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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande med anledning av ansökan om
tillstånd för bergtäkt samt bortledande av
grundvatten med tillhörande verksamheter inom
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro
kommun. Mål nummer M 7481-17.
Förslag till beslut
1. Kommunen yttrar sig över ansökan om tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 22 maj 2018.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen mottog den 27 mars 2018 Swerock AB:s ansökan om
tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande
verksamheter inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande gäller framför allt att
lokaliseringen är olämplig och strider mot översiktsplanen för Upplands-Bro
kommun.
Förslaget till lokalisering av ny bergtäkt bedöms inte förenlig med
miljöbalkens krav om god hushållning. Bland annat med hänsyn till närheten
till befintliga och kommande bostäder, växt- och djurliv på platsen samt det
större sammanhängande skogsområde som området idag är en del av.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2018.



Swerock AB:s ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande av
grundvatten med tillhörande verksamheter inom fastigheten
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, inkommen den 27 mars
2018.



Upplands-Bro Kommunstyrelses yttrande över samråd inför ansökan
om bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun,
den 31 maj 2017, §50.
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Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162 och
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42.



Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016,
antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 81.



RUFS 2050, utställningsförslag den 30 juni 2017.



Kartvisaren Ballast från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.
Aktuell bild av tillgängliga och aktiva bergtäkter i Stockholms län och
angränsande län.



Länstyrelsen i Stockholms läns faktablad 2003:06 och rapport
”Masshantering i Stockholms län” 2000:11.

Ärendet
Kommunstyrelsen mottog den 27 mars 2018 Swerock AB:s ansökan om
tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande
verksamheter inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.
Yttrande till Mark- och miljödomstolen ska lämnas in senast den 19 april 2018.
Kommunstyrelsen har beviljats anstånd att lämna yttrande i ärendet senast den
31 maj 2018. Det innebär att omedelbar justering av protokoll från
kommunstyrelsens sammanträde krävs.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande gäller framför allt att
lokaliseringen är olämplig och strider mot översiktsplanen för Upplands-Bro
kommun.
Förslaget till lokalisering av ny bergtäkt bedöms inte förenlig med
miljöbalkens krav om god hushållning. Bland annat med hänsyn till närheten
till befintliga och kommande bostäder, växt- och djurliv på platsen samt det
större sammanhängande skogsområde som området idag är en del av.
I ansökan som Swerock AB har lämnat är beskrivningen av planförhållandena
felaktiga. Upplands-Bros översiktsplan pekar tydligt ut den plats som föreslås
för bergtäkt som prioriterad för areella näringar och mer specifikt för
skogsmark – skogsnäring. Platsen är också prioriterad framför andra intressen
för att utgöra en så kallad grön koppling.
I platsen för förslagets omedelbara närhet, både i väster, norr och öster, ligger
ett större område som är ett av de sex områden på landsbygden som kommunen
i översiktsplanen pekar ut för bebyggelseutveckling. Av både hållbarhets- och
miljöhänsyn styrs i gällande översiktsplan bebyggelseutvecklingen på
landsbygden till stråk med transportsamband för kollektivtrafik och med
möjlighet till teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp. Både
befintliga och kommande boende riskerar att bli störda av täktverksamhet.
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Området har höga rekreativa värden. Det ligger i ett större sammanhängande
skogsområde som utgör ett viktigt rekreationsområde för de närmast boende.
Kommunens bedömning är också att naturvärdesbedömningen som tillhör
tillståndsansökan generellt har satt för låga naturvärdesklasser för området.

Barnperspektiv
Syftet med yttrandet är att påverka utvecklingen så att den blir så bra som
möjligt för såväl vuxna som barn. Både bostads- och fritidshusbebyggelse finns
nu och kommer att utvecklas i det direkta närområdet till föreslagen
verksamhetsplats. Upplands-Bro ska fortsätta vara en ”grön” kommun och
möjligheter till närrekreation och friluftsliv ska utvecklas. Bland annat för att
kunna säkerställa tillgången till rekreationsområden för barn och för
kommande generationer. Därför är det ur ett barnperspektiv olämpligt att
exploatera naturmarken som finns på föreslagen plats.
Likaså kan till exempel en stor ökning av antalet tunga transporter i området
innebära ökad olycksrisk. Barn är i det sammanhanget en särskilt utsatt grupp.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 22 maj 2018.
2. Kommunekologens bedömning av natur- och rekreationsvärden med
anledning av ansökan, den 7 maj 2018.
3. Swerock AB:s ansökan om tillstånd med tillhörande bilagor.
Beslut sänds till
 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, avdelning 4
Box 1104, 131 26 Nacka strand
mmd.nacka.avdelning4@dom.se
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare
08-581 694 74
ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se
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M 7481-17

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Box 1104, 131 26 Nacka strand
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Yttrande med anledning av ansökan om
tillstånd för bergtäkt samt bortledande av
grundvatten med tillhörande verksamheter inom
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro
kommun.
Upplands-Bro kommun har fått Swerock AB:s ansökan om tillstånd för
bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter inom
fastigheten Kvarnnibble 2:53.
Förslaget strider mot översiktsplanen för Upplands-Bro kommun och bedöms
vara oförenligt med miljöbalkens krav om god hushållning. Vi anser att
lokaliseringen är olämplig och har följande yttrande och upplysningar utifrån
kommunalt och regionalt sammanhang:

Förslaget till lokalisering strider mot översiktsplanen för
Upplands-Bro kommun
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och
antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har aktualitetsprövats
under nuvarande mandatperiod och beslutades vara aktuell i mars 2018. Från
och med i juli 2017 finns också en antagen fördjupning av översiktsplanen som
gäller landsbygden, Landsbygdsplan FÖP 2016. Dessa två dokument bildar
tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro kommun.
I ansökan som Swerock AB lämnat är beskrivningen av planförhållandena
felaktiga i flera avseenden. Upplands-Bros översiktsplan pekar tydligt ut den
plats som föreslås för bergtäkt som prioriterad för areella näringar och mer
specifikt för skogsmark – skogsnäring. 1 Platsen är också prioriterad framför
andra intressen för att utgöra en så kallad grön koppling. 2

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

I förslagets omedelbara närhet, både i väster, norr och öster 3, ligger ett större
område som är ett av de sex områden på landsbygden som kommunen pekar ut

1

Karta ”Areella näringar” sidan 39, FÖP 2016.
Karta ”Gröna kopplingar” sidan 73, text på sidan 72 och 74 i FÖP 2016, sidan 122 i ÖP 2010.
3
I Swerocks ansökan på sidan 7 står att den nya bebyggelsen ligger cirka 300 meter från platsförslag täkt och i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning på sidan 39 står det 200 meter, men
2
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för bebyggelseutveckling. 4 Av både hållbarhets- och miljöhänsyn styrs
bebyggelseutvecklingen på landsbygden till stråk med transportsamband för
kollektivtrafik och med möjlighet till teknisk försörjning i form av kommunalt
vatten och avlopp. 5
Både nuvarande och kommande boende riskerar att bli störda av
täktverksamhet med allt vad den innebär av tung trafik, buller med mera.
Kommunen värnar om en levande landsbygd och ger i översiktsplanen
riktlinjer för hur bebyggelseutveckling ska ske utan att målen med ett
långsiktigt hållbart samhälle äventyras.
Areell näring och grön koppling är prioriterade på platsen
Kommunen har tagit tydlig ställning till att de areella näringarna prioriteras här
och ska ges förutsättningar för att kunna fortleva och utvecklas. 6 En allmän
utgångspunkt vid markanvändning är att marken ska användas för det eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov.
Kommunen är redan väl försedd med täkter. 7 Kommunen uppfyller även
förslaget till RUFS 2050 planeringsinriktningar om att ge stöd för
omlastningsstationer för täktmaterial och schaktat material i hamn – och
järnvägsnära lägen. 8

snarare kan en direkt närhet förväntas. FÖP 2016 beskriver att bebyggelse framför allt ska
passas in i skogsbryn och att sammanhängande öppna landskapsrum och viktiga siktlinjer ska
bevaras. Husen bör placeras i kantzoner i landskapet och inte på öppen åkermark.
4

Karta ”Bebyggelseutveckling”, sidan 47 och text på sidan 42–46, FÖP 2016.
Utvecklingsstrategi sidan 8, 34, 43 och 66 i FÖP 2016. Se även rumsliga förhållningssätt i
utställningsförslag till RUFS 2050, sidan 59, och strategiska insatsområden i förslaget till
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, sidan 29–32.
6
Utvecklingsstrategi sidan 8, 33, 34 och planeringsinriktningar sidan 36 – 38 samt kartan
”Areella näringar” sidan 39 i FÖP 2016.
5

4

7

Se planeringsinriktning och text på sidan 36 i ÖP 2010. I Upplands-Bro kommun finns i
dagsläget en pågående bergtäkt, Bro bergtäkt samt en stor mottagningshamn i Toresta med
tillhörande verksamheter. Bro bergtäkt innehar tillstånd att under åren 2008–2028 ta ut totalt
fyra miljoner ton berg. Mottagningshamnens nuvarande tillstånd gäller i 10 år framåt och för
emot högst 4 miljoner ton berg, naturgrus och andra jordarter. Utöver Bro bergtäkt finns åtta
andra aktiva bergtäkter inom en radie av 30 kilometer från den planerade täktverksamheten.
Utöver bergtäkterna inom närområdet kommer Förbifart Stockholm att leda till att en stor
mängd entreprenadberg uppstår. Detta minskar behovet av krossad ballast till mindre
kvalificerade avsättningsområden.

8

Syftet är enligt samrådsunderlaget att minska trycket på bolagets befintliga täkt i Gladökvarn
söder om Stockholm. Länsstyrelsen har delat in länet i grova drag i fem försörjningsområden,
varav Upplands-Bro tillhör den nordvästra delen. Denna del har enligt Länsstyrelsen störst
tillgång till befintliga bergtäkter i länet. Avgränsningarna av försörjningsområdena har gjorts
med utgångspunkt från lokaliseringarna av de större grusfyndigheterna, befintliga bergtäkter
samt befintligt vägnät. En avstämning med senaste data via den digitala kartvisaren Ballast från
SGU, Sveriges Geologiska Undersökning ger motsvarande bild av tillgängliga och aktiva
bergtäkter i Stockholms län.
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Vidare har en hög planberedskap skapats i kommunen för verksamheter som
kan vara störande för omgivningen. Dels i befintliga verksamhetsområden,
men också i anslutning till Bro trafikplats och norr om E18 vid Kungsängen.
Här finns bland annat en av Sveriges största avfallsanläggningar som nu också
utökas med biogas- och kraftvärmeanläggning i Högbytorp samt regionalt
viktiga logistikcentra. 9
Inriktningen i översiktsplanen är att större sammanhängande obebyggda
områden samt tysta områden (vilket platsen för ansökan betraktas som) ska
undantas från ny bebyggelse. 10
Platsen som föreslås är också prioriterad framför andra intressen för att utgöra
en grön koppling. 11 Gröna kopplingar är utpekade i översiktsplanen och visar
var det är extra viktigt att bevara, stärka och vidareutveckla grönstrukturens
värden och funktioner i samband med planering och exploatering. 12
De markerar också samband mellan värdefulla rekreations- natur- och
kulturmiljöer som behöver bevaras och stärkas för biologiska och rekreativa
funktioner. En väl fungerande grön koppling bör ha en bredd på ungefär 500
meter. De utpekade kopplingarna är till för biologisk mångfald,
ekosystemtjänster, friluftsliv, rekreation, kultur och upplevelser. Detta både i
ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.
På aktuell plats anknyter kopplingen i öster till riksintresset för kulturmiljövård
Håtuna - Håbo-Tibble som ligger cirka 800 meter från planerat täktområde.

Förslagets påverkan på naturmiljön bedöms oacceptabel
Den planerade verksamheten kommer att fragmentera upp landskapet och
därmed försämra spridningsmöjligheterna för växt och djurliv i området.
Förslaget innebär ingrepp i naturmiljön i ett hittills opåverkat naturområde.
Naturvärdesbedömningen i tillståndsansökan har generellt satt för låga
naturvärdesklasser. 13 Skogen har lång skoglig kontinuitet och i stora delar en
naturskogsartad karaktär med flerskiktning, luckighet och olikåldrigt trädskikt.

9

Se plankarta på sidan 54 samt kartan ”Gods- och logistikstruktur i Stockholms län” på sidan
87 och kartan ”Regionalt viktiga tekniska försörjningsanläggningar” på sidan 93 i
utställningsförslag RUFS 2050.
10
Se sidan 42 i FÖP 2016 samt sidan 64 i ÖP 2010. Med ny bebyggelse menas också
täktverksamhet eller andra verksamheter som bullrar.
11
Karta ”Gröna kopplingar” sidan 73, text sidan 72 och 74 i FÖP 2016, sidan 122 i ÖP 2010.
12
I ansökan finns ett annat grundläggande fel (på sidan 6 och 7 i ansökan och sidan 39 i
tillhörande MKB) då man anger att det planerade verksamhetsområdet utgör en obetydlig del
av den totala ytan för skogsmark i kommunen och presenterar felaktiga slutsatser. På platsen
finns ett utpekat och på flera sätt prioriterat skogsområde. Ansökan refererar även felaktigt till
vilket landskapskaraktärområde som är definierat på platsen. Jämför med sidan 91 och 97 i
FÖP 2016 angående landskapstyp och landskapskaraktärsområde skogslandskap.
13
Se kommunekologens bedömning av natur- och rekreationsvärden med anledning av
ansökan, den 7 maj 2018.
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Två områden som är utpekade som ekologiskt särskilt känsliga områden,
ESKO, ligger i närområdet och riskerar att påverkas negativt. Det är
Lillmossen och Stormossen som ligger cirka 150 respektive 700 meter söder
om verksamhetsområdesgränsen. Här finns också sumpskog och i sydöst ett
större område utpekat som naturvärden av kommunalt intresse. 14

Förslagets påverkan på rekreativa värden bedöms
oacceptabel
Området har höga rekreativa värden. Det ligger i ett större sammanhängande
skogsområde som utgör ett viktigt rekreationsområde för de närmast boende.
Området är relativt tyst i dagsläget och lämpar sig väl för bär- och
svampplockning, jakt, ridning och vandring. Upplands-Bro är i övrigt påverkat
av bland annat buller från Försvarsmaktens verksamhet och flygbuller från
Arlanda. Kommunens och länets befolkning växer och med dem behovet av
rekreativa ytor. För att landsbygden ska kunna utveckla sin identitet är det
viktigt att ta ansvar och hänsyn till det som gör den unik, dess karaktär i form
av kvaliteter och tillgångar. En bergtäkt förändrar både landskapsbilden och
naturmiljön och är därför i detta sammanhang helt olämpligt.

