
 

 

 

 

Handlingar till 

Samhällsbyggnadsutskottets 

sammanträde 

den 13 november 2019 

 

 

 



Dagordning
 

Beslutsärenden 

53 Slutredovisning av uppdrag - förvärv av skolfastigheter 3 

54 Uppdrag - förstudie om utveckling av Bro stationsområde 22 

55 Uppdrag - förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och statio 26 

56 Exploateringsavtal för Köpmanvägen 30

 

Rapporter



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2019-10-09 KS 19/0334  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

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

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

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Slutredovisning av uppdrag - förvärv av 
skolfastigheter 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för slutredovisningen och förklarar uppdraget 

för avslutat. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet gav 2019-05-29 samhällsbyggnadschefen i uppdrag 

att pröva frågan att förvärva marken vid Tegelhagen som är avsedd för skola 

och förskolor.  

Detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Bro vann laga kraft den 14 

mars 2018. Detaljplanen medger byggrätter för tre fastigheter för skola och 

förskola om sammanlagt 11 000 kvadratmeter BYA vilket som mest kan ge 38 

000 kvadratmeter BTA enligt detaljplanen. Fastigheterna ägs av KF Fastigheter 

AB.  

KF Fastigheter erbjöd under våren 2019 via JLL Capital Markets AB dessa 

fastigheter till försäljning på den öppna marknaden.  

Samhällsbyggnadskontoret har under våren och försommaren genomfört möten 

med JLL och KF fastigheter i syfte att diskutera förutsättningar för förvärv i 

enlighet med uppdraget. Kommunen lämnade också ett indikativt bud för att 

kunna fortsätta föra förhandlingar i frågan. KF fastigheter meddelade dock 

2019-07-02 via pressmeddelande att de avyttrat två av skolfastigheterna till 

Turako AB. Förutsättningar att gå vidare med uppdraget från kommunens sida 

saknas därmed. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-10-09 

 Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2019-05-29 § 32 - uppdrag 

förvärva mark för skolfastigheter i Tegelhagen 

Barnperspektiv 

Ärendet är behandlat med barnens bästa i åtanke. Tillgång till förskola och 

skola är en prioriterad fråga. 
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INVESTERINGSMÖJLIGHET

Tre fastigheter med byggrätter för skola och förskola om  
sammanlagt 11 000 kvadratmeter BYA vilket som mest kan ge 
38 000 kvadratmeter BTA enligt detaljplanen

Sammanlagt uppförs cirka 4 200 nya bostäder i nya projekt 
söder om järnvägen de kommande åren och efterfrågan på  
skolor växer
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PROCESS & BUDINSTRUKTION

BAKGRUND 
KF Fastigheter AB (organisationsnummer 556033-2446), (”KF”) 
äger via dotterbolag fastigheterna Brogård 1:168, Brogård 1:173 
och Brogård 1:189 (”Fastigheterna”) i Upplands-Bro kommun 
(”Kommunen”). Detaljplanen vann laga kraft den 21 mars 2018. 

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 
JLL Capital Markets AB (”JLL”) har engagerats av KF som 
exklusiv rådgivare i försäljningsprocessen av Fastigheterna. De 
investerare som av JLL har bjudits in att ta del av denna inves-
teringspromemoria har möjlighet att lämna ett indikativt bud 
avseende förvärv av Fastigheterna givet de förutsättningar som 
redogörs för på kommande sidor. En investerare har möjlighet 
att lämna indikativt bud på en eller flera Fastigheter. Försälj-
ning av Fastigheterna kommer att ske genom överlåtelse av 
aktiebolag (”Bolagen”). Fastigheterna ägs i separata aktiebolag. 
Möjligheten finns även för en köpare att inkomma med bud for-
mulerade som ett joint venture (”JV”), mellan köparen och KF.

KF och JLL förbehåller sig rätten att när som helst avbryta pro-
cessen utan att ange särskilda skäl till den eller de investerare 
som bjudits in till vidare förhandling.

HANDPENNING
Det ska erläggas en handpenning vid tecknande av aktieöver-
låtelseavtal. 

EXPLOATERINGSÅTAGANDEN
En köpare ska utgå ifrån att KF svarar för de åtgärder som följer 
avseende utbyggnationen av huvudgatan, se exploateringsav-
tal. Vid första och andra skolområdet ska en köpare utgå från 
att inga exploateringskostnader tillkommer. Vid tredje skolom-
rådet kan en köpare komma att överta ansvar gentemot  
kommunen för iordningställande av övriga allmänna anlägg-
ningar i tillämpliga delar. 

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Avsikts- 
förklaring

3 VECKOR
Due Diligence

Full VA-anläggningsavgift ska erläggas för de Fastigheter som 
ansluter direkt till förbindelsepunkt på huvud-VA-ledning 
belägen inom huvudgatan. Övriga Fastigheter ska erlägga VA-
anläggningsavgift enligt, vid varje anslutningstillfälle, gällande 
taxa med en reduktion om 50 procent.

Exploateringsavtalet kommer finnas tillgängligt för en köpare 
att granska på projektets mikrosite. 

MILJÖANSVAR
Köparen förutsätts åta sig det fullständiga ansvaret för åtgärder 
och utredningar med mera avseende eventuella på Fastigheter 
föreliggande miljöföroreningar. 

