fördjupade översiktsplanen omnämns den aktuella 
planens syfte likt övriga liknande projekt. Skrivelsen om utvecklingen av Viby kommer att 
fördjupas och den fördjupade översiktsplanen beräknas ställas ut för granskning till 
sommaren 2022. Som mest 850 bostäder kommer att byggas ut över cirka 10 års tid. I relation 
till andra pågående planer bedöms det stå i paritet med kommunens bostads-
försörjningsprogram som redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året, där 
cirka hälften ska finnas i Kungsängen där Brunna ingår. Bostadsförsörjningsprogrammet är 
samordnat med åtagandet i RUFS.  

 
3.2 Trafikverket belyser att kommunens framtagna trafikanalys visar på att trängsel och 

kapacitetsproblem på E18 år 2040 förstärks av främst detaljplan Rankhus, men 
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instämmer inte i att påverkan av Viby 19:3 blir marginell. Ett par procent ökad trafik 
ger försämrad framkomlighet på ramper och E18. 

Kommentar 

3.2 Trafikanalysen visar att planförslaget har en viss effekt under förmiddagen men den 
bedömning som gjorts i analysen är att dess påverkan inte är så stor att det motiverar att 
området inte byggs ut. En känslighetsanalys med 5 % generell trafikökning gjordes just för att 
bedöma påverkan på E18. 

 

3.3 Ytterligare större exploateringar i sekundära bebyggelselägen längs E18 kommer 
försämra framkomligheten, påverka E18 och mellankommunala intressen. Denna 
fråga behöver hanteras i kommunens översiktliga planering, t ex i FÖP Kungsängen. 

Kommentar 

3.3 Inför granskning av FÖP Kungsängen kommer kommunen ta fram en systemanalys för 
kommunens samlade exploateringars påverkan på E18.  

 

3.4 För att säkerställa tillgängligheten kan Trafikverket tvingas begränsa kapaciteten till 
E18 vid Brunna med tex påfartsreglering. För att undvika framkomlighetsproblem är 
det angeläget att detaljplaner så som Viby 19:3 vidtar åtgärder för minska bilresandet 
på lokalt, regionalt och nationellt vägnät. Kommunen och byggherrar bör rimligen 
förbinda sig att genomföra föreslagna mobilitetsåtgärder. I det ingår att säkra att en 
direkt gen busslinje mellan Viby och Kungsängen i dialog med Trafikförvaltningen. 
Kommunen behöver parallellt med detta kraftigt sänka parkeringstalen (föreslås i 
planen till 1,0 respektive 0,8), för att få ner bilberoendet. 

Kommentar 

3.4 Att underlätta för ett hållbart resande och minska bilberoendet är en viktig målsättning i 
utvecklingen av planområdet och kommunen som helhet. Föreslagna mobilitetsåtgärder syftar 
till att på ett trovärdigt sätt skapa förutsättningar för förändrade resebeteenden och de behov 
som eventuellt uppstår när bilresorna minskar. Detta ger byggaktören goda incitament och 
utrymme att motivera ett minskat parkeringsbehov och en flexibilitet för planen att följa 
utvecklingen. Vid bygglovsprövning är då gällande p-tal vägledande med ska vägas samman 
med de åtgärder och åtaganden som bebyggelseförslaget omfattar.  

En direktbuss till pendeltågsstationen bedöms vara värdefullt för utvecklingen av Brunna som 
helhet, men ligger inte inom ramen för denna enskilda detaljplan, utan kommer att hanteras 
som en del av kommunens strategiska planering. 

 

3.5 Den generella trafikökning på 1 % i trafikutredningen stämmer inte överens med 
Trafikverkets basprognos där 1,4 % anges som genomsnittlig ökning i länet. ÅDT 
sifforna för 2040 ligger långt under Trafikverkets egna siffror. Dock stämmer 
kommunens redovisade siffror i FM och EM-maxtimme (2020 och 2040) bättre 
överens med våra prognoser. 

Kommentar 

3.5 Kommunen instämmer i att förklaringen gällande den generella trafikökningen i 
trafikanalysen är missvisande. Siffran 1 %, kommer från en presentation som följde med 
kommunens tidigare modell men är av allt att döma fel. Den tidigare modellen i sig är dock 
baserad på Sampers. Resultaten som visas i rapporten som följde den tidigare modellen visar 
en flödesökning vid E18 mellan nuläge och 2040 på 2,0%/år norr om trafikplats Brunna och 
2,2%/år söder om trafikplats Kungsängen. Mikromodellen som kodades för den aktuella 
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analysen har denna tidigare modell (baserad på Sampers) som grund. Utöver modellen är de 
lokala vägarna justerade med mätningar från hösten 2020.  Det innebär att den trafikökning 
som tillämpats i analysen till och med är högre än Trafikverkets prognos. 
 
ÅDT togs fram i trafikanalysen enbart som underlag för bullerberäkningar. ÅDT har inte 
använts som underlag i analyserna 

 
3.6 I handlingarna står att det är cirka 600 meter från detaljplanen till E18. Vi har mätt 

det till ca 350 meter. Detta behöver uppdateras handlingar. 

 

Kommentar 

3.6 Avståndet om cirka 600 meter är mätt från avfarten från E18 till Granhammarsvägen upp till 
planområdet, inte på närmsta ställe fågelvägen. Detta förtydligas i planbeskrivningen.  

 
3.7 Trafikverket ser det fortsatt som angeläget att ett separerat vägnät för gång och cykel 

till målpunkter runtikring skolan och idrottshallen samt till förskolorna säkerställs. 

Kommentar 

3.7 Frågan om separat cykelbana har setts över särskilt och gatunätet har bearbetats avseende 
säkra korsningar och passager. Kommunen vidhåller att planförslaget har anpassats för att 
tillskapa säkra skolvägar. Gångbanor finns utmed stadsdelens alla gator. Skolområdet angörs 
med cykel direkt från det separata öst-västliga cykelstråket i norr och från det nordsydliga 
stråket utmed hela dess östra sida. Korsningen mellan skolan och förskolan utformas upphöjd 
och med god sikt. Cykeltrafik från norr inom området sker säkert på en mindre lokalgatan 
från torget och rakt söderut. De som kommer utifrån till förskolan färdas på det nord-sydliga 
cykelstråket för att ansluta och röra sig säkert sista biten på gångvägen mellan de två 
sydostliga kvarteren. Lokalgatorna utformas medvetet smala för att hålla nere hastigheterna.    

3.8 I bullerutredningen har de skrivit att bullret från E18 är försumbart i. Trafikverket har 
dubbelkollat bullernivåer från statlig väg i området i våra system och vi instämmer i 
kommunens slutsats att buller från E18 är försumbart i förhållande till bullret från det 
kommunala vägnätet. 

Kommentar 

3.8 Synpunkten noteras.   
 

3.9 Trafikverket önskar att det förtydligas om det leds dagvatten till/under väg 907, via 
väg 841 när det rinner till recipienten Görväln respektive Skarven och i så fall till vilka 
platser.  

Kommentar 

3.9 Det dagvatten som inte tas om hand inom planområdet och upp till dimensionerande regn (20-
årsregn) ska ledas i VA-huvudmannens nät fram till recipient. Väg 907 ligger direkt intill 
planområdet, medan väg 841 sträcker sig söder om centrala Kungsängen, dvs på ett större 
avstånd. Båda vägarna ligger dock mellan planen och recipient och korsas av det kommunala 
dagvattenätet.  

Vid skyfall kommer flöden att rinna till utpekade gång- och cykeltunnlar och fastna där till det 
kan rinna undan i ledningsnätet- efter avslutat regn. Gång- och cykeltunnlarna ligger under 
de kommunala vägarna Effektvägen och Energivägen, men även under Granhammarsvägen 
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väg 907. I dessa tunnlar ansamlas vatten redan idag vid skyfall, men vägen som sådan 
påverkas inte.  