Konflikter med utvecklingsområde för bostadsbebyggelse
Både nuvarande och kommande boende riskerar att bli störda av
täktverksamhet. I närområdet finns idag ett drygt femtiotal bostadsfastigheter
längs med väg 912 och i öster ett planlagt fritidshusområde med 90 fastigheter
och ökande permanentningsrad.
I direkt anslutning till föreslaget verksamhetsområde, både i väster, norr och
öster, ligger ett större område som är ett av de sex områden på landsbygden
som kommunen i översiktsplanen pekar ut för bebyggelseutveckling. 15 För att
de areella näringarna och natur, kultur- och rekreationsområden ska kunna
utvecklas och för att det inte ska uppstå påtaglig skada på Totalförsvarets
riksintresse koncentreras bebyggelseutvecklingen på landsbygden till några
huvudstråk och utpekade områden, varav detta är ett.
Högt bebyggelsetryck skyndar på utvecklingen
I FÖP 2016 kallas området Lunda. Det är benämnt som utredningsområde och
är intressant för kommunen att peka ut för bebyggelseutveckling i ett längre
perspektiv. Då FÖP 2016 antogs rådde delvis fortfarande oklara planeringsförutsättningar för möjligheterna till kompletterande bostadsbebyggelse där.
I området som helhet finns ett högt bebyggelsetryck. I skrivande stund finns
ansökningar om förhandsbesked för drygt ett tiotal nya bostäder, varav några

14

Se vidare i kartorna "Vattenplanering 2”, "Naturvärden 1", ”Naturvärden 2” och
"Naturvärden 3” i Planeringsförutsättningar tillhörande FÖP 2016, 14 juni 2017.
15
Karta ”Bebyggelseutveckling” sidan 47 samt text på sidan 42–46 och 52.
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ligger inom mindre än ett par hundra meter från föreslagen täkts
brytområdesgräns. Det kan sannolikt bli så att detaljplan kommer tas fram med
hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen.
Försvarsmakten har inte haft någon erinran vid pågående samråd om
förhandsbesked.
De osäkerheter som i FÖP 2016 tas upp för området gällande ny vägdragning
och kommunalt vatten- och avlopp har sedan antagandet 2017 ändrats till
positiv fördel för bebyggelseutveckling.
Väg 912 som går genom området omfattas av riksintresse för väg och
Trafikverket är väghållare. Tidigare har Trafikverket studerat en eventuell
omdragning av vägsträckan. Men nu finns ett ställningstagande redovisat från
Trafikverket om att eventuell ny sträckning här ej längre är aktuellt och att tung
trafik ska gå via Rotebroleden. 16
Enligt förslag till kommande VA-utbyggnadsplan för Upplands-Bro kommun
kan en framtida utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i området bli
aktuellt. Utbyggnaden bedöms i förslaget ligga mellan 10 och 20 år framåt i
tiden. VA-utbyggnadsplanen är uppe för politisk behandling under våren
2018. 17
Barnperspektivet
Både bostads- och fritidshusbebyggelse finns nu och kommer att utvecklas i
det direkta närområdet till föreslagen verksamhetsplats. Upplands-Bro ska
fortsätta vara en ”grön” kommun och möjligheter till närrekreation och
friluftsliv ska utvecklas. Bland annat för att kunna säkerställa tillgången till
rekreationsområden för barn och för kommande generationer. Därför är det ur
ett barnperspektiv olämpligt att exploatera naturmarken som finns på
föreslagen plats. Likaså kan till exempel en stor ökning av antalet tunga
transporter i området innebära ökad olycksrisk. Barn är i det sammanhanget en
särskilt utsatt grupp.

Lokaliseringen strider mot inriktningar i den regionala
utvecklingsplanen
Landsbygdsutvecklingen är prioriterad i arbetet med RUFS 2050. En levande
landsbygd är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska nå visionen i
RUFS 2050.
Förhållningssätten i förslaget till RUFS 2050 är att landsbygden är en del av
regionens identitet och attraktivitet. Här finns möjlighet till rekreation,
arbetstillfällen och viss bostadsförsörjning. På landsbygden finns areella

16

Se Trafikverkets beslut; Ställningstagande väg 263 – Stråken Arlanda-Bålsta och ArlandaListlena, Ärendenummer TRV 2018/78688.
17
Se förslag till VA-plan under behandling i kommande Kommunstyrelsesammanträdande,
www.upplands-bro.se/va-plan.
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näringar, olika verksamheter och potential för odling av biobränsle och
närproducerad mat. Större utbyggnader och etableringar av störande
verksamhet i stora, opåverkade och tysta områden ska undvikas. 18
En regionövergripande Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen som är kopplad till RUFS 2050 har också arbetats fram av tillväxtoch regionplaneförvaltningen. 19 Strategin syftar till att stärka möjligheten att
bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län.
I strategin drar man bland annat slutsatsen att naturmiljön är landsbygdens
viktigaste resurs och att den därför måste både värnas och utvecklas. Fyra
insatsområden har identifierats: förbättra tillgängligheten, stärk det lokala
näringslivet, utveckla levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och
rekreationsvärden. 20
Detta är också vad Upplands-Bro kommun strävar efter. Det är därför
olämpligt att i ett område som är utpekat för landsbygdsutveckling förändra
livsvillkoren för människor och natur så väsentligt som en bergtäkt gör.

UPPLANDS-BRO KOMMUN

Camilla Janson
Kommunstyrelsens ordförande

Maria Johansson
Kommundirektör

Bilagor och länkar
1. Kommunekologens bedömning av natur- och rekreationsvärden med
anledning av ansökan, den 7 maj 2018.
2. Upplands-Bros översiktsplan, ÖP 2010 och FÖP 2016, samt
planeringsförutsättningar och aktualitetsprövning finns samlat på
webbsidan: www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-ochbyggprojekt/overgripande-planering/oversiktsplan-op-2010.html

18

Utställningsförslag RUFS 2050, sidan 59.
Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, rapport 2017:11,
TRN 2016-0127.
20
I miljökonsekvensbedömningen för tillståndsansökan beskriver man det som att området inte
bedöms motverka syftena med den regionala grönstrukturen. Utpekandena av regionala
grönkilar i utställningsförslaget till RUFS 2050 är dock enligt definitionen identifierade endast
där vägledning behövs för att säkerställa grönstrukturen i stadsutvecklingsprocesser. I detta
område är däremot landsbygdsutvecklingen prioriterad och inriktningarna i den
regionövergripande Landsbygdsstrategin måste beaktas.
19
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3. Utställningsförslag RUFS 2050 finns tillgänglig via webbsidan:
www.rufs.se/rufs-2050/en-ny-plan-vaxer-fram/utstallning/
(Nu finns även ett förslag till antagandehandling tillgänglig via
webbsidan: www.rufs.se/rufs-2050/en-ny-plan-vaxer-fram/antagenplan/)
4. Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen,
rapport 2017:11, TRN 2016-0127 finns tillgänglig via webbsidan:
www.rufs.se/rufs-2050/processer/landsbygds--och-skargardsstrategi/

7 (7)

1 (6)

Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Johan Björklind Möllegård
Kommunekolog

2018-05-07

Bedömning av natur- och rekreationsvärden
med anledning av ansökan om tillstånd för bergtäkt samt
bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter
inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.

Figur 1. Naturskogsartad skog inom området.

Naturvärde

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

I tillståndsansökan för bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 har en
naturvärdesinventering gjorts. I den bedöms naturvärdet i området ligga på
klass 3 till klass 4 enligt SIS-standarden, det vill säga relativt låga naturvärden.
Vidare har dessutom en artinventering och en fågelinventering gjorts. Dessa
har däremot inte beaktats i den sammanvägda naturvärdesinventeringen.
Kommunens bedömning är att området har ett betydligt högre naturvärde.
Stora delar utgörs av ”Klass 2 Högt naturvärde” och ”Klass 3 Påtagligt
naturvärde.

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

Datum

Upplands-Bro kommun

2018-05-07

Bakgrund naturvärdesinventering SIS-standard.
Naturvärdet byggs upp av två delar:
•
•

biotopvärde
artvärde där man tittar efter naturvårdsarter.

Biotopvärdet bedöms enligt följande:
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Artvärdet bedöms enligt följande:

Kommunens bedömning av naturvärdet
Vid ett fältbesök av området den 26 april 2018 konstaterades att det inte fanns
några områden med ett ”Obetydligt biotopvärde” (Områden där
biotopkvaliteter saknas eller är av negativ betydelse för den biologiska
mångfalden). Av det följer att hela området kommer att utgöras av minst klass
4 eller högre.
Biotopvärde
Kommunens bedömning av biotopvärdet i området är att det i huvudsak utgörs
av ”Visst biotopvärde” till ”Påtagligt biotopvärde”. Detta eftersom skogen i
huvudsak har lång skoglig kontinuitet och har på många ställen aldrig
kalavverkas. Skogen har till stora delar en naturskogsartad karaktär med
flerskiktning, luckighet och olikåldrigt trädskikt. Äldre träd finns även spritt
inom området. Områdets hydrologi är opåverkad och det finns flera fuktstråk
och våtmarker. En källa noterades även inom området. Dessa har alltid höga
naturvärden eftersom kring dessa blir floran och faunan unik. Källor har högt
bevarandevärde och ska i regel lämnas orörda med en skyddszon.
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Figur 2 En källa observerades i områdets södra del. Kring källor blir vegetationen unik och många
sällsynta växter återfinns där så som gullpudran till höger.

Artvärde

Figur 3. Spår av den rödlistade relikbocken.

Vid fältbesöket noterades betydligt fler naturvårdsarter än vad som är upptagna
i rapporten. Förutom de som redan var funna observerades även:
•
•
•
•
•
•

tunn flarnlav
liten spiklav
reliktbock
granbarkgnagare
gullpudra
granbräken
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Figur 3 Naturvårdsarter som observerades under fältbesöket den 26 april.

Tillståndsansökans naturinventering gjordes i början av augusti och
kommunens fältbesök gjordes i slutet av april. Därför har områdets potential
för marklevande svamp inte bedömts på ett trovärdigt sätt. Kommunens
bedömning är att det troligtvis finns marklevande svamp som är naturvårdsarter
vilket skulle höja delområdenas naturvärde ytterligare.
Vidare har även en grodinventering och fågelinventering gjorts inom ramen för
tillståndsansökan. Dessa arter måste även tas med i den samlade
naturvärdesbedömningen eftersom även många av dessa är naturvårdsarter. Det
medför att den samlande naturvärdet blir lägre.

Sammanfattning
Naturvärdesbedömningen i tillståndsansökan har generellt satt för låga
naturvärdesklasser. Stora delar utgörs av ”Klass 2 Högt naturvärde” och ”Klass
3 Påtagligt naturvärde”. Kommunens bedömning av biotopvärdet i området är
att det i huvudsak är av ”Visst biotopvärde” till ”Påtagligt biotopvärde”. Vilket
medför att hela området utgörs av minst klass 4.
Skogen har lång skoglig kontinuitet och har på många ställen aldrig
kalavverkas. Detta gör att skogen har på stora delar en naturskogsartad karaktär
med flerskiktning, luckighet och olikåldrigt trädskikt. Äldre träd finns även
spritt inom området. En källa noterades även inom området. Dessa har alltid
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höga naturvärden eftersom kring dessa blir floran och faunan unik. Källor har
högt bevarandevärde och ska i regel lämnas orörda med en skyddszon.
Vid fältbesöket noterades betydligt fler naturvårdsarter än vad som är
observerades i rapporten. Förutom de som redan var funna observerades även:
tunn flarnlav, liten spiklav, reliktbock, granbarkgnagare, gullpudra och
granbräken.
Kommunens bedömning är att det troligtvis finns ytterligare naturvårdsarter
inom området som inventeringarna inta har fångat upp, främst med tanke på
marklevande svamp. Om en inventering görs under hösten kommer troligtvis
delområdenas artvärde och därmed naturvärde höjas ytterligare.
Vidare har en grodinventering och fågelinventering gjorts dessa har inte
beaktats i den samlade naturvärdesbedömningen.
Den planerade verksamheten kommer även att fragmentera upp landskapet och
därmed försämra spridningsmöjligheterna för växt och djurliv i området.

Rekreation
Området har höga rekreativa värden. Det ligger i ett större sammanhängande
skogsområde som utgör ett viktigt rekreationsområde för de närmast boende.
Området är relativt tyst i dagsläget och lämpar sig väl för bär- och
svampplockning, jakt, ridning och vandring. Detta bekräftades även vid
fältbesöket då flertalet stigar och ridstigar noterades inom det planerade
bergtäkten.

Figur 4. Stig som går genom området.
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1

LOKALISERING

Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum, Upplands-Bro kommun,
Figur 1.1. Markanvändningen är främst skogsbruk väster och söder om, samt i den planerade täktens
direkta omgivning och övergår mer till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad mellan
riksväg 269 i norr och E18 i söder.