DET INDIKATIVA BUDET SKA BEAKTA FÖLJANDE:

• att Fastigheter säljs genom överlåtelse av aktiebolag

• att inga lån övertas

• att inga anställda övertas 

• att Fastigheternas skick väsentligen överensstämmer med 
den beskrivning som lämnas i denna investeringspromemoria 
samt med vad som rimligen kan antas med hänsyn till Fastig-
heternas karaktär och övriga omständigheter

• att möjlighet ges att besiktiga Fastigheterna innan slutligt 
avtal undertecknas

• att KF i avtalet friskrivs från fel och brister, inklusive dolda fel

4 VECKOR
Budprocess

Tillträde  
enligt överens- 

kommelse

Avtals- 
skrivning
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1.  En beskrivning av köparen och dess verksamheter inne-
fattande: 

• En beskrivning av ägarstrukturen med redovisning av 
slutlig/underliggande ägare

• En redogörelse av erfarenhet av liknande projekt
• Bolag som genomför investeringen

2. Budet uttryckt som:
• Vilka Fastigheter köparen avser förvärva

• Fastighetsvärde beskrivet som kronor per Fastigheter/
Bolag som köparen avser förvärva - används ett prisin-
tervall för att beskriva budet kommer Säljaren att utvär-
dera budet som att vara det lägre beloppet i intervallet

• Budet översänds digitalt, tillsammans med följebrev, till 
JLL

3. Vid JV-bolag:
• Underliggande fastighetsvärde enligt punkt två samt 

förväntad ägarandel

• Roll i projektet 

• Presentation av eventuella koncepttankar (illustratio-
ner, renderingar eller annat grafiskt material kan med 
fördel biläggas) 

4. Finansiering av investeringen:
• Hur köparen avser att genomföra sin finansiering och 

om bankfinansiering förutsätts – i vilken utsträckning 
investeringsförslaget diskuterats med banken 

• Eventuell säkerhet köparen är beredd att ställa för erläg-
gandet av köpeskillingen för aktierna

5. Eventuellt avdrag för latent skatt

6. En redogörelse för de ytterligare undersökningar som 
avses göras under Due Diligence-processen samt längd på 
densamma

7. Intern beslutsprocess med kommentar om vilka instanser 
som är informerade/avklarade samt vilka som återstår för 
genomförandet av investeringen

BUDINSTRUKTION
Det indikativa budet ska innehålla följande;

Det indikativa budet med tillhörande följebrev, ska vara JLL tillhanda per 
epost till mikael.ahnme@eu.jll.com. 

Vänligen se sista buddatum i separat epost alternativt på  
projektets mikrosite.
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UPPLANDS-BRO OCH LÄGET
LÄGE
Fastigheterna är belägna i Upplands-Bro kommun som tillhör 
Stockholms län och ligger i den nordvästra delen av länet. 
Upplands-Bro kommun angränsar bland annat till Uppsala län. 
Utvecklingsområdet inom vilket Fastigheterna är belägna ligger 
söder om centrala Bro och sträcker sig från Bro station ner till 
Mälaren. Sammanlagt planeras för cirka 4 200 nya bostäder i 
områdena runt Fastigheterna, en helt ny del av Bro.

Kommunen har flera distrikt och tätorter där Kungsängen 
är kommunens centralort belägen längs Europaväg 18. 
Kommunen har ett mycket vattennära läge invid Mälaren och 
består även av en skärgård med närmare 50 öar. Fastigheterna 
är belägna i Bro som är kommunens näst största tätort sett till 
folkmängd, i Bro bor cirka 32 procent av kommunens 28 600 
invånare.

Fastigheternas mikrolägen framgår tydligt av plankartan på 
nästa uppslag och är tydliga knytpunkter i bostadsbebyggelsen. 
Två av byggrätterna för skola och förskola ligger i anslutning till 
torg där även verksamhets- och vårdlokaler kommer att byggas 
samt kollektivtrafik. 

NYA ARBETSTILLFÄLLEN
Under de kommande åren kommer ett stort antal nya arbets-
platser att skapas i kommunen inom bland annat logistik. Ett 
tiotal företag med sammanlagt drygt 1 000 arbetstillfällen har 
etablerat sig under de senaste åren. I området Brunna Logis-
tikpark norr om centrala Bro planeras nu en fjärde etapp som 
kommer att bestå av cirka 200 000 kvadratmeter lagerlokaler. 

Vid trafikplats Brunna utvecklas sedan 2015 även Norrboda-

Brunna handels- och verksamhetsområde. Här etableras bland 
annat Coop, Apotek, Biltema, caféer och restauranger. 

DEMOGRAFI
Kommunen har under de senaste åren haft en kraftig befolk-
ningstillväxt och sedan 2006 har befolkningen ökat med drygt 
32 procent. Kommunen hade hösten 2018 cirka 28 600 invånare 
och under de tre första kvartalen 2018 ökade befolkningen med 
cirka 950 invånare.

I Bro tätort ökade befolkningen med cirka 28 procent mellan år 
2006 och 2017 och kommunen har ett positivt flyttnetto både 
inom länet, från andra län samt från andra länder. Upplands-
Bro kommun har även ett positivt födelsenetto vilket förväntas 
öka de kommande åren. 

Antalet barn i åldrarna 0 - 16 år har ökat med cirka fyra till fem 
procent de senaste åren. En ökning som bedöms stiga i framti-
den i takt med ny bebyggelse och etablering.

Medelinkomsten i Upplands-Bro kommun var 2017 cirka  
329 000 kronor, vilket kan jämföras med 324 000 kronor för riket 
som helhet. Statistiken är hänförlig till andelen arbetande inom 
kommunen i åldersspannet 20 till 64 år. Andelen arbetssökande 
är cirka sex procent vilket är cirka en procentenhet lägre än i 
riket som helhet. 