 

3.10 Bilaga 2, skyfallsutredning verkar vara tom. Följande behöver redovisas: Under 
skyfall, kommer ytvatten på något sätt ledas mot någon av Trafikverkets vägar, diken 
eller trummor? Om ja, finns tillräcklig kapacitet för att ta emot detta extra vatten vid 
ett 100-årsflöde? 

Kommentar 

3.10 Skyfallsutredningen redovisas som separat handling och inte som bilaga.   
 

4 Luftfartsverket  inkom 2021-07-01  
4.1 LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen 

 

5 Försvarsmakten  inkom 2021-06-30   
5.1 Försvarsmakten har inga synpunkter på detaljplanen men vill fortsatt betona vikten av 

att vid genomförandet av detaljplanen beakta de synpunkter gällande trafik och 
infrastruktur som Försvarsmakten bland annat tidigare framfört vid samrådet av 
detaljplanen samt vid tidigare remisserna gällande åtgärder på Granhammarsvägen 
och den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen. 

Kommentar 

5.1 Synpunkt noteras. Försvarsmaktens tidigare information och synpunkter har efterföljts i den 
mån de påverkats av planförslaget.  

 

Kommunala nämnder och bolag 
6 Bygg- och miljönämnden    inkom 2021-10-01 

6.1 Bygglovsavdelningen bedömer att p-normen kommer att prövas i bygglov i första 
hand och en mobilitetsutredning som omnämns i planbeskrivningen kan ses som ett 
stöd för exploatörens talan om fråga om eventuellt färre parkeringar anordnas, dock 
inget vägledande. Risken är stor att det blir en tröghet i bygglovsprocessen om 
detaljplanen inte har ett för genomförandetiden gällande p-tal. I övrigt finner 
bygglovsavdelningen att plankartan som skickats ut på granskning förtydligar de 
frågetecken som avdelningen hade under samrådsskedet. 

Kommentar 

6.1 Utbyggnaden av området kommer att ske etappvis och över en längre tid. Syftet med 
mobilitetsutredningen är just att lyfta fram möjliga insatser och åtgärder som kan uppmuntra 
till ett mer hållbart resande, nu och på sikt. Att låsa planen vid idag föreslaget p-norm bedöms 
vara varken flexibelt eller långsiktigt. 

 

6.2 Miljö- och livsmedelsavdelningen konstaterar att det finns industriverksamheter som 
är aktiva kvälls- och helgtid, att bostäder är lokaliserade intill rondeller där tunga 
fordon accelererar samt bromsar in, och att det inte har redovisats en tillräcklig 
lösning för att de ska bedöma att det inte föreligger en risk för olägenhet för 
människors hälsa. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer därför fortfarande att 
lokaliseringen av bostads- och skoländamål direkt intill industriändamål av aktuellt 
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slag inte är lämpligt med hänsyn till möjligheterna för att förebygga olägenheter för 
människors hälsa och visuella påverkan.  

Kommentar 

6.2 Risk och buller kopplat till både trafik och angränsande verksamheter har utretts och visar att 
riktvärden uppnås med föreslagna åtgärder. Planen har kompletterats med 
villkorsbestämmelser kopplat till buller för att säkra att utbyggnaden sker i etapper där 
riktvärden för buller uppnås för bostäderna även under utbyggnadstiden.  

 

6.3 Miljö- och livsmedelsavdelningen saknar en sammanfattande punkt gällande 
omhändertagandet av takdagvatten under rubriken ” slutsats” i dagvattenutredningen 

Kommentar 

6.3 Hanteringen av takvatten beskrivs i figurer under i utredningens kapitel om förslag på 
åtgärder och omfattas i slutsatsen i sammanvägd punkt om omhändertagande av dagvatten på 
kvartersmark.  

 
6.4 Om detaljplaner och bostadsområden utformas enligt de regler och riktlinjer som 

följer av plan- och bygglagen och miljöbalken bedöms boendemiljön för barn säkras i 
ett planeringsskede.  

Kommentar 

6.4 Synpunkt noteras.   
 

7 Kultur- och fritidsnämnden   inkom 2021-09-29 

7.1 Kultur- och fritidskontoret belyser vikten av fysisk aktivitet och att en 
förutsättning för detta är att det finns tillgängliga lokaler, anläggningar, 
grönområden och träffpunkter för kultur- och fritidsaktiviteter. I nära anslutning 
till Viby behövs anläggningar för föreningslivet men även mindre anläggningar i 
närmiljön för spontanidrott. Dessutom finns behov av mötesplatser för 
kulturaktiviteter och andra fritidsaktiviteter. I nya bostadsområden ska det finnas 
ytor som lockar barn, unga och även vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till 
ökad trivsel och livskvalité. Viktigt också att planeringen har könsperspektivet och 
jämlikhet i fokus. 

Kommentar 

7.1 Synpunkt noteras. Planförslaget anses tillföra både lokaler och ytor för fysisk aktivitet.   
Skolans centrala placering gör skolgården lättillgänglig kvällar och helger och närheten till 
naturområden norr och väster om planområdet anses god. 

 

7.2 En skola för 600 elever med tillhörande idrottshall finns med i planförslaget. 
Idrottshallen bör vara multifunktionell och möjliggöra spel för de traditionella 
inomhusidrotterna med krav på spelmåtten 20 x 40 m. Utöver en aktivitetsyta på 
20 x 40 m behövs serviceytor i form av omklädningsrum, förråd och enkel 
servering för att möta föreningslivets behov på kvällar och helger.  

Kommentar 

7.2 Synpunkt noteras. Föreslagen idrottshall är utformad utifrån dessa mått och riktlinjer.    
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7.3 Det finns i dag smarta modullösningar som är mycket kostnadseffektiva vilket 
skulle löna sig på längre sikt istället för att bygga en liten gymnastikhall trots 
planer för utbyggnad vid Kungsängens IP.  

Kommentar 

7.3 Synpunkt noteras.   

 

7.4 Yteffektivitet och samnyttjande av skolans lokaler är viktigt och därför bör 
lokalerna vara orienterade och utformade så att de kan fungera som 
mötesplats/träffpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och helger. 
Skolan är planerad som en F-9 skola. Det är viktigt med en generöst tilltagen 
utemiljö som tar tillvara befintlig naturmark. En utemiljö som stimulerar till fysisk 
aktivitet, kreativitet och lek och som även kan fungera som en mötesplats för 
boende i området på kvällar och helger. Det anses vara av stor vikt att vid 
anläggande av utemiljöerna ta hänsyn till att skapa trygga platser utan att för den 
skull göra avkall på möjligheten att ha god uppsikt både dag som kväll.  

 

Kommentar 

7.4 Synpunkt noteras inför kommande utformning och projektering av skola och skolgård.     

 

7.5 I Brunna finns idag få idrotts- och aktivitetsytor och det är brist på anlagda 
grönytor med hög rekreativ kvalitet. Det är därför extra viktigt att ta till vara på 
befintlig vegetation i södra delen av planområdet som kvalitetshöjare vid skol- och 
förskolegårdarna.  

Kommentar 

7.5 Synpunkt noteras. Tillvaratagandet av vegetationen för skol- och förskolegård är en av 
projektets ambitioner. Delar av dessa gårdar omfattas av planbestämmelse som anger att 
delar av befintlig vegetation ska bevaras.   

 

7.6 På relativt kort avstånd till planområdet finns Kungsängens IP, Gröna dalen, 
badplatser och större friluftsområden. Dessa platser kommer att vara målpunkter 
för de boende i Viby och det är därför viktigt att stärka kopplingarna till platserna 
och utveckla befintliga cykel- och gångstråk till säkra och trygga. 

Kommentar 

7.6 Synpunkt noteras. Planområdet ansluter till befintliga gång- och cykelvägar åt alla 
väderstreck, men utveckling av dessa ligger inte inom ramen för denna detaljplan utan 
hanteras i kommunens översiktliga planering och därefter i respektive planprojekt. 