Figur 1.1. Den planerade täkten är lokaliserad ungefär 4,5 km ost-nordost om centrala Bålsta. (© Lantmäteriet)

2

PLANRITNING

Inför ansökan har planritningar över verksamheten utarbetats. Ritningarna redovisas i bilaga A1 till
ansökan. Ritningarna ska ses som översiktliga redovisningar över anläggningar, gränser för
verksamheten, brytriktning, efterbehandling etc., där vissa avvikelser och anpassningar får ske i
samband med verksamhetens bedrivande. Planerna redovisas i koordinatsystemet SWEREF 99 TM
och i höjdsystemet RH 2000.

2.1

GRUNDKARTA

En grundkarta, ritning M101 i bilaga A1 till ansökan, visar förutsättningar i området i dagsläget med
gränser för bryt- och verksamhetsområde.

2.2

EXPLOATERINGSRITNING

Av exploateringsplanen, ritning M102 i bilaga A1 till ansökan, framgår bl.a. gränserna för bergtäktens
brytningsområde samt verksamhetsområde. Planen visar områdets utseende och redovisas i skala 1:5
000.
All brytning av berg kommer att ske inom det planerade brytningsområdet. Verksamhetsområdet
omfattar hela den samlade yta som genereras av täkt, arbetsområde, upplagsområden, interna
transportvägar, byggnader för personalutrymmen o dyl. Brytningen kan komma att skilja sig något åt
från exploateringsritningen då förutsättningarna på platsen kan komma att vara styrande för brytningen.

2.3

EFTERBEHANDLINGSRITNING

Efterbehandlingsplanen, se ritning M103 i bilaga A1 till ansökan, visar hur gestaltningen av området kan
komma att se ut efter det att verksamheten upphört. En beskrivning av efterbehandlingen av området
efter avslutad verksamhet redogörs under avsnitt 4.11.

3

VERKSAMHETENS OMFATTNING

3.1

FASTIGHETER

All verksamhet kommer att bedrivas inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun,
Stockholms län, Figur 3.1.1.

Figur 3.1.1 Planerat verksamhets- och brytningsområde samt utfartsväg. (© Lantmäteriet)

3.2

AREALER

Det planerade verksamhetsområdet, Figur 3.1.1, omfattar ca 44 ha varav brytningsområdet utgör
cirka 24 ha.

3.3

BERÄKNAD PRODUKTION

Ansökan avser en täkt av maximalt 14 000 000 ton berg under en tidsperiod av 25 år. Årsproduktionen
beräknas normalt uppgå till 500 000 ton berg men för att kunna möta tillfälliga toppar i efterfrågan avser
bolaget att ansöka om tillstånd för ett maximalt uttag om 700 000 ton.
Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna externa massor enligt följande
mängder.



I genomsnitt 150 000 ton jord- och schaktmassor,
Maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong varav allt kommer återvinnas och säljas.



Maximalt 50 000 ton entreprenadberg varav allt kommer återvinnas
och säljas.

4

VERKSAMHETSBESKRIVNING

4.1

TÄKTVERKSAMHET

Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt. Den planerade brytningen
kommer att ske genom inledande brytning av en pall inom områdets södra del och därefter sker brytning
norrut. Brytningen anpassas utefter de lokala förutsättningarna och på ett sätt där riskerna för störningar
i form av buller och vibrationer minimeras. Därefter sker brytning ytterligare på djupet ner till nivå + 28
m ö h. Omgivande mark ligger i medeltal på cirka + 50 m ö h.
De ingående momenten i verksamheten är:
-

Avbaning

-

Borrning

-

Sprängning

-

Skutknackning

-

Lastning och interna transporter

-

Förkrossning

-

Efterkrossning

-

Finkrossning

-

Sortering

-

Uttransport

Brytningsprocessen börjar med att delar av det planerade brytområdet avbanas med grävmaskin. Det
planerade brytområdet kommer att avbanas successivt allt eftersom brytfronten avancerar. Ytan som
ska brytas ska vara fri från jord och vegetation. Överlagrande jordlager kommer att användas till
efterbehandling eller försäljas, massorna består till största delen av morän.
När berget avbanats sker borrning inför sprängning. Borrning sker med en borrbandvagn. Utförande av
borrning, bl.a. borrhålsdiameter och avstånd mellan borrhål, bestäms av bergets kvalitet, önskat
styckefall och laddning samt med hänsyn till vibrationer m.m.
Bulksprängmedlet som används vid sprängningsarbetet levereras i för ändamålet godkända fordon,
ADR-klassade bulktransporter. Sprängmedlet består av flera olika komponenter, i trögflytande form,
vilka var för sig inte utgör något funktionellt sprängmedel. I fordonet förvaras produkterna i åtskilda
behållare. Inga sprängmedel förvaras i täkten. Valet av sprängämnen kan variera och bolaget utreder
kontinuerligt möjligheten att använda sig av, för ändamålet, bästa tillgängliga sprängmedel.
En så kallad bottenladdning, bestående av en liten mängd fast sprängmedel, placeras i botten av
respektive hål. Denna laddning ska initiera detonationen av det övriga sprängmedlet. Därefter pumpas
produkterna från fordonet via separata slangar till en blandare och sedan vidare ner i spränghålen. Vid
blandningen tillsätts ett förgasningsmedel vilket efter ca 10 minuter utvecklar blandningen till ett
funktionellt sprängmedel. Varje hål fylls upp till avsedd avvägningsnivå.
Ovanpå detta placeras toppladdningen och därefter fylls hålet med förladdning bestående av 2-4 mm
krossmaterial. Mängden sprängmedel i varje salva varierar men normalt används cirka 20 ton vid en
salva om ca 50 000 ton berg. Då verksamheten vid ett och samma tillfälle hanterar mer än 10 ton
sprängmedel, men mindre än 50 ton, hamnar den i lägre kravnivån enligt Seveso-lagstiftningen. Ett
handlingsprogram har upprättats och biläggs ansökan.
När alla föreskrivna rutiner och skyddsåtgärder genomförts apteras laddningen och salvan avfyras.
Laddning och sprängning sker alltid under en och samma förutbestämda dag. För tändning av
sprängladdningen används tändsystem som ger en väl kontrollerad intervallföljd och där separata
intervalltider kan ställas in för varje borrhål. Markstötvågor proportioneras därför ut i omgivningen i

mindre pulser och den största samverkande laddningen är lika med den största enskilda laddningen,
vanligen laddningen i ett borrhål.
Sprängning sker enligt gällande lagstiftning. Inför sprängning kommer närboende att informeras, se
vidare MKBn. Omedelbart före och efter sprängning ges varningssignal. Sprängningarna är anpassade
till förutsättningar som råder inför varje enskild salva. Varje sprängning journalförs i en sprängjournal.
Sprängning utförs enligt en laddningsplan som är anpassad till förutsättningarna med vald håldiameter,
laddmängd och tändföljd.
Totalt planerar bolaget ett maximalt årligt uttag om 700 000 ton bergmaterial. Under ett normalår
beräknas dock produktionen uppgå till 500 000 ton. Sprängsalvor beräknas omfatta 30 000 - 50 000 ton
berg vid varje sprängning. Därmed kommer antalet sprängningstillfällen under ett maximalt år att uppgå
till ca 18 st och under ett normalår till ca 13 st.
Efter losshållningen kan skutknackning förekomma vid förekomst av skut som är för stora för att läggas
i krossen. Berget krossas därefter till olika fraktioner i en för- och efterkross. Det krossade materialet
läggs därefter i upplag i väntan på användning eller försäljning. Transporter av materialet inom täkten
sker med hjullastare.

4.2

MASSHANTERING

Mottagning av massor till efterbehandling
Bolaget planerar att ta emot i genomsnitt 150 000 ton per år av externa jord- och schaktmassor.
Massorna kommer att försäljas och användas vid den successiva efterbehandlingen av täkten.
Hälften av massorna kommer gå till återvinning och hälften till efterbehandling av området
Inledningsvis kan massor som ska användas vid efterbehandlingen komma att användas för att
bygga bullervallar inom verksamhetsområdet. Mängden massor som behövs till den planerade
efterbehandlingen beräknas uppgå till 1 400 000 m3. De externa jord- och schaktmassor som
kommer hanteras ska klara Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning
(KM), enligt Naturvårdsverkets rapport 5976. Intransporter av externa massor kommer i största
möjliga mån gå med returtransporter.
Mottagning och återvinning av entreprenadberg
Bolaget planerar vidare att årligen föra in, lagra och bearbeta maximalt 50 000 ton entreprenadberg
för återvinning och vidare försäljning. Entreprenadberg tas emot i täkten från olika bygg- och
anläggningsprojekt där överskott av berg uppstår. Entreprenadberget förvaras separat och kan
behöva krossas innan återvinning och försäljning kan ske. Återvinning av entreprenadberg sker till
ändamål där högre kvalitetskrav saknas, ex. obundna lager, och där krav på CE-märkning saknas.
Detta medför att hushållning kan ske av berg som bryts i täkten som har högre kvalitet. Allt
entreprenadberg bedöms komma att lämna täkten eftersom det inte finns behov av att använda det
i den egna verksamheten. Mottagningen av entreprenadberg sker på avsedda ytor där materialet
krossas och sorteras innan det läggs i upplag i väntan på försäljning.
Mottagning och återvinning av asfalt och rivningsbetong
Bolaget planerar slutligen att årligen föra in, lagra och bearbeta maximalt 50 000 ton asfalt och
rivningsbetong för återvinning och vidare försäljning varav allt kommer att återvinnas och säljas.
Mottagningen av asfalt och rivningsbetong sker på avsedda ytor där materialet sorteras innan det läggs i
upplag i väntan på återvinning och slutligen försäljning. Massor av asfalt och betong kommer att hanteras
separat och ev. krossas och sorteras innan återvinning kan ske. Krossning sker då i för ändamålet lämpligt
krossverk. Asfalt och betong förvaras i separata upplag i avvaktan på försäljning.
För all införsel av massor ställs krav på redovisning av massornas ursprung m.m. av avlämnaren innan
massorna avlämnas i täkten. Kontroll av mottagna massor sker enligt upprättade rutiner (se MKB stycke
9.1) .

4.3

VATTENVERKSAMHET

Enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar
för detta, vattenverksamhet. Vattenverksamhet innebär i detta fall att bolaget kommer att leda bort
grundvatten och att avsänka grundvattennivån successivt allteftersom verksamheten etablerar sig på

djupare nivåer i det planerade brytningsområdet. I praktiken kommer det att anläggas en pumpgrop
någon meter under produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas. Vattnet
pumpas sedan upp ur täkten och leds till anläggningens sedimentationsdamm. Även avrinnande vatten
från upplaget av de externa massor som tas in leds till sedimentationsdammen. Därifrån släpps det ut i
ett dike vilket slutligen, via ett 7 km långt dikessystem, som omfattar två dikningsföretag, norrut mynnar
ut i Håtunaviken, Mälaren. Den totala rinnsträckan från täkten till Mälaren är ca 9 km.
På uppdrag av bolaget har WSP Sverige AB genomfört en hydrogeologisk utredning. Syftet med
utredningen har varit att undersöka de hydrogeologiska förutsättningarna i området samt att bedöma
och beskriva de effekter som den planerade täktverksamheten kan få på såväl grund- som ytvatten i
området. Vidare har utredningen utgjort underlag för bolagets bedömning om att den planerade
verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Den planerade
brytningen innebär att täkten bryts ut till som lägst nivå +28 möh. Brytning kommer ske under
grundvattennivån varvid bolaget behöver avleda grundvatten för att sänka nivån ner till +27,5 möh.
En utjämning av vattenflödena kommer att ske i täktbotten och i sedimentationsdammen för att reglera
utflödet från täkten. Vid en maximal grundvattensänkning inom brytningsområdet beräknas avledningen
av grundvatten ha ett genomsnittligt flöde på 1,2 l/s. Vid maximal utbrytning kommer den genomsnittliga
avrinningen, inkluderat både ytavrinning och bortledning av grundvatten som årsmedel uppgå till ca 6,1
l/s.
Totalt motsvarar detta en genomsnittlig årlig avledning (vid fullt utbruten täkt) av ca 38 000 m3
grundvatten, ca 155 000 m3 ytvatten (nederbörd), vilket ger en total summa av 193 000 m3.

Figur 5.4.1 Avledning av vatten sker via en sedimentationsdamm innan det släpps vidare ut i dikessystem till första
utpekade vattenförekomst Mälaren-Skofjärden till slutlig recipient Mälaren. (© Lantmäteriet)

Bolaget söker, utöver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, även tillstånd för bortledande av grundvatten
enligt 11 kap i samma balk.

4.4

MASKINPARK

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av
-

Borrmaskin för losshållning av berget

-

Krossanläggning i form av förkross ,efterkross och finkross

-

Sikt-/sorteringsanläggning

-

Transportband

-

Hjullastare för lastarbeten

-

Dumprar för interna transporter av material

-

Grävmaskin för bl.a. matning, undanbärning, lastning av material och i samband med
avbaningsarbeten

4.5

ELDRIFT, BRÄNSLE OCH KEMIKALIEHANTERING

Kross- och siktanläggningar ska drivas med diesel eller dieselelektrisk drift. All diesel som
används kommer vara av miljöklass 1.
All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. Övriga kemikalier som används för
t.ex. service av maskinparken kommer att förvaras i låsbara invallade utrymmen. El kommer att
användas till platskontor och personalutrymmen och kopplas in på det fasta nätet.