Kommunal- och landstingsskatten i Upplands-Bro är 31,68 
procent år 2019 vilket kan jämföras med 32,19 procent för riket 
i helhet. 
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BYGGRÄTTERNA

BYGGRÄTT 1 - BROGÅRD 1:168

9 000 KVADRATMETER BTA

9 000 KVADRATMETER BTA

BYGGRÄTT 2 - BROGÅRD 1:173

BYGGRÄTT 3 - BROGÅRD 1:189

Den största av de tre byggrätterna ligger i den 
nordligaste delen av detaljplaneområdet. Detalj-
planen medger en BYA om 5 000 kvadratmeter 
och ett högsta våningsantal om fyra våningar. Det 
maximala antalet kvadratmeter BTA som går att 
uppnå är 20 000 kvadratmeter. Fastighetens area 
uppgår till 10 422 kvadratmeter.

Fastigheten, Brogård 1:168, är belägen i den 
första etappen som är byggstartad och gränsar till 
skogsmark som ägs av kommunen. 

Den andra byggrätten återfinns lite längre söder 
ut i detaljplaneområdet och angränsar till det 
kommande bostadsområdet och grönområden 
som skapas i samband med exploateringen av 
etapp två. Detaljplanen medger en BYA om 3 000 
kvadratmeter inom Fastigheten, Brogård 1:173, 
och maximalt tre våningar vilket som mest ger 9 
000 kvadratmeter BTA. Fastighetens area uppgår 
till 6 837 kvadratmeter. 

Den tredje byggrätten återfinns i den sydligaste 
delen av ut i detaljplaneområdet närmast  
Mälaren och angränsar till det kommande 
bostadsområdet, grönområden och en park/
idrottsplats som skapas i samband med  
exploateringen. 

Detaljplanen medger en BYA om 3 000 kvadrat-
meter inom Fastigheten, Brogård 1:189, och 
maximalt tre våningar vilket som mest ger 9 000 
kvadratmeter BTA. Fastighetens area uppgår till  
9 049 kvadratmeter. 

UPPLANDS-BRO STATION 
CA EN KILOMETER

20 000 KVADRATMETER BTA
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ETAPP 1

I den norra delen av området, etapp 1, kommer 
det att uppföras hyresrätter och parhus av  
Magnolia Bostad och Derome. Sammanlagt 
byggs cirka 730 bostäder varav cirka 70 stycken 
parhus.

Det första huset planeras stå klart till sommaren 
2020 vartefter det enligt plan kommer att upp-
föras två hus var femte vecka fram till slutet av 
2022.

ETAPP 2

I den mellersta delen, etapp 2, planeras för sam-
manlagt cirka 750 till 800 nya bostäder. Inom 
etapp 2 uppförs radhus, parhus och flerbostads-
hus som både hyresrätter och bostadsrätter.

Byggstarten planeras till år 2021 under förutsätt-
ning av huvudgatan är utbyggd. De första husen 
planeras stå klara under 2023, cirka ett år efter att 
etapp 1 står klar. 

UTBYGGNADSTAKT I TEGELHAGEN

BYGGRÄTT 1

BYGGRÄTT 2
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Bro Park är Stockholms nya galoppbana 
som invigdes 2016.

BRO PARK

Ej planlagt område som bedöms bebyggas 
med cirka 500 bostäder inom fem till 10 år.

STENA FASTIGHETER

Äger cirka 100 000 kvadratmeter ljus BTA 
upptill 1 000 bostäder. Sista etappen i detalj-
planen för Tegelhagen.

KF FASTIGHETER

UTVECKLINGEN I UPPLANDS-BRO
SAMMANLAGT CIRKA 4 200 NYA BOSTÄDER

SKOLA

KOMMUNAL MARK

SKOLA

SKOLA

JLL CAPITAL MARKETS PROJECT STUDIO JLL CAPITAL MARKETS 10



FISKARTORPET

BRO CENTRUM

BRO HOF SLOTT GOLF CLUB

BRO STATION

I Trädgårdsstaden utvecklar Riksbyggen och 
Stena Fastigheter cirka 1 250 bostäder med 
planerad byggstart 2020 - 2021. I området 
planeras även två förskolor och en grund-
skola.

TRÄDGÅRDSSTADEN

Inom detaljplanen för Tegelhagen utvecklar 
Magnolia och Derome cirka 1 500 bostäder i 
två etapper med byggstart 2019.

TEGELHAGEN
SKOLA

JLL CAPITAL MARKETS

BADPLATS
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Samtliga bilagor återfinns digitalt på projektets mikrosite. Det går även bra 
att kontakta någon i JLLs projektgrupp vid frågor på materialet. 

DIGITALT MATERIAL
Nedanstående länk ger 
tillgång till en mikrosite  
med tillhörande bilagor. 

HTTP://STUDIO.LIVE.JLL.COM
Användarnamn: studio
Lösenord: studio2019
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Vid frågor i anledning av investeringsmöjligheten vänligen kontakta någon av personerna nedan på JLL. 

KONTAKT

MIKAEL AHNMÉ
Mobil 0709 - 92 75 42
E-post mikael.ahnme@eu.jll.com

ANNA LARSSON
Mobil 0704 - 67 10 80 
E-post anna.larsson@eu.jll.com

SVANTE JONSSON
Mobil 0765 - 27 15 60
E-post svante.jonsson@eu.jll.com

Denna investeringspromemoria har sammanställts på basis 
av information från KF samt från andra källor som bedömts 
tillförlitliga. Även om KF och JLL utgår från att informationen i 
investeringspromemorian baserar sig på ett tillförlitligt under-
lag, friskriver sig KF och JLL från allt ansvar för eventuella fel 
eller ofullständigheter i investeringspromemorian eller i annan 
information, muntlig såväl som skriftlig, som tillhandahållits en 
potentiell investerare. Således garanterar varken KF eller JLL 
att uppgifterna som förekommer i investeringspromemorian är 
riktiga eller fullständiga. 