 

7.7 Inom området finns inga registrerade fornlämningar och för övrigt bedöms området 
inte innehålla några större kulturmiljövärden.  

Kommentar 

7.7 Synpunkt noteras.   
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8 Tekniska nämnden    inkom 2021-09-21 

 
8.1 Tekniska nämnden konstaterar att de flesta synpunkter som nämnden lämnade till 

samråd har beaktats, men saknar förtydligande av att cirkulationsplatsen i korsningen 
Effektvägen/ Energivägen ska anpassas för långa, tunga och breda fordon.  

Kommentar 

8.1 Dimensioneringen av cirkulationsplatsen med hänsyn till tunga fordon har undersökts under 
planprocessen och kommer att säkras i detaljprojekteringen.  

 

8.2 Ansvaret för drift om snöröjning av parkeringsplatserna som ska ligga på 
kommunalägd kvartersmark ska ej åligga kommunen då reglering samt övervakning 
av parkeringsplatserna ska hyresgästerna ansvara för. Driften är avhängig 
parkeringsbestämmelserna och konflikt kan uppstå mellan de olika intressenterna.  

Kommentar 

8.2 Ansvarsfördelning för snöröjning av parkeringar på kommunalägd kvartersmark redigeras i 
genomförandebeskrivningen i enlighet med synpunkten. 

 

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

Kommentar 

8.3 Krav på lekutrustning styrs inte av en detaljplan, ambitionen beskrivs dock i tillhörande 
gestaltningsprogram. Däremot säkras allmänna ytor för bland annat lek i de två parkerna 
samt på torgytan. Av genomförandebeskrivningen framgår det att kommunen ansvarar för 
byggnation, drift och underhåll av allmän plats PARK och TORG.  

 

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

Kommentar 

8.4 Synpunkt noteras.   

 

9 Utbildningsnämnden  inkom 2021-10-08 

9.1 Utbildningskontoret ser skolans placering som en central del i det gemensamma 
rummet som problematisk. I FÖP Kungsängen, ses det dock generellt positivt på att 
skolor och bebyggelse blandas.  

Kommentar 

9.1 Planavdelningen instämmer med bedömningen i FÖP för Kungsängen att en blandning av 
olika funktioner, däribland skolor, bostäder och handel är att betrakta som positivt för 
stadsutvecklingen.  

 

9.2 Skolgårdens sammanhängande yta upplevs främjande för spontanidrott och 
rastaktiviteter. Yta för utomhusidrott saknas dock i förslaget, då idrottsplatsen i 
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Kungsängen och Gröna dalen ses som orealistiska alternativ för den ordinarie 
undervisningen i idrott och hälsa. Placeringen av skolbyggnaderna mot 
Granhammarsvägen, begränsar möjligheten att skapa avgränsade lekytor för de yngre 
barnen på skolan. Detta är problematiskt ur ett tillsynsperspektiv då en helt öppen och 
gemensam gård, är svår att hålla uppsikt över. Utbildningskontoret har idag hägnat in 
stor del av nuvarande skolgårdar för att kunna uppfylla tillsynsansvaret på våra 
lågstadieskolor. Om skolbyggnaderna inte längre behövs som ljudbarriär, då en ny 
bullervall byggs, skulle placeringen av byggnaderna med fördel kunna ändras för att 
avgränsa ytorna mer.  

Kommentar 

9.2 Skolgården omfattar enligt förslag en yta med utomhusplan som lämpar sig väl för både 
idrottslektioner och spontanidrott på rasterna. Skolans placering bedöms vara den mest 
lämpade sett till att den skapar en bullerdämpad och från trafiken mer avskild sida för 
skolgård. Hur gårdsmiljön kommer att delas in kommer att studeras vidare och möjlighet till 
inhägnad kvarstår.   

 

9.3 Risken finns också att cyklister använder sig av den stora öppna ytan som cykelväg, i 
stället för cykelbanorna som går runt området, vilket skulle kunna innebära fara för 
lekande barn.  

Kommentar 

9.3 En stor sammanhängande skolgård betraktas som en kvalitet för skolan och dess 
utomhusaktiviteter, ordnade som spontana. Risken att någon skulle cykla på skolgården kan 
inte ställas mot detta. Det bör ses som en ordningsrutin för skolan, alternativt hanteras genom 
anpassade och väl avvägda fysiska åtgärder som förhindrar cyklister att gena över 
skolgården.  

 

9.4 Förskolans nya placering och byggnad skapar en positiv bild av området gällande både 
lokal och utomhusmiljö. Utbildningskontoret vill dock påpeka att viljan att skapa 
gemensamma rum inte får inskränka på förskolans möjligheter att skapa goda 
tillsynsmöjligheter. Inhägnadsmöjligheter kommer sannolikt att behövas. 

Kommentar 

9.4 Synpunkt noteras och tas med som vägledning i kommande detaljstudier av gårdsmiljöerna.  
 

9.5 En trygg och välfungerande närmiljö och skolmiljö är en förutsättning för att barn och 
unga ska utvecklas och må bra. I förslaget finns många goda exempel och förslag på 
hur man kan skapa sådana miljöer. Hänsyn tas till barn och ungas skolväg och 
möjligheter till rörelse på både skol- och fritid. 

Kommentar 

9.5 Synpunkt noteras.  
 

Övriga remissinstanser 
10 Trafikförvaltningen  inkom 2021-08-20  

10.1 Region Stockholm anser fortsatt att de i RUFS 2050 utpekade sekundära 
bebyggelselägena bör bebyggas i mindre utsträckning än bebyggelse lokaliserad i 
lägen med högre regional tillgänglighet. Det är viktigt för regionen att ny bebyggelse 
inte belastar kollektivtrafiksystemet negativt både ekonomiskt och kapacitetsmässigt. 
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Bristande helhetsbild för bebyggelse-utvecklingen och systemsyn kan innebära risker 
som för trafikförvaltning kan leda till ineffektiv och kostsam kollektivtrafikplanering. 
Exempelvis kan planförslaget innebära ett ökat tryck på infartsparkeringen vid 
Kungsängen, vilket i sin förlängning kan medföra en konflikt för kollektivtrafikens 
behov av ytor för utveckling av bussterminalen vid Kungsängen. Samtidigt förstår 
regionen kommunens vilja och uppskattar att bebyggelsen placerats utmed ett 
kollektivtrafikstråk med god turtäthet och som har förutsättningar för att kunna 
förstärkas vid behov. 

Kommentar 

10.1 Fokus på kommunens utveckling ligger på de primära lägena med högst regional 
tillgänglighet i enlighet med RUFS 2050. Kommunen ser dock ett behov av utveckling också i 
andra delar tätorterna, däribland sekundära lägen så som Brunna som ligger intill ett 
kollektivtrafikstråk med god turtäthet. Kommunens avsikter med utvecklingen av Kungsängen 
i stort, där Brunna ingår, framgår i den fördjupad översiktsplan för Kungsängen som varit på 
samråd och beräknas ställas ut för granskning till sommaren 2022. Den utveckling av lokal 
service som planförslaget och dess tänkta befolkningsunderlag bedöms vara av stort värde för 
Brunna som helhet. Tillskottet av bostäder i Brunna anses bidra till en rimlig spridning av 
befolkningsutvecklingen i Kungsängen och stå i paritet med kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning, som i sin tur utgår ifrån det samlade åtagandet enligt RUFS 2050. 

 

10.2 Regionen ser positivt på att en mobilitetsplan är framtagen och anser att kommun och 
byggherrar bör genomföra de föreslagna åtgärder i mobilitetsplanen som uppmuntrar 
och ger förutsättningar till ett hållbart resande. Om åtgärder genomförs kan det 
eventuellt avlasta trycket på infartsparkeringen. 