4.6

VATTENHANTERING

Kontors- och personalutrymmen förses med vatten från borrad brunn inom verksamhetsområdet.
Hantering av avloppsvatten sker i enlighet med kommunens riktlinjer och bestäms i samråd med dessa
i samband med att bygglov söks.
Vatten för dammbekämpning av t.ex. maskiner och vägar kommer att tas från pumpgrop i täkten. Detta
vatten återcirkuleras sedan via pumpgropen.

4.7

BYGGNADER

Inom verksamhetsområdet planeras byggnad för personalutrymmen och kontor uppföras. Bygglov för
detta söks hos kommunen.

4.8

ARBETSTIDER

Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 – 18.00.
Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00. Periodvis vid projekt som kräver leverans av
material vid andra tider kan transporter förekomma hela dygnet och på helger. Vid dessa tillfällen kan
tillsynsmyndigheten besluta om andra arbetstider.

4.9

TRANSPORTER

Transporter till och från täktområdet planeras gå via en väg som anläggs söderut från täkten, delvis
parallellt med kraftledningen. Den nyanlagda vägen blir cirka 1,3 km lång. Vägen ansluter sedan till
befintlig skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på väg 912. Beräknad årsdygnstrafik på väg
912 enligt uppgifter från Trafikverket, baserat på mätningar 2015, är 257 tunga fordon.
Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om ca 35 ton
per bil med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) uppgå till ca 114 stycken
per arbetsdag räknat på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år
blir antalet fordonsrörelser ca 160 stycken per dag.
Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från
arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det vid en masshantering av
maximalt 250 000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 56
fordonsrörelser per arbetsdag. Dessa rörelser är utöver bergmaterialtransporterna samt förutsatt
maximalt mottagande av massor på ett år. Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket
externa massor som möjligt med returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt
färre.

Transporterna kommer att gå mot E18 i huvudsak för att leverera ballastmaterial till
betongfabrikerna i Kungsängen och Enköping i första hand, men även till den marknad som finns
runt Upplands-Bro, Bålsta och Enköping, Figur 4.9.1.

Figur 4.9.1 Transporter från den planerade täktverksamheten går i huvudsak mot SO på E18 till Stockholm,
men transporter kommer även ske mot NV till Enköping och in i Bålsta.

4.10 AVFALL
Bolaget arbetar ständigt med att minska avfallsmängden som uppkommer till följd av verksamheten. All
utrustning i verksamheten hanteras varsamt för ökad livslängd och förbrukning av produkter är sparsam.
Det avfall som normalt uppkommer i verksamheten består av t.ex. spillolja, oljefilter, järnskrot, däck,
fordonsbatterier samt komposterbara och brännbara fraktioner. För viss utrustning och vissa maskiner
finns avtal med maskinleverantören om service och underhåll, vilket innebär att maskintillverkaren
ansvarar för hantering av eventuellt avfall.
Farligt avfall sorteras i separata behållare och förvaras inlåst och invallat på sådant sätt att eventuellt
spill inte kan nå omgivande mark och vatten.
Bolaget förvissar sig om att entreprenörer som utför transporter av avfallet har giltiga tillstånd.

4.11 EFTERBEHANDLING
Efterbehandling av täkten innebär att upplag, bullervallar och andra delar från täktverksamheten tas
bort. Vägar och planer rivs upp och planteras med skog. Efterbehandlingen kommer att ske kontinuerligt
under produktionen i de delar av brytområdet där det är möjligt. Efterbehandlingen kommer att utföras
med avbaningsmassor från täkten och massor som körts in i täkten och som uppfyller kraven för att
användas för bygg- och anläggningsändamål samt klarar halterna för KM, känslig markanvändning.
Massor kommer att tas in för att slänta av kanterna, vilket kommer ske succesivt och helt färdigt när
tillståndet går ut
Den planerade efterbehandlingen innebär att slänter anläggs runt brytområdets kanter med varierande
lutningar. I en del av täkten kan bergväggar lämnas för att gynna fågellivet. Inom brytområdet kommer
det på sikt att bildas en vattenspegel av både inläckande grundvatten och ytvatten från området. Vattnet
kan användas både av vilt och för bad. Delar av slänterna kan planteras med skog och andra delar kan
sparas så att de kan nyttjas som strand med lämplig anslutning till vattnet.

Vattenytan kommer att ha en förväntad nivå på ca +39 möh (RH2000). Tiden det tar för sjön att
återskapas till nära normal grundvattennivå är uppskattnings 20 år. Sjön kan användas för fritidssyften
när nivån är på +30, vilket skulle ta ungefär 4 år.
Detaljerna i gestaltningen och markanvändningen runt sjön redovisas i efterbehandlingsplanen, se
ritning M3 i bilaga A1, och ska i detta skede ses som ett förslag som kan komma att revideras i samråd
med tillsynsmyndigheten i god tid innan tillståndet löper ut.

5

TIDPLAN

Bolaget avser att ansöka om en tillståndstid på 25 år.

6

FÖRSLAG TILL KONTROLL

Egenkontroll av verksamheten är ett generellt lagkrav för den som bedriver tillståndspliktig verksamhet
enligt miljöbalken. Egenkontroll innebär att löpande planera och kontrollera verksamheten, t.ex. genom
undersökningar eller provtagningar, för att kontrollera att villkoren i tillståndet efterlevs. Egenkontrollen
görs också för att kontrollera vilken påverkan verksamheten har på omgivningen och för att kunna
motverka eller förebygga sådan eventuell påverkan.
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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
Swerock AB (bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross.
Råvaran kommer ofta från bolagets egna täkter eller från återvunnet material i from av entreprenadberg
eller asfaltsmassor.
Bolaget har idag en tillståndsgiven bergtäkt, Gladökvarn, Huddinge kommun i Stockholms län, som
årligen levererar en miljon ton berg. Då bolaget ser ett fortsatt behov av ballastprodukter i regionen samt
för att kunna avlasta det hårda tryck som finns på denna täkt, samt ha närmare till avsättningsområdena
norr och väster om Stockholm avser bolaget härmed att ansöka om nyetablering av en bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.
Bolaget avser att på rubricerad fastighet ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken,
samt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Tillstånd söks samlat hos mark- och
miljödomstolen i Nacka.
Samråd har genomförts med myndigheter, närboende, berörda föreningar och organisationer genom
utskick av samrådsunderlag samt kungörelse i aktuella tidningar, se samrådsredogörelsen bilaga B1.
Inkomna synpunkter har beaktats och beskrivits i denna MKB.
Ansökan gäller ett planerat uttag om 14 miljoner ton berg under en 25-årsperiod med en
normalproduktion av 500 00 ton/år och maximalproduktion av 700 000 ton/år.
Bolaget avser också att ta in, lagra och återvinna i genomsnitt 150 000 ton jord- och schaktmassor,
maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong (varav allt kommer återvinnas och säljas) samt maximalt
50 000 ton entreprenadberg (varav allt kommer återvinnas och säljas).
Brytning kommer att ske under grundvattennivån. Vattenverksamheten kommer då att bestå av
bortledning av grundvatten, inklusive uppförande av för grundvattenbortledningen nödvändiga
anläggningar.
Verksamhetsområdet är ca 44 ha varav brytningsområdet utgör ca 24 ha.
Den planerade brytningen planeras att ske genom inledande brytning av en pall inom områdets södra
del och därefter sker brytning norrut. Brytningen anpassas utefter de lokala förutsättningarna och på ett
sätt där riskerna för störningar i form av buller och vibrationer minimeras. Därefter sker brytning
ytterligare på djupet ner till nivå + 28 m ö h. Omgivande mark ligger i medeltal på cirka + 50 m ö h.
Verksamheten kommer att bestå av avbaning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering,
upplagshantering samt transporter till och från täkten.
Det är bolagets avsikt att ansöka om en samlad tillståndsprövning av all den verksamhet vilken kommer
att bedrivas på platsen, innefattande inte bara bergtäkt och vattenverksamhet, utan också mottagning,
mellanlagring och återvinning av externa jord- och schaktmassor samt entreprenadberg och asfalt och
rivningsbetong enligt vad som redogörs i ansökningshandlingarna.
I verksamheten hanteras farliga ämnen, i form av sprängämnen för losshållning av berg. Sprängsalvor
beräknas omfatta 30 000 - 50 000 ton berg vid varje sprängning. Därmed kommer antalet
sprängningstillfällen under ett maximalt år att uppgå till ca 18 st och under ett normalår till ca 13 st.
Verksamheten utgör en s.k. Seveso-verksamhet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 – 18.00.
Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00. Periodvis vid projekt som kräver leverans av
material vid andra tider kan transporter förekomma hela dygnet och på helger. Vid dessa tillfällen kan
tillsynsmyndigheten besluta om andra arbetstider.
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För att minska utsläpp av bland annat kväve till vatten kommer allt utgående vatten renas i en
sedimentationsdamm. Sedimentationsdammen kommer att dimensioneras för att utgående flöde ska
regleras och inte påverka nedströms liggande markavvattningsföretag.
Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i sammanhanget som mycket liten.
Påverkan av damningen från verksamheten bedöms utifrån avstånd till närboende i den förhärskande
vindriktningen bli liten.
Transporter till och från täkten beräknas uppgå till 114 fordonsrörelser (lastbilar in och ut) per dag
(vardagar) vid normal produktion. Vid maximal produktion beräknas antalet fordonsrörelser uppgå till 160
per dag.
Beräkningar visar att verksamheten, med föreslagna skyddsåtgärder, kan bedrivas med innehållande av
Naturvårdsverkets vägledning för externt industribuller vid bostäder. Den verkliga ljudnivån kommer
merparten av tiden vara lägre än beräknat då beräkningarna förutsätter ett worst-case. Den tillkommande
täkttrafiken kommer att generera ytterligare trafikbuller men i marginella nivåer i förhållande till den
befintliga trafiken.
Vibrationer och luftstötvåg kommer inte överskrida de villkor vilka bolaget föreslagit för verksamhetens
bedrivande.
Omgivande
bostadsbebyggelse
kan
begränsa
pallhöjderna
(samverkande
laddningsmängd) i brytningsområdets västra och norra ytterkanter. Luftstötvågorna från sprängningarna
bedöms kunna hållas på en låg nivå utan att påverka omgivande bebyggelse.
Det planerade verksamhetsområdet innebär att en del av ett skogsområde tas i anspråk. De genomförda
natur- och artinventeringarna visar på ett område som inte har bedömts ha några högre naturvärden och
där de arter som noterats är relativt vanliga i landet. Den planerade verksamheten har inte bedöms ha
någon negativ påverkan på arternas bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.
Den arkeologiska utredning som utförts visar att det inte finns några fornlämningar inom
utredningsområdet och den planerade täktverksamheten bedöms därför inte påverka kulturmiljön
negativt, varken inom eller i anslutning till verksamhetsområdet och planerad transportväg.
Den ansökta verksamheten bedöms medföra påverkan på rekreationsmöjligheterna genom buller från
verksamheten och visuellt i täktens direkta närhet. Detta gäller främst för den allmänhet som uppehåller
sig i direkt anslutning till verksamhetsområdet och främst vid sprängningstillfällen då man inte kan vistas
i skogen. I övrigt är det fullt möjligt att vara i omgivningarna även under verksamheten. Vid tiden för
efterbehandlingen kommer en täktsjö samt nya miljöer att skapas som kan innebära nya möjligheter för
rekreation och friluftsliv.
Riskerna till följd av Sevesoverksamheten bedöms som små och det bedöms inte heller finnas några
yttre faktorer som påverkar säkerheten negativt. Verksamheten kommer inte påverka luft eller vatten så
att gällande miljökvalitetsnormer inte riskerar att uppnås.
Efterbehandling av området kommer att ske succesivt för att skapa så bra förutsättningar för djur- och
växtliv som möjligt, samt att möjliggöra rekreation vid den täktsjö som planeras.
Bilagda utredningar gällande hydrogeologi, buller, risker, naturvärden, Seveso, lokalisering- samt behov
och arkeologi visar att täktverksamhet kan bedrivas i Kvarnnibble med begränsad påverkan för
omkringboende och berörda intressen. Mot bakgrund av ovanstående, samt en strategisk lokalisering
med närhet till flera betongstationer och områden där behov av bergmaterial är bland de största i Sverige,
anser bolaget att det sammantaget är huvudalternativet som har de bästa förutsättningarna för att
bedriva bergtäktsverksamhet i regionen, med så liten påverkan på människors hälsa och miljön som
möjligt.
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND OCH SYFTE

Swerock AB (bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross.
Råvaran kommer ofta från bolagets egna täkter eller från återvunnet material i form av entreprenadberg
eller asfaltsmassor.
Bolaget har idag en tillståndsgiven bergtäkt, Gladökvarn, Huddinge kommun i Stockholms län, som
årligen levererar en miljon ton berg. Då bolaget ser ett fortsatt behov av ballastprodukter i regionen samt
för att kunna avlasta det hårda tryck som finns på denna täkt, samt ha närmare till avsättningsområdena
norr och väster om Stockholm avser bolaget härmed att ansöka om nyetablering av en bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.
Bolaget avser att på rubricerad fastighet ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken,
samt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken.

1.2

ANSÖKANS OMFATTNING

Ansökan om tillstånd för den planerade verksamheten omfattar:
Täktverksamhet:


Täkt av maximalt 14 miljoner ton berg under en tidsperiod av 25 år. Med ett genomsnittligt årligt
uttag av berg om 500 000 ton. Maximal årlig produktion av berg planeras vara totalt 700 000 ton.
Överlagrande jordlager kommer att avbanas och användas till efterbehandling eller försäljas,
massorna består till största delen av morän.

Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna externa massor enligt följande
mängder.




I genomsnitt 150 000 ton jord- och schaktmassor,
Maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong varav allt kommer återvinnas och säljas.
Maximalt 50 000 ton entreprenadberg varav allt kommer återvinnas
och säljas.