Informationen i investeringspromemorian bör kontrolleras 
innan bindande överlåtelseavtal undertecknas och potentiella 
investerare anmodas att anlita relevanta rådgivare såsom 
teknisk, ekonomisk och juridisk expertis inför en eventuell 

investering i Bolagen. Investeringspromemorian är strikt 
konfidentiell och det enda syftet är att tjäna som underlag för en 
vidare diskussion avseende investeringsmöjligheten. 

Mottagare av denna investeringspromemoria äger inte rätt att 
sprida denna investeringspromemoria eller informationen däri 
på annat sätt än vad som medgivits av JLL.

Personal anställd hos KF, kommuner eller hyresgäster inom 
Fastigheterna får under inga omständigheter kontaktas med 
frågor rörande Fastigheterna utan medgivande från JLL.
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JLL Capital Markets
Birger Jarlsgatan 25
Box 1147
111 81 Stockholm
www.jllsweden.se



KF Fastigheter säljer byggrätter till 
Turako för skolor och förskolor i 
Upplands Bro 

PRESSMEDDELANDE 2019-07-02

KF Fastigheter genomför sin andra affär i det framtida 

bostadsområdet Bro Mälarstrand och säljer byggrätter för två 

skolfastigheter till Turako. Fastigheterna är belägna i 

utvecklingsområdet som sträcker sig från Bro station ner till 

Mälaren. Sammanlagt planeras för cirka 4200 nya bostäder 

söder om Bro station, varav 2500 i Bro Mälarstrand, med första 

inflyttning planerad till sommaren 2020. 

Den största skolfastigheten ligger i den nordligaste delen av 

detaljplaneområdet där den första etappen är byggstartad. Den 

andra skolfastigheten ligger i det mellersta området.

– Vi är mycket nöjda över att sälja skolfastigheterna till Turako, 

som är en långsiktig och professionell aktör. Den första 

inflyttningen i bostadsområdet planeras till sommaren 2020 så 

det är strategiskt viktigt att skola och förskola byggs, säger Helena 

Liljedahl, vd på KF Fastigheter.

För närvarande pågår även förberedelser för den huvudgata som 

löper ner mot vattnet och de södra delarna av området och som 

är en förutsättning för att förädla och även avyttra ytterligare 

byggrätter. I juni 2018 sålde KF fastigheter hälften av sina 

byggrätter till Magnolia Bostad, vilket blev startskottet på 

områdets utveckling. Resterande del, drygt 80.000 kvm 

bostadsbyggrätter och ytterligare en skolbyggrätt, har KF 

Fastigheter behållit för att avyttra när huvudgatan står klar 

preliminärt 2021.

Visionen med Bro Mälarstrand är att skapa ett naturnära 

bostadsområde som erbjuder ett rikt fritidsliv med goda 

förutsättningar för hästsport, golf, vattenaktiviteter och 

natursköna upplevelser. Området, som är cirka 100 hektar, löper 

utmed Mälarens strand och gränsar till Bro Hof Slott Golf Club. I 

närheten ligger också Bro Park galopp som är Sveriges nya 

huvudstadsbana för galopp.

Bebyggelsen kommer att variera och bestå av allt från radhus och 

villor till flerfamiljshus. Upplåtelseformen kommer att kunna 

vara såväl hyresrätter som bostadsrätter samt småhus med 

äganderätt. Förutom bostäder innehåller detaljplanen områden 

för service i form av butiker och restauranger samt förskolor, 

skola och vårdboende. Längs stranden anläggs en 

strandpromenad med solbryggor, kajer, småbåtshamn och en 

badplats. Området kommer att trafikeras av busstrafik och det 

kommer även finnas gång- och cykelvägar till Bro 

pendeltågstation.

KF Fastigheter har ägt fastigheter och mark i området sedan 1947. 

JLL är rådgivare till KF Fastigheter i försäljningsprocessen.

Pressbilder och övrig information finns på kffastigheter.se 

[http://kffastigheter.se/nyheter/] 

________________________________________________________________________________

KF Fastigheter (KFF) äger mark, utvecklings- och butiksfastigheter 

till ett värde av drygt 2 miljarder kronor. Syftet med 

verksamheten är att skapa värde för ägare, hyresgäster och 

samhället i stort. Bolaget ska drivas på ett etiskt och hållbart sätt. 

Verksamheten är inriktad på att förädla utvecklingsfastigheterna 

och markinnehaven och avyttra butiks- och 

förvaltningsfastigheterna. KFF arbetar med 

bostadsutvecklingsprojekt i bland annat Backaplan i Göteborg, 

Bro Mälarstrand i Upplands-Bro och Kungens kurva i Huddinge 

samt Spånga i Stockholm. Projekten omfattar cirka 6000-7000 

bostäder. Helena Liljedahl är vd för KF Fastigheter, som är ett 

dotterbolag till KF.

2019-07-02 / in Försäljning, Pressmeddelande /



Page 1 of 2KF Fastigheter säljer byggrätter till Turako för skolor och förskolor i Upplands Bro – ...

2019-10-09http://kffastigheter.se/kf-fastigheter-saljer-byggratter-till-turako-for-skolor-och-forsko...



För ytterligare information kontakta:

Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter: +46 10-743 44 65  [#] 
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Uppdrag - förstudie om utveckling av Bro 
stationsområde 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie med 

olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Bro 

stationsområde. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3 2020. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Bro samt övriga planarbeten i området. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 och 

2020. 