Kommentar 

10.2 Synpunkt noteras. Se svar 3.4.  
 

10.3 Angående förslaget med en direktlinje mellan Viby och Kungsängen anser regionen att 
detta kan vara en framtida möjlighet om resandeunderlaget stödjer detta när området 
är utbyggt. Om det sedan handlar om en ny linje eller att befintlig linje som trafikerar 
idag utökas behöver studeras när detta blir aktuellt. 

Kommentar 

10.3 Synpunkt noteras och dialog upprätthålls framgent.   
 

10.4 Regionen anser fortsatt att ett övergångsställe i plan är viktigt för äldre och personer 
med funktionsnedsättning, som kan uppleva höjdskillnaderna (in/utfart från 
gångtunneln) som hinder. 

Kommentar 

Kommunen vidhåller utifrån bedömning i trafikutredning att övergångställe i höjd med tunnel 
under Granhammarsvägen inte är trafiksäkert utan får en bättre placering närmre 
cirkulationsplatsen. Granhammarsvägen ligger därtill utanför planområdet och är där med 
inget som regleras i detaljplanen.  

 

11 Brandkåren Attunda  inkom 2021-10-07 
11.1 Brandkåren Attunda ser en problematik i att de vägar som leder under E18 till det 

aktuella planområdet kan översvämmas vid ett skyfall. Detta kan innebära att vår 
framkomlighet blir begränsad och i värsta fall att vi inte kommer kunna ta oss till 
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planområdet. Brandkåren Attunda instämmer med Länsstyrelsen Stockholms 
yttrande och önskar att kommunen utreder vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
säkerhetsställa vår framkomlighet till området.  

Kommentar 

11.1 Se svar 1.2 

12 Kommunalförbundet Norrvatten   inkom 2021-06-30 
12.1 Kommunalförbundet Norrvatten har inga ledningar i området. Fastigheten ligger ca 

500 m från Östra Mälarens vattenskyddsområdes sekundära skyddszon vilket kan 
vara bra att känna till. Om dagvatten ska avledas in till Mälaren behöver det uppfylla 
gällande krav för vattenskyddsområdet. 

Kommentar 

12.1 Synpunkt noteras.   

 

13 E.ON Energidistribution   inkom 2021-07-28 
13.1 Eon poängterar att de har ett ledningsstråk utmed Energivägen dom planerade 

trädplanteringar måste ta hänsyn till. I övrigt bedöms läget på E-områden för 
nätstationer som bra.  

Kommentar 

13.1 Synpunkt noteras. Ombyggnaden av Energivägen kommer ske i samråd med ledningsägare.   

 
14 E.ON Värme   inkom 2021-08-25 

14.1 E.ON Värme önskar åter lyfta vikten av att fortlöpande detaljplanearbete tar i 
beaktning den strategiskt viktiga placeringen av deras nuvarande verksamhet, men 
framförallt kommande utveckling av anläggningen på Effektvägen.  

14.2 Med hänsyn till den stora expansionen av bostäder och fastigheter i kommunen 
påpekas behovet att tillgodose nuvarande och kommande kunder med fjärrvärme som 
en hållbar energilösning som dessutom minskar problematiken med effektkapacitet 
inom elnäten. 

Kommentar 

14.1 E.ONs anläggningar har beaktats i underliggande utredningar av omgivningspåverkan sett 
till både luftkvalitet och buller.  

14.2 Synpunkt noteras och fjärrvärme ses generellt som en lämplig lösning.  
 

15 Käppalaförbundet   inkom 2021-08-23 
15.1 Förbundet har inga synpunkter.  

 

16 Swedavia Swedish Airports  inkom 2021-07-06 
16.1 Swedavia Stockholm Arlanda Airport har inget att erinra mot rubricerat planförslag. 

 

17 Vattenfall Eldistribution AB  inkom 2021-07-06 
17.1 Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området för aktuell 

detaljplan och har därmed inget att erinra i detta ärende. 
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 Fastighetsägare inom Brunna verksamhetsområde 
18  (Svenska väg AB)   inkom 2021-08-24 Viby 19:38 och 19:39  

 
18.1 Fastighetsägaren ser det som olyckligt att placera bostäder intill ett industriområde 

pga. risk för problem mellan boende och industri och en generell inskränkning av de 
som företag som investerat på platsen. Vidare anses föreslagen avsmalning av 
Energivägen vara problematisk, samtidigt som kommunen tillåter ökning av tung 
trafik till exempelvis nytt höglager på inom Viby 19:67 och 19:105. Utbyggnad av 
Zalando och ICA innebär också ökad trafik på angränsande på/avfart till E18.  

Kommentar 

18.1 Kommunen vidhåller sitt bemötande av samma/liknande ståndpunkter som framfördes under 
samråd. Den buller- och risksituation som finns med tanke på närheten till 
industriverksamheterna är hanterad i detaljplanen, dels genom bestämmelser på plankartan 
och dels genom bebyggelsens placering och utformning. Förskolan har flyttats till ett nytt och 
mer skyddat läge. Med anledning av verksamhetsbuller har plankartan bl.a. bestämmelse om 
krav på s.k. genomgående lägenheter i de kvarter som angränsar mot verksamheter. De 
föreslagna bostäderna bedöms därför klara även en eventuell framtida ökning av 
verksamhetsbuller. I det fall en verksamhet skulle generera ökat verksamhetsbuller är det med 
största sannolikhet en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet, vilket 
innebär att hänsyn då tas till närliggande bostäder i en sådan prövning. Det stämmer att det 
inte helt kan uteslutas att industriverksamheterna kan komma att inskränkas till följd av den 
planerade bebyggelsen, vilket framgår av den konsekvensanalys som gjorts för 
bostadsområdets påverkan på verksamhetsområdet. Konsekvensanalysen visar dock på att det 
också finns positiva konsekvenser för verksamheterna, bl.a. i form av ökad service. Efter 
samrådet har en luftkvalitetsutredning gjorts som visar på att inga reglerade ämnen bedöms 
riskera att överskrida vare sig miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål. Likaså bedöms 
inga oreglerade ämnen överskrida skattade lågriskhalter. Uppdaterade buller- och 
trafikutredningar tar hänsyn till pågående planer för ICA.  

 

19  (Svenska väg maskin AB)    inkom 2021-07-24 Viby 19:67 

19.1 Fastighetsägaren anser likt nr 18 att planförslaget inskränker de företag som etablerat 
sig på platsen. Aktuellt företag har anmält ambitionen att vidareförädla 
asfaltspill/uppbrutna vägbeläggningar/till ny asfalt-massa, en metod som beskrivs 
innebär stora miljövinster, men inte anses lämplig att bedrivas nära bostadsbyggelse 
pga. fukt och ånga som kan upplevas som besvärande. Man menar att ett 
genomförande av planändringen skulle innebära stora förluster för företag i 
investeringar. Slutligen framhålls alternativet att kommunen förser dem motsvarande 
markyta på en plats där verksamheten kan bedrivas utan påverkan av närliggande 
bostäder. 

Kommentar 

19.1 Se svar 18.1. Lämpligheten i den verksamhet som beskrivs måste avgöras genom en 
tillståndsprocess. Framtagen luftutredning påvisar ingen risk för försämrade förutsättningar 
och att verksamheter norr om planområdet ligger i förhärskande vindriktning vilket anses bra.  
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Privatpersoner och övriga 
20 Privatperson 1, 2, 3 och 4       inkom 2021-08-25 

20.1 Skrivande anser inte att planens ambition att hitta en skala och struktur för stadsdelen 
som på lämpligt sätt möter och anpassas till sin omgivning uppnås och påpekar 
specifikt hur en 19 meter höga skolbyggnad omöjligen kan anses vara anpassad till 
småhusbebyggelsen öster om Granhammarsvägen. Man anser att skolan ska ersättas 
av låghusbebyggelse alternativt flyttas västerut eller sänkas i höjd.  