Vattenverksamhet:


Vattenverksamheten består av bortledning av grundvatten, inklusive uppförande av de för
grundvattenbortledningen nödvändiga anläggningar.

Det är bolagets avsikt att ansöka om en samlad tillståndsprövning av all den verksamhet vilken bedrivs
på platsen, innefattande inte bara bergtäkt och vattenverksamhet, utan mottagning, mellanlagring och
återvinning av externa massor och entreprenadberg enligt vad som redogörs för.

1.3

LOKALISERING

Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum, Upplands-Bro kommun, Figur
1.3.1. Markanvändningen är främst skogsbruk väster och söder om, samt i den planerade täktens direkta
omgivning och övergår mer till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad mellan riksväg
269 i norr och E18 i söder.
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Figur 1.3.1 Den planerade täkten är lokaliserad ungefär 4,5 km ost-nordost om centrala Bålsta. (© Lantmäteriet)

1.4

AVGRÄNSNING

Föreliggande MKB har avgränsats till att omfatta följande miljöaspekter:
-

Inverkan på grundvattennivåer
Utsläpp till luft
Utsläpp till mark och vatten
Transporter
Buller
Vibrationer och luftstötsvåg
Påverkan på naturmiljö
Påverkan på kulturmiljö
Inverkan på miljökvalitetsnormer
Påverkan på rekreation och friluftsliv
Konsekvenser för landskapsbild
Resursförbrukning
Avfallshantering
Risk och säkerhet

Den geografiska avgränsningen av den planerade verksamheten innefattar det planerade
verksamhetsområdet för täktverksamheten, se exploateringsplan, ritning M102 i ansökan.
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1.5

METOD

Arbetet med föreliggande MKB har utförts enligt nedanstående metodik. I metodiken ingår flera
checklistor som säkerställer att allt befintligt underlagsmaterial tas fram och att alla väsentliga aspekter
belyses. I arbetet med MKBn ingår följande moment:
Kunskapsinsamling: Utifrån verksamhetsområde och verksamhetsbeskrivning görs en
kunskapsinsamling. Det innebär såväl en insamling av befintligt material gällande områdets
förutsättningar som att identifiera kunskapsluckor och därmed behov av kompletterande utredningar och
behov av beslut.
Fältbesök: Ett flertal fältbesök på platsen för vilken tillstånd söks har genomförts.
Utarbeta samrådsunderlag: Ett underlag som beskriver vad tillstånd söks för och de platsspecifika
förutsättningarna sätts samman.
Inledande samråd med Länsstyrelsen och kommunen: Diskussion med Länsstyrelsen och
kommunen med syfte att tidigt i processen i dialog lyfta fram viktiga aspekter i ansökan.
Samråd med berörda: Samråd genomförs på det sätt som bedöms vara mest effektivt för att i ett tidigt
skede få synpunkter på den planerade verksamheten eller åtgärden. I och med att verksamheten innebär
betydande miljöpåverkan sker samråd med allmänhet, myndigheter och organisationer som anses vara
berörda.
Utarbeta underlagsdokument: De underlagsdokument som behövs för att kunna beskriva
miljökonsekvenserna av den sökta verksamheten utarbetas. Det är normalt en teknisk beskrivning och
fördjupade analyser av miljöpåverkan på t.ex.yt- och grundvatten, naturvärden, mark, luft och buller.
Centrala utredningar redovisas som bilagor till MKBn.
Utarbeta utkast till MKB-dokument: Utifrån samrådsunderlag och i samrådet framförda synpunkter
utarbetas ett utkast till en MKB med en samrådsredogörelse. MKB-dokumentet beskriver förutsättningar,
nollalternativ, alternativa lokaliseringar och tekniska lösningar, påverkan, planerade skyddsåtgärder,
konsekvenser och en icke teknisk sammanfattning. Redovisningen baseras på de formella kraven i
miljöbalken.
Kommunikation av MKBn: Sökanden granskar och lämnar synpunkter på utkastet. Vid behov sker en
revidering och därefter ett godkännande av den.

2

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Verksamhetsutövare

Swerock AB

Adress

Box 877
721 23 Västerås
556081-3031

Organisationsnummer
Kontaktperson

Jenny Malmkvist, Swerock AB
Tfn: 021-15 49 23
E-post: jenny.malmkvist@swerock.se

Fastighetsägare

Kvarnnibble 2:53
Carl Tesch
Kvarnnibble Gårdsvägen 9
197 93 Bro
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3

TILLSTÅNDSPLIKT OCH SAMRÅD

3.1

PRÖVNINGSPROCESS OCH TILLSTÅND

3.1.1 PRÖVNINGSPROCESS
Den planerade täktverksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken. Vattenverksamheten i form
av bortledning av grundvatten är tillståndspliktig enligt 11 kap. miljöbalken.
Ansökan inklusive MKB och teknisk beskrivning samt täktplan lämnas in till Mark- och miljödomstolen
vid Nacka tingsrätt. När ansökningshandlingarna anses kompletta, kungörs målet. Domstolen remitterar
också handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter inkomna synpunkter, eventuell
huvudförhandling och syn på plats beslutar Mark- och miljödomstolen om tillstånd till den ansökta
verksamheten.

3.1.2 SAMRÅD OCH INFORMATION
I MKB-processen och senare också i tillståndsprocessen ges de som är berörda av den planerade
verksamheten möjlighet att påverka densamma genom ett samrådsförfarande. Detta innebär att
verksamhetsutövaren ska samråda med Länsstyrelsen i Stockholm län, Upplands-Bro kommun och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden som ska vidtas. Före
samrådet ska verksamhetsutövaren lämna ett samrådsunderlag med uppgifter om lokalisering,
omfattning och utformning samt den miljöpåverkan som kan förutses.
Samrådsförfarandet är en process som kan utgöras av ett eller flera möten och/eller kommunikation på
annat sätt, t.ex. skriftligt samråd där information om projektet ges skriftligt och de berörda ges möjlighet
till att inkomma med synpunkter i brevform.
Samrådsprocessen ska följa 6 kap. 4-6 §§ i miljöbalken. Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering,
omfattning och utformning, miljöpåverkan samt innehållet och utformningen av det MKB-dokument som
upprättas.
Då verksamheten medför betydande miljöpåverkan ska sökanden även samråda med övriga statliga
myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Med hänsyn till att verksamheten utgör en s.k. Seveso-verksamhet ska samråd även ske enligt 6 kap.
4a § miljöbalken.

3.1.3 GENOMFÖRDA SAMRÅD
Bolaget inledde samrådsprocessen genom att samråda med Länsstyrelsen i Stockholms län och
Upplands-Bro kommun den 6 mars 2017. Samrådsunderlag återfinns i bilaga 1. Samrådet ägde rum på
Länsstyrelsen i Stockholm.
Skriftligt samråd genomfördes under mars-maj 2017. Utöver samråd med Länsstyrelsen i Stockholms
län och Upplands-Bro kommun, har samråd skett med de enskilda som ansetts berörda av
verksamheten samt med övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan
antas bli berörda.
De myndigheter och organisationer etc. som bolaget samrått med framgår även av tabell 3.1.3.
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Tabell 3.1.3 Myndigheter och organisationer vilka bolaget samrått med. De instanser vilka meddelat att de avstår
från att yttra sig har markerats med nej i kolumnen ”Lämnat yttrande”.
Myndighet/Organisation
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturvårdsverket

Lämnat yttrande
Ja (vid samrådsmötet)
Avstår

SGU

Ja

Trafikverket

Ja

MSB

Ja

Skogsstyrelsen

Ja

Naturskyddsföreningen Upplands-Bro

Ja

Stockholms ornitologiska förening

Nej

Upplands ornitologiska förening

Nej

Upplands-Bro kommun

Ja (vid samrådsmötet)

Räddningstjänsten Attunda

Nej

Vattenfall eldistribution AB

Nej

E.ON Elnät Sverige

Nej

Håtuna/Håbo-Tibble hembygdsförening

Nej

Luftfartsverket

Ja

Försvarsmakten

Nej

Hav- och vattenmyndigheten
Fortifikationsverket

Avstår
Nej

Ägarna till fastigheter inom-, och i anslutning till, 1000 m från gränsen till det planerade
verksamhetsområdet, Figur 3.1.3.1, har informerats genom direktutskick av samrådsunderlaget via
post.
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Figur 3.1.3.1 Ägarna till de fastigheter som ligger, helt eller delvis, inom den svarta streckade linjen ingår i den
krets som bolaget haft skriftligt samråd med. © Lantmäteriet

Kungörelse avseende den planerade verksamheten har skett i tidningarna Mitti Uppland-Bro och
Upplands Bro-bladet den 28 mars respektive 1 april 2017.
I det skriftliga samrådet samt i ovan nämnda annonser har informerats om verksamheten samt också
om möjligheten att ta del av ytterligare information och samrådsunderlag.
Under samrådet har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på den planerade verksamheten
såsom den beskrivits i samrådsunderlaget.
Ett öppet samrådsmöte för allmänheten hölls den 2 maj 2017 på Håtunagården.
En samrådsredogörelse innefattande inkomna yttrandena i sin helhet återfinns i bilaga B1.
Efter det att bolaget tagit del av alla synpunkter har föreliggande MKB tagits fram.

3.1.4 INKOMNA SYPUNKTER
I samrådet har synpunkter framförts från myndigheter och har bland annat belyst vikten av att utreda
verksamhetens konsekvenser på grundvatten, buller, naturmiljöer, vibrationer och täkttrafik. Det har
påpekats att den planerade verksamheten strider mot inriktningar översiktsplanen för Upplands-Bro samt
mot inriktningar i fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro.
Från allmänheten har synpunkter inkommit om vikten att utreda påverkan på grundvatten, brunnar och
avlopp, buller och luftstötvågor, damning, rekreationsmöjligheter, flora och fauna, kulturvärden samt
trafiksituationen. Lokaliseringen av täkten har kritiserats och en utförlig lokaliseringsutredning samt
behovsanalys har efterfrågats.
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3.1.5 RESULTAT AV SAMRÅD
Med anledning av de synpunkter som inkommit under samrådet har bolaget bland annat låtit utreda den
planerade verksamhetens påverkan avseende buller, vibrationer, olika naturmiljöer och arter, kulturmiljö
och hydrogeologi. Vidare har en kompletterande brunnsinventering genomförts. Möten med Trafikverket
har genomförts för att diskutera anslutningen av täktvägen till väg 912 samt trafiksituationen på väg 912.
Genomförda utredningar presenteras mer ingående i följande avsnitt av MKBn.

4

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Följande kapitel beskriver översiktligt den planerade täkt- och vattenverksamheten. En mer utförlig
beskrivning av verksamheten lämnas också i den tekniska beskrivningen, bilaga A till ansökan.

4.1

TÄKTVERKSAMHET

Det planerade verksamhetsområdet, Figur 4.1.1, omfattar ca 44 ha varav brytningsområdet utgör cirka
24 ha. En översiktskarta över täktområdet med omgivningar redovisas även i bilaga A1 till ansökan.

Figur 4.1.1 Planerat verksamhetsområde samt planerad transportväg.(© Lantmäteriet)

Den planerade täktverksamheten kommer att ske genom brytning ner till nivå +28 m ö h, omgivande
mark ligger i medeltal på +50 m ö h.
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Årsproduktionen beräknas normalt uppgå till ca 500 000 ton men för att kunna möta tillfälliga toppar i
efterfrågan avser bolaget att ansöka om tillstånd för en maximalt tillåten årsproduktion om 700 000 ton.
Ungefär 14 miljoner ton berg bedöms kunna brytas. Brytningsprocessen börjar med att delar av det
planerade brytområdet avbanas med grävmaskin. Det planerade brytområdet kommer att avbanas
successivt allt eftersom brytfronten avancerar. Överlagrande jordlager kommer att användas till
efterbehandling eller försäljas, massorna består till största delen av morän.
Brytningen planeras inledningsvis ske från söder mot norr och då nyttja brytfront som bullerskydd och
insynsskydd.
Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna i genomsnitt 150 000 ton jord- och
schaktmassor, maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong samt maximalt 50 000 ton
entreprenadberg. Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt.
De ingående momenten i verksamheten är:
-

Avbaning
Borrning
Sprängning
Skutknackning
Lastning och interna transporter
Förkrossning
Efterkrossning
Finkrossning
Sortering
Uttransport

Krossning och siktning/sortering kommer att ske med mobil utrustning, huvudsakligen inom
brytningsområdet.

4.2

SEVESOVERKSAMHET

Den planerade verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån.
I verksamheten hanteras farliga ämnen, i form av sprängämnen för losshållning av berg. Mängden
sprängmedel i varje salva varierar men normalt används cirka 20 ton vid en salva om ca 50 000 ton.
Inför sprängningen borras hål i berget. Sprängämnena är pumpbara och levereras med lastbil till
sprängplatsen strax före laddning, dvs. inga sprängmedel förvaras i täkten.
Fordonen som används vid transporterna är godkända för leveranser av produkter som på plats blandas
till ett funktionellt sprängmedel. I fordonet förvaras produkterna i åtskilda behållare som var för sig inte
utgör ett funktionellt sprängmedel.
Inför sprängning placeras en s.k. patronerad laddning (fast sprängmedel) i botten av spränghålen.
Därefter blandas produkterna från fordonet ner i spränghålen. Ett förgasningsmedel tillsätts sedan som
efter ca 10 min gör att blandningen blir ett aktivt sprängmedel.
Totalt planerar bolaget ett maximalt årligt uttag om 700 000 ton bergmaterial. Under ett normalår
beräknas dock produktionen uppgå till 500 000 ton. Sprängsalvor beräknas omfatta 30 000 - 50 000 ton
berg vid varje sprängning. Därmed kommer antalet sprängningstillfällen under ett maximalt år att uppgå
till ca 18 st och under ett normalår till ca 13 st.
Till ansökan biläggs ett handlingsprogram för Sevesoverksamheten. Där återfinns en närmare
beskrivning av verksamhetens risker, säkerhetsstyrning, resultatuppföljning och organisation för
hanteringen av allvarliga kemikalieolyckor, bilaga D till ansökan.