Sammanfattning 

Under arbetet med bland annat fördjupad översiktsplan för Bro har 

Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 

parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 

kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 

och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet och utvecklingen av 

levande och attraktiva centrum. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 

som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 

disposition av ytor i Bro stationsområde. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare och 

intressenter i området och att förstudien samordnas med pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Bro och andra pågående planarbeten i området. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 
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Ärendet 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Under arbetet med en 

fördjupad översiktsplan för Bro har Samhällsbyggnadskontoret sett att den 

översiktliga planeringen parallellt behöver preciseras för vissa delar, varav 

stationsområdet är ett. 

Ytorna nära stationen är attraktiva för många olika funktioner och 

konkurrensen om marken är stor. Efterfrågan finns för stationsnära bostäder 

och pendlare vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. 

Resenärer vill kunna byta smidigt mellan buss, cykel, bil eller taxi och 

pendeltåg. Infartsparkering för bil och cykel ska också finnas. Mark behöver 

reserveras för de funktioner som inte kan förläggas på annan plats. 

Samhällsbyggnadskontoret ser därför ett stort behov av att studera helheten. 

Förstudien ska beskriva olika scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk 

planering och disposition av ytor i stationsområdet. Alternativa tänkbara, 

möjliga lösningar för bussterminal, infartsparkering, kopplingar med mera tas 

fram. Behovet av att utveckla stråket mellan stationen och Bro centrum beaktas 

liksom det underlag som tagits fram under 2019 i Förstudie för Bro centrum.  

Förutsättningarna för olika lösningar ska beskrivas och behov av fortsatta 

utredningar identifieras. Utredningar som kan behöva göras redan inom 

förstudiens ram är till exempel förslag till olika bussterminaldispositioner. 

Arbetet med förstudien ska ske i samverkan med andra intressenter i området. 

Förstudien ska också samordnas med arbetet med fördjupad översiktsplan för 

Bro och pågående planarbeten i området så som till exempel ”infartsparkering i 

Bro”, ”Trädgårdsstaden” samt planarbetet för ”Täppan”. 

Förstudien ska kunna användas som underlag för framtida översikts- och 

detaljplaner i området. 

För att kunna genomföra förstudien ska Samhällsbyggnadskontoret, utan att 

mista sin självständighet i bedömningarna, i möjligaste mån samfinansiera 

arbetet tillsammans med andra intressenter i området. Så som till exempel 

Trafikförvaltningen och berörda exploatörer. 
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Föreslagen avgränsning av förstudieområdet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Kommunens översiktsplan medger en planberedskap för att Bro nästan 

fördubblar sin nuvarande befolkning till 2030. En väl fungerande 

kollektivtrafik med smidiga byten mellan pendeltåg, buss, cykel och bil är 

mycket angelägen för invånarna i kommunen. Och när antalet arbetstillfällen 

ökar i kommunen, ökar också behovet av att resandet fungerar även för 

inpendlarna. Navet för kollektivtrafiken är stationen och dess koppling till 

centrum.  

När Bro växer behöver busslinjerna ses över och bussterminalen anpassas till 

den ökade trafiken. Trafikförvaltningen (Region Stockholm) har därför initierat 

en analys av bussterminalens kapacitet i ett 2030- respektive 2050-perspektiv. 

Nuvarande bussterminal är för liten för den framtida trafiken. Fler bussar 

kräver mer plats vid stationen. 

Själva pendeltågstationen behöver förbättras. Den fungerar redan idag dåligt i 

rusningstid. Förutom en översyn av befintligt stationshus har Kommunen länge 
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även drivit frågan om ytterligare en entré till västra änden av perrongen. Den 

skulle minska avståndet till många arbetsplatser och tillkommande bostäder 

och därmed göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle också ge fler 

möjligheter till bra lägen för infartsparkering. I samband med detta finns också 

förslag på en ny vägförbindelse över järnvägen väster om perrongen, och 

koppla denna till en västlig stationsentré. 

Barnperspektiv 

Kollektivtrafiken är ofta en förutsättning för barn och unga att på egen hand 

kunna ta sig lite längre sträckor. En trygg och säker stationsmiljö är viktig inte 

minst för barn och unga. Förstudien ska genomföras med barnens bästa i fokus.   

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Avdelningschef Övergripande 

samhällsplanering 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunfastigheter AB 
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Uppdrag - förstudie om utveckling av 
Kungsängens centrum och stationsområde 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie med 

olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av 

Kungsängens centrum inklusive stationsområde. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3 2020 om budget så tillåter. Annars snarast möjligt när 

medel finns tillgängligt.  

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Kungsängen samt övriga planarbeten i området. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 och 

2020 samt eventuellt 2021. 

Sammanfattning 

Under arbetet med bland annat fördjupad översiktsplan för Kungsängen har 

Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 

parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 

kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 

och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet och utvecklingen av 

levande och attraktiva centrum. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 

som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 

disposition av ytor i Kungsängens centrum och stationsområde. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare och 

intressenter i området och att förstudien samordnas med pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Kungsängen och andra pågående planarbeten i 

området. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 
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Ärendet 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Under arbetet med en 

fördjupad översiktsplan för Kungsängen har Samhällsbyggnadskontoret sett att 

den översiktliga planeringen parallellt behöver preciseras för vissa delar, varav 

centrum och stationsområdet är ett. 