20.2 Vidare påpekas att kommunens bedömning att avståndet från fastigheter öster om 
Granhammarsvägen till skolan/idrottshallen är nästan 1o0 meter inte stämmer, då det 
snarare är 82-83 m. Skuggningsbedömningen anses rimlig, men man undrar på vilka 
grunder kommunen kan avfärda risk för insyn mot fastigheterna öster om 
Granhammarsvägen? Gjorde kommunen insyns-bedömningen innan träden öster om 
Granhammarsvägen hade tagits ner för att ersättas av bullervall? 

20.3 Skrivande ifrågasätter trovärdigheten i trafikutredningen och dess sammanfattning 
som bland annat anges att ”trafiksituationen i stort kommer att förbättras”, ett 
ställningstagande man inte anser grundas i utredningens faktiska slutsatser. Man är 
kritisk till att 850 bostäder anses lämpligt trots att påfart till E18 beskrivs ligga när 
kapacitetstak redan idag och menar att tills förbättrad kollektivtrafik och nya påfarter 
till/från E18 västerut är säkrade bör antalet bostäder reduceras och nya 
transportintensiva verksamhetsetableringar begränsas. 

20.4 Vidare anser man att andra problempunkter förbises, exempelvis Brunnarondellen, 
utfart från Pettersbergsvägen på Mätarvägen och svårigheten att åka ut på 
Granhammarsvägen från Musikvägen.  

20.5 Skrivande undrar varför kollektivtrafik inte räknas med i simuleringen, men antas 
ingå i den tunga trafiken. Har man tagit med i beräkning att turtäthet rimligen måste 
öka samt att busstrafik medför ökade fordonsköer jämfört med annan tung trafik? 

20.6 Vidare ifrågasätts rimligheten i att som närboende behöva utsättas för de betydande 
olägenheter sin byggarbeten innebär, under 10 års tid. Med hänsyn till de närboende 
måste hela byggprojektet genomföras på max fem år; antingen genom snabbare 
förfarande eller genom reducering av omfattning. 

20.7 Kommunens förslag att ”bebyggelsen ska placeras och utformas så att en 
bullerdämpad sida skapas” ses som högst osäker vad gäller bullerdämpning mot 
fastigheterna öster om Granhammarsvägen. Skrivande önskar att utföraren förbinder 
sig till genomförandet av bebyggelsen väster om bullerskyddande bebyggelse inte får 
ske förrän bullerskyddande bebyggelse är uppförd. 

Kommentar 

20.1 Kommunen vidhåller sin ståndpunkt gällande karaktär och anpassning till omgivningen, se 
svar 28.1 nedan. För att uppnå önskad blandning och underlag för lokal service blandas en 
lägre bebyggelse bestående av radhus/kedjehus med flerbostadshus i väl valda delar av 
området. Efter granskning har dock höjden på flerbostadshusen sänks från som högst fem till 
som högst fyra våningar. På så sätt avser kommunen nu att en väl avvägd anpassning gjorts 
till både den småskaliga bebyggelsen öster om Granhammarsvägen, de storskaliga 
trafikrummen och verksamhetsområdet i söder och väster. Att en skola tillåts bli högre än 
angränsande bostäder ses dock inte som ett mått på denna anpassning, då denna byggnad och 
dess behov/funktioner utgör något annat än ett bostadshus och av många anledningar 
särskiljer sig från dessa. Skolbyggnaden är utformad för att inrymma 600 elever. Genom att 
tillåta den att delvis byggas i flera våningar sparas värdefull friyta på gården. Placeringen 
har utretts och anses vara den mest lämpliga utifrån bland annat närhet till kollektivtrafik och 
cykelstråk.  

20.2 Kommunen instämmer i att avståndet mellan skolbyggnad och fastigheter öster om 
Granhammarsvägen som kortast motsvarar ca 85 meter. Med cirka 100 meter avsågs avstånd 
till närmsta fasad. Det är inte omöjligt att delar av fastigheternas utemiljö kan ses från 
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skolans övre våningar. Avståndet är dock långt större än mellan fasader utmed en gata eller 
mellan hus och trädgårdar i grannskapet i övrigt, varför risk för betydande olägenhet i form 
av insyn i bostad däremot inte bedöms föreligga.    

20.3 Det har inte dragits någon ny slutsats i sammanfattningen. Det som framgår av 
sammanfattningen är utredningens sammantagna slutsatser vilka inte alltid framgår i exakt 
samma ordalydelse i utredningens uppräkning av slutsatser. 

20.4 Områdets utveckling påverkar inte trafiksituationen på E18 i någon större utsträckning, 
problemen där är inte avhängda planområdets exploatering. De åtgärder på lokalvägnätet 
som planeras i samband med områdets utveckling kommer dock ha positiva effekter på 
framkomlighet och trafiksäkerhet i närområdet. 

20.5 Trafikmodeller är en förenklad bild av verkligheten. Erfarna trafikanalytiker har gjort 
bedömningen att kollektivtrafiken, och det som är känt om dess framtida turtäthet, inte 
påverkar framkomligheten i någon större uträckning. Kommunen har i samråd med 
trafikutredarna bedömt vilken detaljeringsnivå som är rimlig att tillämpa som underlag för 
detaljplanen. 

20.6 Planavdelningen har förståelse för oron om störningar under byggtiden. Viss störning i 
samband med byggnationen går inte att undvika, men för genomförandet finns lagar och 
riktlinjer för exempelvis buller att förhålla sig till och som inte får överträdas. Kommunen är 
tillsynsmyndighet och Miljöbalken tillämpas med stöd av Naturvårdsverkets allmänna råd 
(NFS 2004).  

20.7 Planförslaget har mycket riktigt utformats utifrån krav att uppnå gällande riktvärden för 
buller från trafik och verksamheter, där att säkra en tyst sida för bostäder är en parameter. 
Resultaten av bullerutredningen har varit avgörande för både utformning av bebyggelsen och 
planbestämmelser som bland annat anger ett beroende och utbyggnadsordning där vissa 
kvarter i utkanten av området med bevisad bullerdämpande funktion måste uppföras innan 
startbesked får ges för bebyggelse innanför. Denna bullerdämpande funktion avser alltså den 
planerade bebyggelsen inom planområdet och inte bebyggelsen öster om 
Gramhammarsvägen.   

 

21 Privatperson 5       inkom 2021-06-30 
21.1 Skrivande motsätter sig uppförandet av fler bostäder i Brunna på grund av redan 

befintliga problem i trafiken, kriminalitet och eftersom nya industribyggnader redan 
anses ha förstört området. Man ser hellre att pengar läggs på skola, ny rektor till 
Hagnäs, ny förskola, matbutik, fina skötta naturområden, hundgårdar, papperskorgar, 
lekparker och säkerheten/polisen.  

Kommentar 

21.1 Synpunkt noteras. Kommunen vidhåller dock sin ståndpunkt att detaljplanen möjliggör en 
lämplig utveckling av den före detta handelsplatsen och för Brunna som helhet, inte minst sett 
till den lokala service med bland annat en matbutik, som genom det nya underlaget kan 
återskapas. Ifrågasättandet av trafikutredningen bemöts i svar 20.3 och övriga önskemål kan 
inte bemötas inom ramen för detta detaljplaneärende.   

 

22 Privatperson 6       inkom 2021-06-30 

 
22.1 Av erfarenhet från andra förskolor framför man vikten av att säkra skugga/skydd från 

solen vid utformning av förskolegård.  
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Kommentar 

22.1 Synpunkt noteras och tas med till arbetet med detaljutformning av skola/förskolan och dess 
gårdsmiljöer.   

 

23 Privatperson 7       inkom 2021-08-05 
23.1 I syfte att hantera den ökade trafiken i området framför skrivande sin önskan att flytta 

den tunga trafiken med avfart via Kockbackarondellen. 