14 | 10245369 • Ansökan Kvarnnibble bergtäkt

Närmast belägna Seveso-anläggning är Bro bergtäkt på ett avstånd om cirka 3,5 km sydost om den
planerade täkten. Bro bergtäkt är i den lägre kravnivån.
Bolaget bedömer att det inte finns andra verksamheter i närheten som kan förväntas påverka säkerheten
inom verksamhetsområdet.

4.3

MASSHANTERING

Mottagning av massor till efterbehandling
Bolaget planerar att ta emot massor på anläggningen. I genomsnitt beräknas 150 000 ton externa jordoch schaktmassor per år tas emot. Hälften kommer gå till återvinning och hälften till efterbehandling av
området.
Samtliga massor som tas emot ska vara rena utan risk för negativ påverkan på miljön. Med rena massor
avses massor som klarar Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM),
enligt Naturvårdsverkets rapport 5976. . Intransporter av externa massor kommer i största möjliga mån
gå med returtransporter.
Massor som inte säljs eller kan användas direkt i efterbehandlingen kommer att användas till att bygga
bullervallar runt täkten och därefter användas vid efterbehandling i täktens slutskede
Mottagning och återvinning av entreprenadberg
Vidare planerar bolaget att årligen föra in, lagra och bearbeta maximalt 50 000 ton entreprenadberg för
återvinning och vidare försäljning. Entreprenadberg tas emot i täkten från olika bygg- och
anläggningsprojekt där överskott av berg uppstår. Entreprenadberget förvaras separat och kan behöva
krossas innan återvinning och försäljning kan ske. Återvinning av entreprenadberg sker till ändamål där
kvalitetskraven är lägre, ex. obundna lager, och där krav på CE-märkning saknas. Detta medför att
hushållning kan ske av berg som bryts i täkten som har högre kvalitet.
Allt entreprenadberg bedöms komma att lämna täkten eftersom det inte finns behov av att använda det i
den egna verksamheten. Mottagningen av entreprenadberg sker på avsedda ytor där materialet krossas
och sorteras innan det läggs i upplag i väntan på försäljning.
Mottagning och återvinning av asfalt och rivningsbetong
Slutligen planerar bolaget att årligen föra in, mellanlagra och bearbeta maximalt 50 000 ton asfalt och
rivningsbetong för återvinning och vidare försäljning varav allt kommer att återvinnas och säljas. Mottagningen
av asfalt och rivningsbetong sker på avsedda ytor där materialet sorteras innan det läggs i upplag i väntan på
återvinning och slutligen försäljning. Massor av asfalt och betong kommer att hantera separat och ev.
bearbetas innan återvinning kan ske. Krossning sker då i för ändamålet lämpligt krossverk. Asfalt och betong
förvaras i separata upplag i avvaktan på försäljning.
För all införsel av massor ställs krav på redovisning av massornas ursprung m.m. av avlämnaren innan
massorna avlämnas i täkten. Kontroll av mottagna massor sker enligt upprättade rutiner (se stycke 9.1).

4.4

EFTERBEHANDLING

Efterbehandling av täkten innebär att upplag, bullervallar och andra delar från täktverksamheten tas bort.
Vägar och planer rivs upp och planteras med skog. Efterbehandlingen kommer att ske kontinuerligt under
produktionen i de delar av brytområdet där det är möjligt. Efterbehandlingen kommer att utföras med
avbaningsmassor från täkten och massor som körts in i täkten och som uppfyller kraven för att användas
för bygg- och anläggningsändamål samt klarar halterna för KM, känslig markanvändning.
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Den planerade efterbehandlingen innebär att slänter anläggs runt brytområdets kanter med varierande
lutningar. I en del av täkten kan bergväggar lämnas för att gynna fågellivet. Inom brytområdet kommer det på
sikt att bildas en vattenspegel av både inläckande grundvatten och ytvatten från området. Vattnet kan
användas både av vilt och för bad. Delar av slänterna kan planteras med skog och andra delar kan sparas
så att de kan nyttjas som strand med lämplig anslutning till vattnet.
Efter avslutad täktverksamhet avses bortledning av grund- och ytvatten avbrytas och efter hand kommer stora
delar av brytningsområdet att fyllas med vatten och en sjö kommer att bildas i området. Vattenytan kommer
att ha en förväntad nivå på ca +39 möh (meter över havet) (RH2000). Tiden det tar för sjön att återskapas till
nära normal grundvattennivå är uppskattningsvis 20 år. Sjön kan dock användas för fritidssyften när nivån är
på +30, vilket skulle ta ungefär 4 år. Massor kommer att tas in för att slänta av kanterna, vilket kommer ske
succesivt och helt färdigt när tillståndet går ut.
Detaljerna i gestaltningen och markanvändningen runt sjön redovisas i efterbehandlingsplanen, se
ritning M103 i bilaga A1, och ska i detta skede ses som ett förslag och kan komma att revideras i samråd
med tillsynsmyndigheten i god tid innan tillståndet löper ut.

4.5

VATTENVERKSAMHET

Enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar
för detta, vattenverksamhet. Vattenverksamhet innebär att bolaget kommer att leda bort grundvatten
genom att avsänka grundvattennivån successivt allteftersom verksamheten etablerar sig på djupare
nivåer i det planerade brytningsområdet.
På uppdrag av bolaget har WSP Sverige AB genomfört en hydrogeologisk utredning. Syftet med
utredningen har varit att undersöka de hydrogeologiska förutsättningarna i området samt att bedöma och
beskriva de effekter som den planerade täktverksamheten kan få på såväl grund- som ytvatten i området.
Vidare har utredningen även utgjort underlag för bolagets bedömning om att den planerade
verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Den planerade
brytningen innebär att täkten bryts ut till som lägst nivå +28 m. Brytning kommer ske under
grundvattennivån varvid bolaget behöver avleda grundvatten för att sänka nivån ner till +27,5 m.
Vattenverksamhet, enligt vad som beskrivits ovan, innebär att bolaget kommer att avsänka
grundvattennivån närmast täkten successivt allteftersom verksamheten etablerar sig på djupare nivåer
inom brytningsområdet. I praktiken kommer det att anläggas en pumpgrop någon meter under
produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas. Vattnet pumpas sedan upp ur
täkten och leds till anläggningens sedimentationsdamm. Därifrån släpps det ut i ett dike vilket slutligen,
via ett 7 km långt dikessystem norrut, mynnar ut i Håtunaviken, Mälaren.
Dikessystemet omfattas av två markavvattningsföretag nedströms planerad vattenverksamhet,
Kvarnnibble markavattningsföretag samt Håtunaholm-Prästgården-Aske dikningsföretag.
I den planerade verksamheten kommer utöver nederbörd, även inläckande grundvatten att bortledas via
pumpning och sedimentationsdamm till samma markavattningsföretag. Vattenverksamheten beskrivs
mer ingående i den tekniska beskrivningen, bilaga A och situationen för markavvattningsföretagen i den
hydrogeologiska rapporten, bilaga B2.

4.6

TRANSPORTER

Transporter från täktområdet planeras att gå via en väg som anläggs söderut från täkten, delvis parallellt
med kraftledningen. Den nyanlagda vägen blir cirka 1,3 km lång. Vägen ansluter sedan till befintlig
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skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på väg 912. Beräknad årsdygnstrafik på väg 912 enligt
uppgifter från Trafikverket, baserat på mätningar 2015, är 257 tunga fordon.
Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om ca 35 ton per bil
med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) uppgå till ca 114 stycken per
arbetsdag räknat på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år blir antalet
fordonsrörelser ca 160 stycken per dag.
Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från
arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det vid en återvinning av maximalt 250
000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 56 fordonsrörelser per arbetsdag.
Dessa rörelser är utöver bergmaterialtransporterna samt förutsatt maximalt mottagande av massor på
ett år. Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket externa massor som möjligt med
returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt färre.
Transporterna kommer att gå mot E18 i huvudsak för att leverera ballastmaterial till betongfabrikerna i
Kungsängen och Enköping i första hand, men även till den marknad som finns runt Upplands-Bro,
Bålsta och Enköping, Figur 4.6.1.

Figur 4.6.1 Transporter från den planerade täktverksamheten går i huvudsak mot SO på E18 till Stockholm, men
transporter kommer även ske mot NV till Enköping och in i Bålsta.

Utredning och samtal har förts parallellt med Trafikverket angående bl.a. anslutning av täktväg till väg
912, olycksbild och trafikmängd.

10245369 • Ansökan Kvarnnibble bergtäkt | 17

4.7

ARBETSTIDER

Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 06.00 - 18.00.
Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00. Tillsynsmyndigheten får vid enstaka tillfällen
medge att arbetstiderna vid bergtäkten utökas.

4.8

ELDRIFT, BRÄNSLEN OCH KEMIKALIER

Kross- och siktanläggningar kommer att drivas med diesel eller dieselelektrisk drift. All diesel som
används kommer vara av miljöklass 1.
All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. Övriga kemikalier som används för t.ex.
service av maskinparken kommer att förvaras i låsbara invallade utrymmen. El kommer att användas
till platskontor och personalutrymmen och kopplas på det fasta nätet.

4.9

BYGGNADER

I den planerade täkten kommer det att finnas en byggnad för personalutrymmen och platskontor.
Denna kommer att anläggas inom det planerade verksamhetsområdet. Bygglov där så krävs, kommer
att sökas hos kommunen.

5

ALTERNATIV OCH BEHOV

Bolaget arbetar aktivt för att hitta strategiskt placerade täkter, nära avsättningsområden och där ett tydligt
behov av bergmaterial finns. Väl utredda lokaliseringar och strategiskt placerade täkter minskar behovet
av transporter och samtidigt minskar påverkan på miljön och motsvarar då de krav som ställs på
hushållning av resurser och lämplig markanvändning enligt miljöbalken.
Förutsättningar för lokalisering av en nyetablering av en bergtäkt för Swerock är i detta fall:
-

Täkten ska klara kraven på materialkvalitet för att i första hand kunna användas vid
betongtillverkning
Täkten ska avlasta befintlig täkt i Gladökvarn, södra Stockholm
Täkten ska ligga strategiskt nära någon av Swerocks betongfabriker i Stockholm/Enköping
Täkten ska framförallt försörja norra och västra delarna av Stockholm samt västerut mot
Enköping
Täkten ska innehålla den mängd bergmaterial för att kunna försörja området i ett perspektiv om
minst 20 år
Materialet ska kunna transporteras ut till avsättningsområden och betongstationer i regionen
genom korta sträckor fram till det större vägnätet.

Bergmaterialet som avses brytas ska i första hand användas för betongändamål. Bergmaterialet fungerar
som ersättningsmaterial till naturgrus och bidrar till att användningen av naturgrus kan minska i linje med
nationella mål. Bergmaterialet kommer även att användas till exempelvis vägbyggnadsändamål och
infrastruktur.

5.1

LOKALISERING

Val av lokalisering för en bergtäkt utgår från miljöbalkens allmänna hänsynsregler som grund samt med
hänsyn till rimlighetsavvägningen enligt 7§ 2 kap miljöbalken. Bolaget har låtit göra en
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lokaliseringsutredning, bilaga C, där syftet är att identifiera ett område och visa vilka urvalskriterier som
används vid framtagande av den mest lämpliga lokaliseringen.
Valet av plats för en bergtäkt styrs av ett antal fysiska och administrativa faktorer. Vissa faktorer är starkt
begränsande för att etablera verksamheten samtidigt som andra faktorer innebär att täktverksamheten
ändå kan bedrivas med acceptabel inverkan på människors hälsa och miljön.
Val av plats för täktverksamhet är primärt att berggrunden består av rätt sammansättning för att motsvara
kraven som ställs för användningsområdet, exempelvis betongändamål, vägändamål osv. Vidare
behöver området vara tillräckligt stort för att kunna bryta den mängd material som motsvarar förväntat
behov inom avsättnningsområdet.
Bolaget har inlett lokaliseringsutredningen genom att studera bl.a. berggrundskartor och genomfört
fältbesök i ett första skede identifierat möjligheten att etablera en bergtäkt inom ett önskat
avsättningsområde, med avseende på bergkvalitet och tillgång på berg samt med goda
transportmöjligheter.
Därefter görs ett urval utifrån andra faktorer som riksintressen, naturmiljö, avstånd till känsliga miljöer,
övriga skyddade områden m.m. Huvudalternativet vid Kvarnnibble filtrerades fram för vidare utredningar
och konstaterades som ett lämpligt område för att ansöka om tillstånd till bergtäkt inom.
Utredningarna kring grund- och ytvatten, buller samt utförda naturvärdes- och artinventeringar visar på
att den planerade verksamheten kan ske utan oacceptabel negativ inverkan på människors hälsa och
miljö. Bolaget anser därför att föreslagen lokalisering, med avseende på bl.a. markanvändning,
resurshushållning, transportmöjligheter, geologiska förutsättningar, bergkvalitet, avsättningsområde
och påverkan på natur- och kulturmiljö utgör det bästa alternativet. Vidare kan man utifrån den
behovsutredning som också presenteras i bilaga C, se att en lokalisering i Kvarnnibble är motiverad då
ett behov finns för samhällsviktiga infrastruktursatsningar och bostäder i regionen kring Stockholm och
Uppsala län, se även stycke 5.3.