Frågor som trygghet och inkludering, tillgänglighet och utvecklingen av ett 

levande och attraktivt centrum är centrala. Ytorna nära stationen är till stor del 

redan ianspråktagna och mark behöver reserveras för bytespunktens funktioner 

som inte kan förläggas på annan plats. Resenärer vill kunna byta smidigt 

mellan buss, cykel, bil eller taxi och pendeltåg. Infartsparkering för bil och 

cykel ska också finnas. Stråken till centrum kan utvecklas och bli mer tydliga 

och lättillgängliga. 

Flera andra funktioner behöver också förstärkas i Kungsängens centrum. Det 

gäller både bostäder, detaljhandel, närservice och nya lekplatser och 

arbetsplatser. Orienterbarheten och möjligheterna att röra sig både till fots och 

med fordon behöver förbättras. Hur vi kan förstärka kopplingarna till Mälaren 

är också en viktig frågeställning. 

Samhällsbyggnadskontoret ser därför ett stort behov av att studera helheten. 

Förstudien ska beskriva olika scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk 

planering och disposition av ytor i centrum och stationsområdet. Alternativa 

tänkbara, möjliga lösningar för centrumfunktioner, bostäder, bussterminal, 

infartsparkering, kopplingar till Mälaren med mera tas fram. Behovet av att 

utveckla samverkan mellan stationen och Kungsängens centrum beaktas liksom 

de underlag som tidigare tagits fram genom åren i form av olika skisser för 

utvecklingen i Kungsängens centrum.  

Förutsättningarna för olika lösningar ska beskrivas och behov av fortsatta 

utredningar identifieras. Utredningar som kan behöva göras redan inom 

förstudiens ram är till exempel förslag till olika bussterminaldispositioner. 

Arbetet med förstudien ska ske i samverkan med andra intressenter i området. 

Förstudien ska också samordnas med arbetet med fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen och pågående planarbeten i området så som till exempel ”Villa 

Skoga”. 

Förstudien ska kunna användas som underlag för framtida översikts- och 

detaljplaner i området. 

För att kunna genomföra förstudien ska Samhällsbyggnadskontoret, utan att 

mista sin självständighet i bedömningarna, i möjligaste mån samfinansiera 

arbetet tillsammans med andra intressenter i området. Så som till exempel 

Trafikförvaltningen och berörda exploatörer.  
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Föreslagen avgränsning av förstudieområdet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Kungsängens centrum har stor potential att utvecklas när Kungsängen växer. 

Både vad gäller handelsutbud och andra funktioner. En väl fungerande 

kollektivtrafik med smidiga byten mellan pendeltåg, buss, cykel och bil är 

mycket angelägen för invånarna i kommunen. Och när antalet arbetstillfällen 

ökar i kommunen, ökar också behovet av att resandet fungerar även för 

inpendlarna. Navet för kollektivtrafiken är stationen och dess kopplingar till ett 

attraktivt centrum.  

När Kungsängen växer, behöver busslinjerna ses över och bussterminalen 

anpassas till den ökade trafiken. Trafikförvaltningen (Region Stockholm) har 

därför initierat en analys av bussterminalens kapacitet i ett 2030- respektive 

2050-perspektiv. Dagens bussterminal är redan idag trång och kommer inte att 

räcka till för framtidens busstrafik. Fler bussar kräver mer plats vid stationen. 

Dagens infartsparkering kommer inte heller att räcka till. 

Kungsängens pendeltågstation har idag två entréer, men de ligger på olika 

nivåer och det är endast den västra som är tillgänglighetsanpassad. 

Kopplingarna till centrum är inte tillfredsställande från båda entréerna. 

Infartsparkeringen ligger vid den östra entrén som inte är 

tillgänglighetsanpassad. 
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Barnperspektiv 

Kollektivtrafiken är ofta en förutsättning för barn och unga att på egen hand 

kunna ta sig lite längre sträckor. En trygg och säker stationsmiljö är viktig inte 

minst för barn och unga. Förstudien ska genomföras med barnens bästa i fokus.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Avdelningschef Övergripande 

samhällsplanering 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunfastigheter AB 
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Exploateringsavtal för Köpmanvägen 

Förslag till beslut 

Förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen godkänns. 

Sammanfattning 

Avtalets syfte är reglera åtaganden och kostnader för kommande utbyggnad i 

enlighet med antagen detaljplan för Köpmanvägen. Detaljplanens syfte är att 

möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med 

cirka 45 bostäder i flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till detaljplan. 

 Markanvisningsavtal, daterat 2019-03-06 

Ärendet 

Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, utöka det 

allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. 

Dessutom ska kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs 

Köpmanvägen stärkas genom bebyggelsens placering och utformning. Planen 

medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av den 

befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, 

samt ett nytt läge för den nätstation som försörjer närområdet och planområdet 

med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att möjliggöra för 

trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs Köpmanvägen. 

Barnperspektiv 

Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning 

av familjer med barn, vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor 

och förskolor. Planområdets läge i direktanslutning till idrottsplats och öppen 

grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn.  

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-29 KS 19/0455 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand 

 Mark- och exploateringschef 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Förslag till exploateringsavtal daterad 2019-10-29 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 

 



Datum 1 (10)
201 9 - 10 - 2 9 1 0

Samhällsbyggnadskontoret

Exploateringsavtal fö r Köpmanvägen

mellan Parterna

Upplands - Bro kommun (organisationsnummer 212000 - 0100), 196 81
Kungsängen, nedan kallad Kommunen

och

AB Upplands - Brohus (organisationsnummer 556 0 94 - 8613 ), Box 2070 ,
1 96 02 Kungsängen , nedan kallad Bolaget

§ 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 av
nödvändiga allmänna anläggningar och utbyggnad i enlighet med
detaljplanen för Köpmanvägen nr. 1 5 0 2 , nedan kallad Detaljplanen.