23.2 Vidare påpekas att bestämmelser i planen visar att kommunen är medvetna om det 
buller som finns redan idag, medan befintlig bebyggelse exempelvis inom samfällighet 
Vävaren står utan bullerskyddande sidor. Dessa bostäder önskas förses med 
bullerplank längs med hela Granhammarsvägen och en bit in på Musikvägen.  

23.3 Slutligen framförs oro för störningar under byggtiden och önskan att logistiken kring 
vägarna färdigställs innan genomförandet av planen påbörjas. Boende är mycket 
störda redan i dagsläget.  

Kommentar 

23.1 Synpunkt noteras. Åtgärder på trafikvägnätet eller behov av nya vägsträckor ligger inte inom 
ramen för denna detaljplan utan hanteras som ett första steg i kommunens översiktliga 
planering   

23.2 Bullersituationen för bebyggelse utanför planområdet omfattas inte av utredningar och 
föreslagna åtgärder i den aktuella detaljplanen. För att utreda om riktvärden för påvisade 
gator överskrids, ta kontakt med kommunens miljöenhet för ett separat ärende.    

23.3 Se svar 20.6 

 

24 Privatperson 8       inkom 2021-08-13 

24.1 Skrivande ser positivt på att det byggs i Viby, och framför i sak önskan om 
hundrastgård i detaljplanen.  

Kommentar 

24.1 Synpunkt noteras. Hundrastgård är inget som regleras särskilt i en detaljplan då en sådan 
ryms inom användning PARK och NATUR. Kommunen ser dock att hundrastgård främst 
anläggs i områden med bristande tillgång till naturområden. Viby 19:3 ligger inom 
promenadavstånd till strövområden i bland annat Gröna dalen och det planerar inte för 
någon hundrastgård i planområdet.  

 

25 Privatperson 9 och 10      inkom 2021-08-13 

25.1 Yttrandet förkastar förslaget att bygga bostäder intill ett industriområde, med tanke på 
risk och störning från pågående verksamheter.  

25.2 Man undrar hur elever och lärare ska ta sig till skolan liksom var lärare ska parkera? 
Föreslaget övergångsställe intill rondellen och infart till förskolan befaras innebära 
stoppköer i rondellen och svårigheter för boende öster-om att ta sig ut. Man frågar sig 
även om förslaget kommer att innebära parkeringsproblem på gatorna öster om 
Granhammarsvägen?  

25.3 Skrivande uppskattar den planerade livsmedelsbutiken till att bli 1-2 tusen kvm och 
därmed ingen närbutik utan en butik som kommer betjäna hela Kungsängen och 
därmed alstra mer trafik. 
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25.4 Slutligen påpekas att planen omfattar tre elnäts/transformatorstationer och att det 
kommer sättas upp antennmaster på hustaken. Med det som bakgrund frågar man sig 
hur dessa kommer att påverka oss som bor längs Granhammarsvägen och är 
elöverkänsliga?  

Kommentar 

25.1 Se svar 18.1  

25.2 En majoritet av skolans elever kommer att bo i närområdet och bedöms då komma till skolan 
till fots eller med cykel. Barn utifrån kommer med buss eller får skjuts och blir då avlämnade 
på utpekade platser. Detsamma gäller lärare. Parkeringsplatser för lärare som kommer med 
bil finns utmed skolans östra sida.  

25.3 Planerad butik bedöms bli av en storlek som kan tjäna befintliga Brunna och planerade 
bostadsområden. Upptagningsområdet beräknas inte sträcka sig vidare söder om E18 där 
utbudet av större livsmedelsbutiker redan är stort, med bla Lidl och Stora Coop.  

25.4 Planerade elnäts/transformatorstationer är av normal standard/storlek och behövs i alla 
bostads- och verksamhetsområden för att säkra dess elförsörjning. Det rekommenderade 
minsta skyddsavståndet mellan den vanligaste typen av elnätsstation och bostad är fem meter. 
I planförslaget är skyddsavståndet minst det dubbla. Bostäder öster om Granhammarsvägen 
ligger på ett betydligt större avstånd. Uppförande av mindre antenner styrs inte av 
detaljplanen, men är allt mer ovanligt i och med övergång till digital TV-sändning.  

   

26 Privatperson 11       inkom 2021-08-23 
26.1 Skrivande är negativ till planförslaget eftersom bostadsområdet kommer störa 

företagens drift, expansionsplaner mm, medan redan boende i Brunna kommer störas 
av mer trafik. Ny avfart/påfart från E18 bör säkerställas innan fler projekt påbörjas.  

Kommentar 

26.1 Gällande företagen i verksamhetsområdet, se svar 18.1. Möjlighet till kompletterande 
anslutning till E18 lyfts i förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen och kommer att 
utredas vidare.  

 

27 Privatperson 12       inkom 2021-08-24 
27.1 Skrivande anser fortsatt att undvika trafikproblem, buller och brist på parkering så 

bör antalet bostäder begränsas, dels genom att endast tillåta 3–4 våningar och dels 
genom att avsätta mer yta till grönområde och parkering. Därtill smälter höga 
byggnader inte in i Brunna i stort. Jag hoppas att kommunen tänker igenom 
byggplanen en gång till innan beslut fattas. 

Kommentar 

27.1 Efter granskning har höjden på flerbostadshusen sänks från som högst fem till som högst fyra 
våningar. Detaljplanen har kompletterats med bestämmelse om högsta antal våningar på 
flerbostadshusen. Utöver det vidhåller kommunen att föreslagen bebyggelse är en lämplig 
avvägning i skala mellan de mer storskaliga verksamheterna i väster, de vidsträckta 
trafikrummen som angränsar närmast området och den lägre skalan i befintlig 
bostadsbebyggelse på lite längre avstånd. Omfattningen bedöms vara lämplig för att säkra ett 
tillräckligt underlag för önskad lokal service. Se vidare svar 28.1. 
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28 Privatperson 13       inkom 2021-08-24 
28.1 I yttrandet anser man att planförslaget och angivna höjder på bebyggelsen innebär att 

områdets karaktär förändras totalt, vilket inte kan motiveras med behovet av nya 
bostäder. Vidare menar man att det måste anses vara en grundläggande rättighet för 
de boende att Kommunen inte skapar en ny stadsbildskaraktär som raserar den 
befintliga boendemiljön av karaktären villaområde. 

28.2 Vidare anser man att trafikutredningen är undermålig och stämmer inte med en 
framtida verklighet avseende ökad trafik och försämrad framkomlighet. Här nämns 
bl.a. belastningen på framförallt Granhammarsvägen, köbildning vid på/avfart E18, 
högre olycksrisk, negativa effekter på miljön, ökat buller, längre restider och brist på 
parkeringsplatser som kan leda till att personal från skola och boende söker 
tillgängliga parkeringsplatser runt om i området. 

28.3 Placeringen av skolan anses olämplig på grund av närheten till andra skolor, påverkan 
på bostadsområdet öster om Granhammarsvägen, risk för olyckor då elever tar sig ut 
på vägen, ökad trafik och ljudnivå. Det anses vara ett bättre förslag att byta plats på 
skolan och radhusen i nordväst, vilket beskrivs ge en bättre helhetsverkan,  

28.4 För att reducera den störande genomförandetiden menar man att antalet bostäder 
minskas väsentligt. Vidare ifrågasätta att låta hus ha en bullerdämpande funktion, och 
att bullerplank eller grönska är att föredra för bullerdämpning.  

28.5 Vidare framhåller man skogens hälsovinster för människan och påpekar att alltför få 
rekreationsplatser finns kvar i området. Därtill menar man att då skogen i 
planområdets södra del tas bort riskerar andra delar av Brunna flöda över av djur utan 
hemvist. Avverkningen kan leda till ökad blåst i området liksom förändrade 
markförhållanden. Mot denna bakgrund anser skrivande att så många träd som 
möjligt bör behållas och till och med kan vara bättre att nyttja området helt som 
rekreationsområde istället.  