5.2

NOLLALTERNATIVET

En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna av att den planerade verksamheten eller
åtgärden inte kommer till stånd, ett s.k. nollalternativ. Syftet med redovisningen av ett nollalternativ är att
kunna bedöma vilken påverkan den planerade verksamheten bidrar till vid en jämförelse med om
verksamheten inte kommer till stånd.
Nollalternativet innebär att den planerade täktverksamheten vid Kvarnnibble på rubricerad fastighet inte
kommer till stånd. Behovet av bergmaterial kommer då att behöva tillgodoses av andra täkter i regionen
eller av en nyetablerad täktverksamhet vid annan lokalisering.
Om den planerade verksamheten inte kommer till stånd, betyder det att de störningsmoment, vibrationer,
buller, damning, transporter etc. vilka är relaterade till verksamheten, inte kommer att uppstå. Detta
kommer då öka vid någon annan befintlig verksamhet eller uppstå vid ett annat oexploaterat område för
att tillgodose regionens behov av bergmaterial.
En mer ingående bedömning av miljökonsekvenserna vid det ansökta alternativet samt vid
nollalternativet redovisas i avsnitt 7 nedan.

5.3

BEHOV

Bolaget letar ständigt efter möjliga avsättningsområden och regioner där ett behov finns av bergmaterial
för att upprätthålla en samhällsutveckling i form av infrastruktur och exploateringar. Vid sådana
utredningar är behovet av bergmaterial en avgörande faktor. Området kring Upplands-Bro har valts ut
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då bolaget identifierat att behov föreligger för nuvarande och kommande infrastrukturprojekt och
samhällsutveckling i form av bebyggelse i regionen kring Stockholm och Uppsala län.
Samhällets förändring under de senaste 25 åren har inneburit ökade krav på bergmaterial samt mer
restriktiv tillståndsgivning för olika täktverksamheter. Anledningen till ökade krav på bergmaterialet har
bland annat varit att trafikmängden har ökat och att kostnaderna för byggande och underhåll av vägar
därmed stigit. Betydelsen av slitstarkt material för att hålla nere kostnader har därmed blivit större.
Samtidigt har sådana täktverksamheter som står i strid med andra intressen i mindre utsträckning blivit
möjliga att bedriva. Detta har i huvudsak inneburit en kraftigt minskad utvinning av naturgrus. Naturgrus
ska enbart användas till områden där inte ersättningsmaterial finns eftersom naturgrustäkter ofta står i
konflikt med dricksvattenintressen och vattenförsörjningsplanering. Att bevara våra naturgrusavlagringar
är en precisering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Ballastmaterial till betongändamål har av tradition tagits ifrån naturgrustäkter. Eftersom naturgrustäkter
nu stängs uppstår en brist på ballast till betongändamål om inte ballastmaterialet istället kan tas från en
bergtäkt. De senaste åren har omfattande forskning pågått i branschen och inte minst inom Swerock för
att ballast från bergtäkter ska kunna användas till betong. Det är nu tekniskt möjligt att ersätta naturgruset
med krossat berg vid tillverkning av betong. Dock är det så att alla befintliga bergtäkter inte har de
geologiska förutsättningarna som krävs för att ballastmaterialet ska kunna användas vid
betongtillverkning. Därför måste nya bergtäkter öppnas med de rätta geologiska förutsättningarna för att
undvika att det uppstår en brist på ballastmaterial till betongändamål. Olika regioner i landet har olika
tillgång på berg som är möjligt att använda, hänsyn måste därför tas till markanvändningen, i linje med
miljöbalken.
Bergarten i Kvarnnibble beskrivs i avsnitt 6.1, bolaget har undersökt bergkvalitén och resultatet visar att
berget är av hög kvalitet och väl lämpad för de avsättningsområden som bolaget har.
Efter en lång period av ökad efterfrågan på bergmaterial förväntas efterfrågan fortfarande att stiga.
Bebyggelsetrycket är hårt i Stockholm och Uppsala län samtidigt som det finns planer på stora
infrastrukturprojekt som kräver mycket material i dessa län med omnejd. Enligt Boverket finns ett behov
av 700 000 nya bostäder i Sverige till 2025. Det är den högsta nybyggnadstakten sedan 1970-talet. En
framtida byggnadstakt på 70 000 bostäder per år skulle innebära ett behov av 120 miljoner ton per år.
Det skulle innebära att behovet av ballastmaterial årligen ökar med 60-70% jämfört med medeltalet för
perioden 2000-2015. Den aktuella regionen kring Upplands-Bro tillhör Stockholms län som är ett av de
områdena i Sverige som expanderar mest i dagsläget (det finns planer för mer än 10 000 nya bostäder)
och har högst befolkningsökning, samtidigt som lokaliseringen också ligger nära Uppsala län. De
kommuner där bostadsbeståndet förväntas öka mest är Nacka och Upplands-Bro. I dessa kommuner
uppgår byggplanerna till mer än 60 % av nuvarande bostadsbeståndet. I Järfälla, Sundbyberg, Värmdö,
Vallentuna och Nykvarn uppgår byggplanerna till mellan 50-60 % av bostadsbeståndet.
I dagsläget finns den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen - RUFS 2050, på utställning
fram till 3 november 2017. I denna anges att samtliga 26 kommuner i Stockholms län anger att det råder
brist på bostäder i kommunen som helhet. Bostadsbeståndet beräknas behöva utökas från cirka
1 000 000 bostäder 2015 till cirka 1 600 000 bostäder 2050. Planen anger att befolkningsökningen bl.a.
kräver ett tillskott av funktioner och utbyggnad av system såsom avfalls- och masshantering samt täkter.
Den tekniska infrastrukturen är mycket viktig eftersom den äventyrar regionens expansion om
kapaciteten förblir otillräcklig. RUFS 2050 anger vidare att utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur
i Stockholmsregionen är beroende av berg- och grusmaterial för konstruktions- och markförberedande
arbeten. Förhållningssättet till täkter i planen är följande:
-

Behåll och utveckla täkter och massahanteringsanläggningar som har ett strategiskt läge och
regional betydelse.
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-

-

Prioritera befintliga och nya täkter, centralt belägna materialterminaler samt regionala
ballastterminaler med hamn- och järnvägslägen. Mark för detta behöver lokaliseras och säkras
genom en regional samordning i de kommunala översiktsplanerna och i efterföljande
detaljplanering.
Beakta hantering av massor i tidiga planskeden och i byggprojekt som kommer att ge upphov
till stora mängder schaktmassor.
Beakta skyddsavstånd till bebyggelse, liksom risken för eller påverkan på regionens
dricksvattenresurser.

Lokaliseringsutredningen, bilaga C, visar att Kvarnnibble är strategiskt väl placerad i förhållande till flera
stora avsättningsområden och med närhet till betongstationer. Genomförda utredningar visar på att
avstånd till bebyggelse är tillräcklig för att klara de i ansökan föreslagna riktvärdena för buller, vibrationer
och luftstötsvågor. Den planerade verksamheten med återvinning av massor och mottagning av
schaktmassor ihop med täktverksamhet motsvarar resonemanget kring att utveckla kretslopp, synergier
och samband i RUFS 2050 vad gäller teknisk infrastruktur mellan avfallshantering, masshantering och
täkter.
Avsättningen för Kvarnnibble ska ses ur ett större perspektiv och innefattar expansionen men också
förtätningen av städerna Stockholm, Uppsala och Enköping samtidigt som materialet används inom
infrastrukturprojekt och avsättning lokalt i Upplands-Bro kommun. Dessa tre större städer ligger inom ett
transportavstånd på 4 mil vilket är ett fördelaktigt avstånd när man väger ekonomiska och miljömässiga
aspekter mot varandra. Lokaliseringen ligger i princip mitt i ett område utpekat av SGU i deras
metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplan (2015:05), som innebär att lokaliseringen kan
försörja flera marknader utan alltför långa transporter. Utredningar har visat att bergmaterialet är av god
kvalitet för planerad avsättningsområden, i motsats till vad SGU anger i materialförsörjningsplanen.
Prognosen enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, för Upplands-Bro kommun är att befolkningen i
kommunen kommer att öka från 27 000 till knappt 34 400 mellan 2017 och 2025. Samma prognos för
Stockholms län är att den totala befolkningsökningen kommer öka från knappt 2,2 miljoner 2014 till ca
2,6 miljoner 2025, den kommer alltså öka med cirka 400 000 personer.
Det genomsnittliga behovet av stenmaterial kan i Sverige generellt antas vara mellan 7 till 10 ton per
person och år, baserat Sveriges geologiska undersöknings årliga produktionsstatistik (Grus, sand och
krossberg 2015, SGU 2016:3).
Under 2015 levererades drygt 15 000 000 ton ballast i Stockholm och Uppsala län. Det framtida
ballastbehovet i regionen kring Uppsala och Stockholm har räknats fram utifrån det förväntade behovet
av 60% mer material baserat på framtida nybyggnadstakt. Det innebär att det skulle behöva levereras
minst 24 000 000 ton ballastmaterial per år i förhållande till de 15 000 000 ton som levererades 2015.
Samma siffror för Upplands-Bro kommun med förväntad populationsutveckling, framtida
behovsutveckling och ett behov på 10 ton per person och år, då regionen tillhör en av de med störst
behov i landet, ger att Upplands-Bro kommun skulle ha ett teoretiskt behov på 344 000 ton bergmaterial
per år. Bro bergtäkt skulle då inte räcka till för att täcka kommunens behov i framtiden, även om allt
material skulle levereras inom kommunen.
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Figur 5.3.1. Tillståndsgiven mängd för de aktiva täkter som ligger inom 30 km transportväg från Kvarnnibble. Vidare visas även
det teoretiska behovet av ballast inom dessa täkters avsättningsområde med den procentuella utvecklingskurva som motsvarar
det totala i Stockholms län.

Noteras bör också att för att en fri marknad ska fungera på ett konkurrensmässigt bra vis krävs ett
överskott av bergmaterial. Detta innebär att marknadens behov är större än det uppskattade
ballastbehovet vilket innebär att ballastbehovet i figur 5.3.1 kan anses vara en restriktiv bedömning av
det framtida behovet. I figur 5.3.1 framgår att behovet av material överstiger tillgängliga materialmängder
ca vid år 2025. Förtydligas bör att det är tillståndsgiven mängd som anges i tabellen, i verkligheten kan
mer material redan ha levererats ut och behovet kan komma att bli tydligare tidigare. Vidare kan de olika
täkternas materialkvalitet skilja sig åt och material för exempelvis betong kan vara betydligt mindre.
Att etablera en bergtäktsverksamhet tar tid. Innan eventuellt tillstånd vunnit laga kraft, innan eventuella
vägar hunnit byggas/iordningställas, mark avbanats osv och innan material kan börja brytas och
levereras ut kan ta ett par år.
I Figur 5.3.2 redovisas aktiva och inaktiva bergtäkter inom 30 km radie från planerad lokalisering vid
Kvarnnibble. Enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 – RUFS 2010 så anges att
de tätortsnära bergtäkterna i stort sett är uttömda och att det vid antagandet av RUFS 2010 rådde brist
på berg från bergtäkter. För att motsvara behovet av ballastmaterial så anges också att
återanvändningen och återvinningen av berg- och schaktmassor, liksom användningen av alternativa
material, skulle öka avsevärt och i snabbare takt. Flera av de täkter som ligger inom nära
Stockholmsregionen har tillstånd som gått ut eller är på väg att gå ut, medans några har fått förnyade
tillstånd sedan RUFS 2010 antogs. Sett till det förväntade behovet så bedöms inte de gällande tillstånden
räcka till på sikt (figur 5.3.1). Avståndet om 30 km har bedömts som rimligt avsättningsområde i detta
fall, då man vid ytterligare avstånd kommer in på andra lokala marknader. Det är mer eller mindre praxis
i denna del av landet (södra Sverige) att man tittar på avsättningsområden inom 30-40 km.
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Figur 5.3.2 Aktiva och inaktiva bergtäkter inom 30 km radie från planerad verksamhet vid Kvarnnibble.
(© Lantmäteriet)

Toresta bergtäkt och Stäket bergtäkt har idag inga gällande täkttillstånd varför ingen täktverksamhet
bedrivs där. Både täkten vid Antuna och den vid Västerbytorp har tillstånd som inom kort kommer gå ut.
Cirka 6 km transportvägen sydost om Kvarnnibble ligger Bro bergtäkt. Det är den bergtäkt som ligger
närmast den planerade täkten. Tillståndet för Bro bergtäkt är daterat 28 maj 2008 och tillåter ett uttag av
totalt 4 milj. ton berg med en genomsnittlig årsproduktion på 250 000 ton per år med möjlighet att under
enstaka år ta ut 400 000 ton. Tillståndet gäller till 1 juni 2028.
Cirka 2,5 mil transportvägen sydost om Kvarnnibble ligger Vällsta bergtäkt. Täkten i Vällsta har tillstånd
som är daterat den 23 maj 2013 med tillstånd att ta ut totalt 20 milj. ton berg under en 20-årsperiod.
Cirka 3 mil transportvägen ost och sydost om Kvarnnibble ligger två bergtäkter, Västerbytorp och Antuna.
Täkten i Västerbytorp har tillstånd som lämnades 8 mars 2004 och tillåter ett uttag av totalt 3 milj. ton
berg. Tillståndet gäller till 1 juni 2019. Täkten i Antuna har tillstånd från 2 mars 2004 för ett totalt uttag
av 300 000 ton årligen fram till 1 juni 2018.
Utöver dessa täkter finns det inom regionen ytterligare fem täkter på ett avstånd mellan 3 och 5 mil
transportvägen beroende på vägval. Regionen väster om Stockholm är ett område med en högre andel
täkter än det normala för landet. Det beror på att behovet av material är stort i regionen samtidigt som
möjligheten att hitta lämpliga lokaliseringar i direkt närhet till storstäder och tätorter är svårt.
Ecolop AB har på uppdrag av SBMI genomfört en analys av kapacitet för ballast i Stockholm. Analysen
är gjord utifrån tillgången på ballast för perioden fram till 2030 i Stockholms län. Men även Uppsala och
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Dalarna har studerats för att bedöma tillgång på ballast och ett tänkt transportavstånd för att täcka brist
på ballast. Uppkommet entreprenadberg vid större infrastrukturprojekt tas med i analysen för att bedöma
tillgången på material. Ett exempel på ett större infrastrukturprojekt är ”Förbifart Stockholm”. Här räknar
Trafikverket med att ca 19 miljoner ton kommer bli tillgängligt. Entreprenadberg kan dock inte CE-märkas
på grund av bristen på spårbarhet från ursprungsplatsen och kan då endast användas till vissa mindre
kvalificerade avsättningsområden i obundna lager och inte till t.ex. betong.
Analysen sammanfattar att det mesta tyder på att kapaciteten för ballast inte räcker till och att en brist
kan uppstå omkring år 2021-2025. Rapporten anger också att avslag kan ges i en tillståndsprövning,
med motiveringen att behov av material saknas. Detta är något som har skett under senare åren, även i
Stockholms län vilket går emot de behovsutredningar som genomförts i regionen. Konsekvenserna av
bristen på ballast kommer att resultera i större transportarbete, vilket leder till att kostnaderna för
bostadsbyggandet ökar. Flera olika problem såsom ökande koldioxid- och partikelutsläpp samt trängsel
och olycksrisker följer också på detta. Enligt bedömningar inom ramen för genomförd analys är ökningen
av koldioxidutsläppen betydande.
Sammanfattningsvis innebär svårigheten att finna alternativa etableringar som uppfyller kriterierna i
urvalsprocessen gör att det är av intresse för samhällsutvecklingen att verksamheten får tillstånd. För
fortsatt byggande och underhåll av vägar, järnvägar, hus, broar, hamnar och flygplatser i regionen
bedöms materialet från Kvarnnibble vara viktigt.