Syftet med Detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga tre flerbostadshus
som i placering och storlek samverkar med kringliggande bebyggelse .
Närmast planområd et ligger Bro Station i sydväst. I anslutning till
planområdets östra del löper Köpmanvägen som är en viktig anknytning
mellan Bro station och Bro centrum .

Tidigare avtal.

Kommunen och AB Upplands - Brohus , har tidigare ingått ett
markanvisningsavtal den 6 mars 20 1 9 .

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

Avtalet är för sin giltighet beroende av: 

• att Bolagets styrelse godkänner Avtalet senast xxxx-xx-xx 

• att bBehörigt beslutsorgan i Kommunen senast xxxx-xx-xx 
godkänner Avtalet genom beslut som sedan vinner laga kraft. 
 

• att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast xxxx-xx-xx, genom beslut 
som sedan vinner laga kraft, antar Detaljplanen som i huvudsak är 
överensstämmande med bifogad plankarta, se bilaga 1, daterad 2019-XX-
XX, samt planbeskrivning, se bilaga 2, daterad 2019-XX-XX. 

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

§ 3 Avtalsområde  

Avtalsområdet består av Detaljplanens planområde och har markerats med 
röd färg på bifogad karta, se bilaga 3 daterad 2019-XX-XX. 

 
§ 4 Överenskommelse om fastighetsreglering 

Bolaget överlåter till Kommunen, utan ersättning och med full äganderätt, all 
allmän platsmark enligt vad som följer av Detaljplanen. Marken ska 
överföras från fastighet Härnevi 31:1 samt den markanvisade delen av 
Härnevi 1:71 enligt bilaga 1, i markanvisningsavtalet, daterad 2019-03-06 till 
Kommunens fastigheter Härnevi 1:71 genom fastighetsreglering. 

 
Överlåtelserna gäller med de ändringar av gränserna för de överlåtna områdena 
som eventuellt vidtages i samband med erforderlig fastighetsbildning. Den 
mark som ska överlåtas till Kommunen ska inte belastas av befintliga 
inteckningar. 

 
Ansvar och kostnader för fastighetsbildning 

Ny fastighet kommer bildas. 
Bolaget ombesörjer och bekostar samtliga fastighetsförrättningar för Avtalets 
genomförande inom Avtalsområdet, bildande av nya fastigheter samt bildande 
av eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar. 
Bolaget ska ansöka om fastighetsbildning och fastighetsreglering snarast 
möjligt efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
§ 5 Tillträde och betalning 

Kommunen tillträder marken enligt § 4 när godkänd slutbesiktning har 
genomförts. 
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§ 6 Servitutsrätt 
Det åligger Bolaget att inom och utanför Avtalsområdet ombesörja 
eventuell flytt av ledning som kan påverkas i samband med genomförande 
av byggnation. Bolaget ombesörjer och bekostar eventuella 
förrättningsåtgärder som krävs för ovanstående servitut, nyttjanderätter, 
ledningsrätter eller övriga ledningsåtgärder. 
 
Övriga servitut inom Avtalsområdet som på grund av Detaljplanens 
genomförande måste ombildas eller bildas ombesörjs och bekostas av Bolaget. 

 
 

§ 7 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. 

 
Bolaget ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar och lokala vägar 
såsom gator, GC-vägar, belysning, dagvattenanläggningar och övrig media i 
mark inom och i anslutning till Avtalsområdet i enlighet med Detaljplanen. 
Bolaget iordningställer även park- och naturmark. Ersättning regleras i § 8. 

 
Anslutning av vatten, spill- och dagvatten ska ske till Kommunens VA-nät på 
det ställe som Kommunens VA-avdelning anvisar.  
 
Det åligger Bolaget att bekosta samtliga för exploateringens genomförande 
erforderliga tillstånd och övriga myndighetsbeslut för åtgärder inom och 
utanför Avtalsområdet som påverkas av detaljplanen. 

 
 

§ 8 Ersättning för allmänna anläggningar och lokal 
infrastruktur 
Det åligger Bolaget att ansvara för samtliga kostnader för exploateringens 
genomförande enligt § 7. 

 
Kommunen tillhandahåller en projektledare från exploateringsavdelningen, 
som kontaktperson och projektledare från Kommunen, samt en byggledare för 
kvalitetskontroll av projektering och utförande av anläggningar enligt § 7. 
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 månadsvis fakturera Bolaget. 
Som betalningsvillkor ska gälla trettio (30) dagar från fakturadatum. Faktura 
ska ställas till Bolaget. 
 
Bolaget ombesörjer och bekostar besiktningar och ansvar för att rätt organ 
från Kommunen kallas. Datum för besiktning ska aviseras Kommunen minst 
10 dagar innan den utförs. 
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§ 9 Tekniska anläggningar 
Inom Avtalsområdet ska mark för tekniska anläggningar såsom kabelnät och 
dylikt upplåtas genom avtal mellan Bolaget och de ledningsdragande 
nätägarna. 

 
Tekniska anläggningar inom kvartersmark kommer att behövas. 

 
 

§ 10 Dagvattenhantering 
Bolaget ansvarar för att lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark 
säkerställs enligt dagvattenutredningen. 
Bolaget ansvarar även för att dagvattenhantering kvalitetssäkras under 
byggskedet 
De ovanstående två punkterna ska ingå i Bolagets kontrollprogram. 

 
 

§ 11 Parkering 
Det åligger Bolaget att inom Avtalsområdet bilaga 3, säkerhetsställa antalet 
och samt normen för parkeringsplatser i enlighet med Plankartan bilaga 1. 