28.6 Man befarar att markarbeten och sprängningar kan leda till att fastigheterna i 
området skadas. Sammantaget framhåller man att trafikmässiga problem, ökat buller, 
ökad skuggbildning, insyn som inskränkning av den privata sfären, förändrade 
markförhållanden med skador på hus och husgrund kommer sänka värdet på 
befintliga fastigheter i området.  

28.7 Avslutningsvis bilägger personen ett separat dokument med ”särskilda synpunkter på 
trafikutredningen”. 

Kommentar 

28.1 Kommunen vidhåller sin ståndpunkt gällande förändrad karaktär och anpassning till 
omgivningen. Planområdet omfattar en före detta handelsfastighet som till största del förlorat 
sin tidigare funktion som mötesplats med lokal service i Brunna. Fastigheten är bortsett från 
en större handelsbyggnad obebyggd, utgörs till stora delar av hårdgjorda parkeringsytor och 
omfattar i söder ett mindre skogsparti. Med föreslagen utveckling av bostäder, skola och 
återupprättandet av lokalt centrum ändras mycket riktigt platsens karaktär, det är en central 
del av planens syfte och något kommunen ser som välgörande för både de som bor och 
arbetar i Brunna. Planförslaget omfattar en blandning av bebyggelsetyper. I norr och i 
planområdets centrala delar uppförs i huvudsak småhus i form av radhus/kedjehus, medan 
flerbostadshus föreslås i söder och runt centrumdelen. Efter samrådsskede sänktes 
exploateringen något. I planområdets sydöstra kvarter har delar omvandlats från 
flerbostadshus till radhus. Byggnadsdelen längst i sydost sänktes från 6 till 5 våningar. Efter 
granskning har dock höjden på flerbostadshusen sänks från som högst fem till som högst fyra 
våningar. Mot Granhammarsvägen föreslås en skola. Sett till den befintliga 
småhusbebyggelsen på andra sidan Granhammarsvägen är avståndet nästan 100 meter och 
omfattar förutom själva vägen också grönytor och höjdskillnader på vardera sida, liksom 
längs delar av sträckan en nyanlagd bullervall. Risken för befarad skuggning och insyn har 
studerats vidare och sett till dessa faktorer kommer boendemiljöerna öster om 
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Granhammarsvägen inte att påverkas av planförslaget. Relationen mellan planområdet och 
befintlig bebyggelse öster om Granhammarsvägen redovisas i längsektion i planbeskrivningen 
och Kvalitetsboken. Bullerfrågan har utretts och planförslaget föranleder inte att riktvärden 
för angränsande bostadsområden överskrid  

28.2 Planförslagets påverkan på trafiksituationen har studerats både lokalt och i ett större 
perspektiv, med resultat som sammanvägt anses fungera. Bebyggelsen och planbestämmelser 
har utformats på ett sätt att riktvärden för omgivningsbuller kan uppnås. Slutligen rymmer 
planförslaget parkeringsplatser i enlighet med kommunens idag gällande riktlinjer för både 
boende och för skolverksamheten. Om detta behov minskar i framtiden kan dessa ytor 
omvandlas till exempelvis grönytor.  

28.3 Placeringen av skolan har utretts och anses vara den mest lämpliga utifrån bland annat säker 
skolväg, närhet till kollektivtrafik och cykelstråk. Trafikalstring och buller har utretts och 
anses vara hanterbara. Gällande påstådd påverkan på bostäder öster om 
Granhammarsvägen, se svar 20.1.  

28.4 Synpunkt noteras men kommunen vidhåller att förslaget antalet bostäder är lämplig för 
platsens storlek, önskad blandning av bostadstyper och inte minst för att säkra ett tillräckligt 
underlag för önskad lokal service. Att låta bebyggelse ha en bullerdämpande verkan är ett 
vedertaget tillvägagångssätt i stadsutvecklingen.  

28.5 Grönområdet i områdets södra del har inventerats och några högre biologiska värden har 
inte påträffats. De rekreativa värdena bedöms inte heller vara höga i dagsläget, men som 
framgår av planbeskrivningen kommer delar av vegetation likväl bevaras som värdefulla 
gröna inslag, inte minst på förskolegård och skolgård. Sammantaget innebär planförslaget att 
de gröna värdena i området ökar märkbart då dagens stora hårdgjorda ytor omvandlas till 
parker, gårdar, trädgårdar och gator med träd och planteringar. Närheten till stora och 
sammanhängande natur- och rekreationsområden ses som en kvalitet och de djur som 
omnämns bedöms redan idag röra sig ett större område. Förändrade mark och 
vindförhållanden bedöms inte vara en risk.      

28.6 Inför vibrationsalstrande arbeten såsom rivning, pålning och sprängning görs alltid en 
arbetsberedning och riskbedömning. När risk för vibrationer till närliggande fastigheter 
föreligger görs en förbesiktning av befintliga fastigheter samt sätts vid behov 
vibrationsmätare upp, så man kontinuerligt får information om hur vibrationerna ter sig och 
kan anpassa arbetet på plats. Vid behov kan även en efterbesiktning göras. Arbetet utförs av 
behörig extern konsult och protokollförs. Gällande risk för insyn, se svar 20.2. Till 
detaljplanen tillhörande utredningar visar att riktvärden för buller inte överskrids och att 
trafiksituationen kommer att hanteras. Kommunen anser tvärt om att omvandlingen av den 
före detta handelsplatsen till nya bostäder, parker, skola, förskola och inte minst nyetablering 
av lokal service, kommer att gagna hela Brunna.   

28.7 Bilagan med rubrik Särskilt utlåtande om trafikutredningen är samma skickades in av 
personen under samråd. Den avsåg tidigare framtagen trafikutredning (Tyréns, 2020) och har 
bemötts i samrådsredogörelsen.  

 

Resultat av granskningen  
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen: 

• För att begränsa den totala byggrätten har följande åtgärder gjorts, vilket ger en minskning av 
byggrätten med ca 10 000 kvm bruttoarea: Byggnadshöjd på flerbostadshusen har sänkts i 
syfte att medge som mest fyra våningar jämfört med tidigare som mest fem våningar.  
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Plankartan har kompletterats med bestämmelse om att högst fyra våningar tillåts. 
Byggrätternas utbredning har minskats i tre kvarter för att begränsa den totala byggrätten. 

• Syftet med planen har förtydligats om att planen syftar till att uppföra som mest 850 bostäder 
istället för tidigare ca 830–850. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning om tänkt fördelning mellan stora och 
små lägenheter i flerbostadshusen. 

• Solstudie och andra tematiska kartor har justerats utifrån den minskade exploateringen.  
• Beskrivningen av cykeltrafiken har förtydligats gällande säkre skolväg.   
• Planbestämmelser om skydd mot störning gällande buller och till dem hörande administrativa 

bestämmelser om startbesked har förtydligats och kompletterats för att säkerställa rättsverkan 
och genomförbarhet.  

• Formuleringar av bestämmelser för bebyggandets omfattning har förtydligats (e1-e4 samt 
korsmark).  

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen 
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning är av så begränsad 
omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver göras. 