 
 

§ 12 Miljö- och energifrågor 
Parterna är överens om att särskilt beakta miljö- och energifrågor. Området ska 
bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god 
energihushållning. Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge 
upphov till, ska hanteras i dialog med Kommunens miljöavdelning och enligt 
Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten, dat. 2017-10-17. 

 
 

§ 13 Avfallshantering 
Bolaget ansvarar för att säkerställa utrymme för avfallshantering och 
källsortering med minst fyra fraktioner. Mat- och restavfall ska lösas inom 
fastigheten. Bolaget förbinder sig att följa riktlinjerna i Avfallsplan för 
Upplands-Bro 2019-2023.  

 
 

§ 14 Markföroreningar 
Vid fastighetsreglering och markbyten enligt § 4 och under genomförandetiden 
hålls Bolaget ansvarig för eventuella markföroreningar på fastigheten. 
I de fall mark inom Avtalsområdet bilaga 3, behöver saneras innan 
byggande får ske ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande 
lagstiftning utföras. 
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§ 15 Fornlämningar 
Vid och inom Avtalsområdet finns kända fornlämningar. Ddessa ska beaktas 
vid projektering och utbyggnad.,  

 
 

§ 16 Samordning 
Under planerings-, projekterings- och produktionsskedena skall Bolaget 
medverka för samordning med Kommun för utbyggnad av de allmänna 
anläggningarna. Rätt organ från kommunen ska granska framtagna handlingar 
innan utbyggnad får ske, Kommunens granskningstid ska vara 10 arbetsdagar. 

 
 

§ 17 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden 
Bolaget ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t ex el, tele, 
fjärrvärme, VA- och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för 
fastigheter och lkedningsägare inom och utanför Avtalsområdet som 
behöver nyttja anläggningar och ledningar som ligger inom Avtalsområdet. 

 
 

§ 18 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 av Bolaget enligt detta Avtal. 

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

 
 

§ 19 Byggtrafik 
Bolaget får för byggnads- och exploateringsarbeten, inom och utom 
Avtalsområdet, trafikera G/C-vägar och enskilda vägar först efter 
särskilt tillstånd av respektive huvudman.  

 
 

§ 20 Bygg- och informationsskyltar 
Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen på bygg- och 
informationsskyltar för projektet ange Kommunens medverkan. 
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§ 21 Gatukostnad och planavgift 
Planavgift utgår ej då full ersättning för kommunens plankostnader ersätts 
löpande. enligt planavtal. 

 
 

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

 
 

§ 23 Övriga avgifter 
Anläggningsavgifter för värme, el, tele och övriga avgifter som ej är 
kommunala erläggs av Bolaget till respektive huvudman. 
 
 
§ 24 Tillstånd och- myndighetskostnader 
Samtliga tillstånd och myndighetskostnader som uppkommer på 
grund av planens genomförande ombesörjs och bekostas av 
Bolaget. 

 
 

§ 25 Tidsplan och utbyggnad 
När Detaljplanen vunnit laga kraft ska Bolaget snarast möjligt kalla till ett 
samordningsmöte med Kommunen. 

 
 

§ 26 Nyttjande av kommunal mark under byggskedet 
Bolaget förbinder sig att säkerhetsställa passage för gång- och cykeltrafikanter 
i anslutning till Avtalsområdet under utbyggnadstiden. 

 
Bolaget skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för 
säkerhet och god ordning inom detsamma. 

 

§ 27 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 kan utgöras av bankgaranti, pantbrev, moderbolagsborgen eller 
motsvarande säkerhet till ett belopp om TVÅMILJONER KRONOR  
(2 000 000 sek), som Kommunen ska godkänna. 

 
Säkerheten ska överlämnas till Kommunen när samtliga villkor för Avtalets 
giltighet enligt § 2 har uppfyllts. Säkerheten ska nedskrivas i förhållande till 
godkänd slutbesiktning av de allmänna anläggningarna och ska motsvara 
Bolagets återstående förpliktelser enligt Avtalet. 
Säkerheten ska återlämnas till Bolaget när Bolaget till fullo fullgjort sina 
förpliktelser enligt Avtalet. 
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§ 28 Garantibesiktning 
Innan garantitidens utgång ska Bolaget kalla till garantibesiktning. 
Bolaget kallar till garantibesiktning minst tre veckor innan garantitidens 
utgång. 
Bolaget ansvarar för att åtgärda eventuella fel som framkommer under den 
tvååriga garantitiden. 
I de fall delbesiktningar utförs ska gällande datum för utgången av garantitiden 
gälla enligt överenskommelse mellan Bolaget, Kommunen och 
besiktningsman. 

 
§ 29 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. 

 
 

§ 30 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. 

 
 
§ 31 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 Bolageten överlåta Avtalet, hela eller delar av sitt markområde är 
Bolaget skyldigt att tillse att ny ägare är införstådd med och övertar åtaganden 
enligt detta exploateringsavtal. 
 
§ 32 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 
 

Sign:................................................                      Sign:................................................ 
Fredrik Kjos Ida Texell 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

 
 

Sign:................................................               Sign:       ................................................ 
Namn: Namn: 
Bevittnas: Bevittnas: 

 
 

Ort:                               Datum______ 
 

För AB Upplands-Brohus 
 
 

Sign:................................................                 Sign:    ................................................ 
Namn:                   Namn:  
 

 
Sign:................................................             Sign:        ................................................ 
Namn:    Namn: 
Bevittnas:     Bevittnas: 

         
        

     Ort:                               Datum______ 
 

 
 
Bilaga 1, dat.  
Bilaga 2, dat.  
Bilaga 3, dat.  
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