 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under granskning.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-07  

• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet 
 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2021-11-04 av 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Thomas Lenell    Lisette Calleberg     Joakim Olsson Syväluoma   

Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt     Projektledare exploatering 
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Datum
2021-09-29
 

Beteckning
402-47879-2021
 

Enheten för bostäder och fysisk planering

Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
KS 15/0583

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen i Upplands-Bro 
kommun

Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra en blandad stadsdel med ca 850 bostäder, skola, förskola 
samt centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik. Länsstyrelsens 
yttrande utgår från innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån våra ingripandegrunder i 11 kap. 10 § PBL att 
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
hälsa och säkerhet, med hänsyn till risker kopplade till transporter med farligt 
gods samt översvämning.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Hälsa och säkerhet 

Transporter med farligt gods och drivmedelsstation
Kommunen redovisar till granskningen en prognos för trafiken generellt på 
vägarna. I samrådet efterfrågade Länsstyrelsen motsvarande prognos mer specifikt 
för farligt gods på Effektvägen, vilket kommunen nu inte redovisat. Kommunen 
har heller inte studerat ett förändrat antal transporter med farligt gods i en 
osäkerhetsanalys. Vid fler sådana transporter kan åtgärder behövas på större 
avstånd. Länsstyrelsen anser inte att kommunen, med det bristande underlag som 
finns i ärendet, har visat att planförslaget inte innebär risker för människors hälsa 
och säkerhet. 

Översvämningsrisk
I skyfallsanalysen och av planbeskrivningen framgår att framkomligheten för 
räddningstjänsten till planområdet kan vara begränsad på grund av stora 
vattensamlingar på Granhammarsvägen söder om planområdet vid ett skyfall. 
Problemet finns redan i nuläget och kommer inte att försämras med de planerade 
åtgärderna. Med föreslagen markanvändning kommer däremot behovet och 
antalet människor inom området att öka jämfört med dagens verksamheter. 
Länsstyrelsen anser därför att kommunen behöver säkerställa räddningstjänstens 
framkomlighet till området vid skyfall.

Bilaga 1
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Beteckning
402-47879-2021
 

Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör  

 som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också jurist Susanne

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31

henric.carlson@upplands-bro.se

KS 21/0526 

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

  

Svar på ansökan om planbesked från Svenska 
Kraftnät 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att inte påbörja planläggning enligt den 
förfrågan som Svenska Kraftnät har beskrivit i ansökan om planbesked.

Sammanfattning 

Svenska Kraftnät inkom den 29 september 2021 med en ansökan om 

planbesked. Syftet med åtgärden är att undersöka möjligheten att 

detaljplanelägga för en dragning av en ny 400 kilovolts luftledning som ska gå 

mellan Hamra station i Enköpings kommun och Överby station i Sollentuna 

kommun.  

Den befintliga ledningssträckningen går delvis genom Försvarsmaktens område. 

Under avgränsningssamrådet motsatte sig Försvarsmakten uppförandet av nya 

ledningar då man menar att det skulle kunna skada riksintresset för 

Kungsängens övnings- och skjutfält påtagligt. 

Svenska kraftnät har därefter tagit fram ett alternativ på sträckning av ny 

luftledning som går söder och skjutfältet.  

Den ledningssträckning som Svenska kraftnät har angivit i ansökan om 

planbesked berör ett flertal områden där detaljplanering pågår. Det skulle 

också gå mitt igenom tätorten Kungsängen och igenom Lillsjön-Örnässjöns 

naturreservat. Sträckningen skulle medföra en påtaglig skada både för tätorten 

och för kommande planläggning. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att sträckningen är helt oacceptabel 

och föreslår därför att neka det ansökta planbeskedet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 november 2021

 Ansökan om planbesked, Upplands-Bro – Svenska kraftnät, den 29

september 2021
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Ärendet 

Svenska Kraftnät inkom den 29 september 2021 med en ansökan om 

planbesked. Syftet med åtgärden är att undersöka möjligheten att 

detaljplanelägga för en dragning av en ny 400 kilovolts luftledning som ska gå 

mellan Hamra station i Enköpings kommun och Överby station i Sollentuna 

kommun. Denna ledning skulle ersätta de två befintliga 220 kilovolts ledningar 

som går däremellan i dag. 

Den befintliga ledningssträckningen går delvis genom Försvarsmaktens 

område, Kungsängens skjut- och övningsfält. Ett avgränsningssamråd enligt 6 

kap. 30 § Miljöbalken om ny luftledning genom området genomfördes under 

2020. Under samrådet motsatte sig Försvarsmakten uppförandet av nya 

ledningar. I ett yttrande hävdade man att ett uppförande påtagligt skulle kunna 

skada riksintresset för Kungsängens övnings- och skjutfält. 

Svenska kraftnät har därefter tagit fram ett alternativ på sträckning av ny 

luftledning som går söder och skjutfältet.  

I ansökan anger Svenska kraftnät att en fri ledningsgata om 40 meter behöver 

hållas där ledningen dras fram. Man anger också att ledningen bedöms påverka 

detaljplanelagda områden. 

Den ledningssträckning som Svenska kraftnät har angivit i ansökan om 

planbesked berör ett flertal områden där detaljplanering pågår. Det skulle också 

gå mitt igenom tätorten Kungsängen och igenom Lillsjön-Örnässjöns 

naturreservat. Sträckningen skulle medföra en påtaglig skada både för tätorten 

och för kommande planläggning.  
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Bild ur ansökan om planbesked. Den gröna linjen är den aktuella 

sträckningen. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att sträckningen är helt oacceptabel 

och föreslår därför att neka det ansökta planbeskedet. 

Det är självfallet ett samhällsviktigt ändamål att det ska finnas en fungerande 

infrastruktur för elförsörjningen. Genom detta beslut kan kommunen underlätta 

för Svenska kraftnät i deras beslutsprocess genom att ge ett tydligt besked om 

vad som ses som kommunala intressen.  

Barnperspektiv 

En fungerande elförsörjning är en viktig förutsättning för att kunna skapa en 

hållbar infrastruktur. Genom att ge tydliga besked kan kommunen bidra till att 

skapa bra förutsättningar för en hållbar framtid vilket i längden gynnar barn- 

och ungdomar. 
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Jerker Parksjö  

Tf Verksamhetschef för Projekt- och 

myndighetsverksamhetent 

Henric Carlson 

 Utvecklare/Utredare 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om planbesked, Upplands-Bro – Svenska kraftnät, den 29 

september 2021 

Beslut sänds till 

 Svenska kraftnät 
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Ansökan Planbesked, Upplands bro - Svenska kraftnät

Syftet/det huvudsakliga ändamålet med åtgärden

Svenska Kraftnät behöver ersätta de två, nu befintliga, 220 kV ledningarna som går mellan 
Hamra station i Enköpings kommun och Överby station i Sollentuna kommun med en ny 
400 kV luftledning för att möta det begärda (ökade) effektuttaget i Stockholms län.

En del av befintlig ledningssträcka går genom Kungsängens skjut- och övningsfält som är 
Försvarsmarkens område. Avgränsningssamrådet enlig 6 kap. 30 § MB om ny luftledning 
genom området utfördes under 2020. Under samrådet har Försvarsmakten motsatt sig 
uppförandet och har i yttrande hävdat påtaglig skada för riksintresset Kungsängens övnings- 
och skjutfält.

Svenska kraftnät har därefter tagit fram ett alternativ på ny luftledning som går runt/söder 
om skjutfältet genom Brunna/Kungsängen i Upplands Bro kommun.

Luftledningen i förslaget är 400kV och inte detaljplanerad ännu. Översiktligt förutsätts en 
linje med behov av fri ledningsgata på cirka 40 meter att hållas.

Luftledningen bedöms påverka detaljplanelagda områden i kommunen.

Karta över aktuella område

Ny luftledningssträckning föreslås söderut från Näshagen mot E18 och vidare till Överby 
station genom Brunna och Kungsängen (Grön linje). Orange linje visar befintligt 
sträckningsförslag över Försvarsmaktens område.

Karta: Kartan visar röd linje - idag befintlig kraftledning, Grön linje alternativ 1, Blå 
linje Alternativ 2. Kartan framtagen av Sweco.
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Kontaktuppgifter

Företag Organisationsnummer/personnummer

Svenska kraftnät
Namn sökande E-postadress

Adress (faktureringsadress)

FE 5105,
838 77 FRÖSÖN

Telefon

Underskrift

Datum

2021-09-23
N amnteckning N amnförty dligande