6

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING

6.1

GEOLOGI

Berggrunden där brytområdet planeras domineras av urberg och sandig morän. Inom
verksamhetsområdet förekommer även glacial lera i olika fraktioner. Längst i söder inom
verksamhetsområdet sträcker sig ett mindre område bestående av kärrtorv in.
I figur 6.1.1 redovisas ett utdrag av SGU:s jordartskarta över området. Jorddjupet inom
verksamhetsområdet och i de närliggande omgivningarna är ett tunt moränlager mestadels under en
meter.
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Figur 6.1.1 Utdrag från SGU:s jordartskarta. Berggrunden i täktområdet består till största delen av urberg (röd) samt
sandig morän (ljusblå). Gult motsvarar glacial lera i olika fraktioner. I södra delen av verksamhetsområdet
förekommer ett mindre område med kärrtorv (brunt). (© SGU)

Berggrunden i området består huvudsakligen av urberg i form av granitoid och underordnad syenitoid,
samt metagråvacka, glimmerskiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit m.m.
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Figur 6.1.2 Utdrag från SGU:s berggrundskarta visar att området för täkten består av granitoid och underordnad
syenitoid (brun) samt metagråvacka, glimmerskiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit m.m. (blå). (© SGU)

6.1.1 Bergkvalitet
Enligt uppgifter från bergkvalitetskartan har SGU bedömt att bergrundsmaterialet inom det planerade
täktområdet tillhör bergkvalitetsklass 1 med avseende på järnvägsändamål och betongändamål, samt
klass 2 för vägändamål. Enligt definitionen av klassningen kan materialet t.ex. användas till de flesta
betonganvändningsområden samt lämpar sig väl som makadamballast för användning i överbyggnad till
järnväg och som frostisoleringslager och förstärkningslager för underbyggnaden. För vägändamål
beskrivs kvaliteten lämpa sig för massabeläggningar, bär- och förstärkningslager.
Bolaget har även låtit utföra egna bergkvalitetsundersökningar. Resultatet visar att berget var av hög
kvalitet och väl lämpad för de avsättningsområden som bolaget har, bland annat de krav som ställs för
ersättningsmaterial för betong. Vidare visar undersökningarna att materialet även uppfyller kraven för
slitlager för vägändamål (motsvarande klass 1 i SGUs kvalitetsklassning).
Bolaget har även låtit mäta gammastrålning inom det planerade täktområdet. Undersökningarna visade
att materialet ligger väl under rekommenderad gräns för vad som är rekommenderas i byggnadsmaterial
där människor vistas mer än tillfälligt. Materialet kan således användas utan begränsningar med
avseende på det radioaktiva innehållet för byggnadsändamål.

26 | 10245369 • Ansökan Kvarnnibble bergtäkt

6.2

HYDROLOGI OCH HYDROGEOLOGI

Områdets hydro- och hydrogeologi har utretts. Rapporten återfinns i sin helhet i bilaga B2.
Planerat täktområdet ligger inom huvudavrinningsområde (objektid 120) Norrström och
delavrinningsområde objektid 7479, rinner till Mälaren-Skofjärden och delavrinningsområde Utloppet av
Mälaren. Grundvattenströmningen bedöms följa topografin. Mer detaljerade studier visar att det
planerade täktområdet avrinner åt två olika håll, men ansluter till varandra vid en senare punkt. Således
kommer inte planerad täktverksamhet påverka det större avrinningsområdet nämnvärt, dock kan en
mindre omfördelning mellan de lokala avrinningsområdena ske. Konsekvenser på yt- och grundvatten
beskrivs i avsnitt 7.

Figur 6.2.1. Från täkten leds allt uppsamlat vatten via öppna diken genom markavvattningsföretagen Kvarnnibble
vaf vidare genom Håtungaholm-Prästgården-Aske df ut till Mälaren. (© Metria)

Allt avrinnande vatten från området samlas i en pumpgrop i den planerade bergtäkten. Därifrån lyfts
vatten med en pump till en sedimentationsdamm, varifrån vattnet avrinner till Håtunaviken som en del
av Mälaren via ett dike som berörs av två markavvattningsföretag. Söder om täkten återfinns även
mindre vattendrag som avvattnar de högre belägna områdena. Nordväst om planerad täkt finns en
grävd sjö som vars vatten bland annat består av grundvatten som läcker in.
Enligt uppgifter från SMHI är nederbörden i området ca 580 mm och nettonederbörden efter
avdunstning ca 185 mm/år. Över en täkt där ingen växtlighet finns minskar evapotranspirationen. Här
antas att 60 % av medelavdunstningen kvarstår över brytområdet efter avskogning.
Nettonederbörden har, utifrån områdets geologi och hydrologi, antagits till 190 mm/år över bevuxet
område och 350 mm/år över bruten täkt. En beräkning görs i hydrologiska utredningen på
avsänkningen av grundvatten där tre olika influensområden tas fram, för ytligt grundvatten, för undre
magasin och för djupt berg. Detta för att innefatta alla olika intressen som kan beröras.
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Grundvattenläckaget till täkten, den direkta nederbörden över täkten och medelflödet till
markavattningsföretagen har räknats fram i hydrogeologiska utredningen. En schematisk bild, figur
6.2.2 visar skillnaden mellan nuläge och vid planerad täkt.

Figur 6.2.2. Schematisk skiss på förändring av flödet till och ut från täkten.

Områdets naturliga utflöde av vatten till vattendraget i nuläget vid ett s.k. 5-års regn har beräknats
motsvara 53 l/s. Denna mängd avser bolaget låta bli den maximala mängd bortlett vatten (grund och
ytvatten) från den planerade täktverksamheten, se den hydrogeologiska utredningen, bilaga B2.

6.3

VATTENINTRESSEN

Några vattentäkter med skydd enligt miljöbalken finns inte inom eller i närheten av täktområdet. Norr om
det planerade verksamhetsområdet finns två aktiva markavvattningsföretag, Kvarnnibble
markavattningsföretag samt Håtunaholm-Prästgården-Aske dikningsföretag, figur 6.3.1.

28 | 10245369 • Ansökan Kvarnnibble bergtäkt

Figur 6.3.1. Markavvattningsföretag i närheten av planerad täktverksamhet.(© Lantmäteriet)

Enligt SGU:s dataregister ”Brunnar” finns det privata brunnar, för dricksvatten- eller energiproduktion,
bland annat i anslutning till bebyggelsen kring täktområdet, figur 6.3.2. SGUs brunnsregister är
ofullständigt och därför genomfördes en kompletterande brunnsinventering i samband med
samrådsprocessen. Närboende inom 1000 m från det planerade verksamhetsområdets yttre gräns fick
en brunnsinventeringsenkät via direktutskick i brevlådan. Underlaget användes för att komplettera den
hydrogeologiska utredningen (bilaga B2) för att bedöma risk för påverkan av privata brunnar till följd av
täktverksamheten.
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Figur 6.3.2. I anslutning till kringliggande bebyggelse finns privata brunnar, figuren visar brunnar som är noterade i
SGUs brunnsregister. (© Lantmäteriet)

6.4

AKTUELL VATTENRECIPIENT

Befintligt verksamhetsområde ligger inom huvudavrinningsområde (objektid 120) Norrström och
delavrinningsområde objektid 7479, rinner till Mälaren-Skofjärden. Vatten som samlas upp inom
verksamhetsområdet släpps efter sedimentationsdamm till ett ca 2 km dikessystem och når Kvarnnibble
markavvattningsföretag. Vattnet rinner därefter 7 km nord/nordost i den övriga vattenförekomsten
WA12474823 till den första vattenförekomsten Mälaren-Skofjärden SE661812-160232. Den totala
rinnsträckan från täkten till Mälaren är ca 9 km. Det finns ingen grundvattenförekomst inom
verksamhetsområdet, Figur 6.4.1.
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Figur 6.4.1. Det bortledda vattnets flödesväg, närmast utpekade vattenförekomst och slutrecipient. (© Lantmäteriet)

Enligt SMHIs vattenweb är medelvattenflödet (1981-2010) från det övriga vattnet WA12474823 samt
området nordväst om Mälaren-Skofjärden (AROID SMHI 661536-160073) 0,35 m3/s,
medelhögvattenflödet 3,9 m 3/s och medellågvattenflödet 0,02 m 3/s. Den årliga transporten (2004-2015)
av kväve och fosfor från avrinningsområdet till Mälaren-Skofjärden, visas i tabell 6.4.1. Den årliga
nettotranporten av kväve till havet från Mälaren-Skofjärden är drygt 1200 ton (SMHI vattenweb).
Tabell 6.4.1. Årlig (medel 2004-2015) transport av kväve och fosfor från avrinningsområdet till Mälaren-Skofjärden.

Sjö & Vattendrag
Skog & Hygge
Myr
Jordbruk
Övrigt
Urbant inkl. dagvatten
Enskilda avlopp
Avloppsreningsverk
Industri
Internbelastning
Totalt

Kväve [kg/år]
131
6558
48
24071
0
539
1051
3911
0
0
36310

Fosfor [kg/år]
0
522
4
1525
0
76
94
27
0
0
2247
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6.4.1 Status och miljökvalitetsnormer ytvattenförekomster
Det övriga vattnet WA12474823 är inte statusklassificerat och har inga beslutade miljökvalitetsnormer.
Närmsta vattenförekomst är Mälaren-Skofjärden (SE661812-160232). Sjön har måttlig ekologisk
status, baserat på växtplankton, klorofyll och förhöjda halter av fosfor. Den kemiska statusen är god
förutom kvicksilver och polybromerade difenyleter, som har förhöjda halter i samtliga
ytvattenförekomster i hela Sverige. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status senast 2027, då
problem med övergödning ska vara lösta. Kvicksilver och polybromerade difenyleter har mindre
stränga krav, övriga ämnen ska bibehålla halter under gränsvärde.
Mälaren-Skofjärden omfattas av två skyddade områden, dels fisk och musselvattenförordningen och
dels används Mälaren som dricksvattentäkt.

6.4.2 Status och miljökvalitetsnormer grundvattenförekomst
Planerat täktområdet är inte lokaliserat i närheten av någon grundvattenförekomst. Närmast
förekommande grundvattenförekomst ligger ca 2,2 km västerut och utgörs av ett grundvattenmagasin
av sand och grusförekomst (Vreta-Bålsta, SE660987-159721), med utmärkta eller ovanligt goda
uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasinet (25-125 l/s).

6.5

NATURMILJÖ

Det planerade täktområdet är till största delen skogklätt och utgörs av gallrad, äldre barrblandskog på
frisk mark med inslag av yngre planterad skog. Det förekommer även spridda hällmarksområden med
gamla tallar och död ved, ett par små myrar, ett mindre hygge i sydost och en lövsumpskog i söder. Norr
och väster om det planerade verksamhetsområdet finns jordbruksmark.
Dokumenterade naturvärden
Det planerade täktområdet omfattas inte av några skyddade områden som riksintresse för naturvård,
naturreservat eller liknande.
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Figur 6.5.1. Dokumenterade naturvärden efter inventeringar av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. (© Lantmäteriet)

Sydväst om det planerade verksamhetsområdet ligger en utpekad nyckelbiotop, (figur 6.5.1).
Inventeringen av nyckelbiotopen utfördes 1996. Skogsstyrelsen anger att biotoptypen är hällmarkskog
som till största delen utgörs av gammal tall. Utöver nämnda nyckelbiotop har Skogsstyrelsen
identifierat ytterligare ett antal olika sumpskogar och naturvärden runt det planerade
verksamhetsområdet.
Söder om det planerade verksamhetsområdet ligger två områden som omfattas av
våtmarksinventeringen i Stockholms län, Figur 6.5.2. Lillmossen som ligger närmst det planerade
verksamhetsområdet (klass 4) beskrivs som en svagt välvd mosse på 10 ha, våtmarken omges av
hällmarker. Stormossen (klass 2) beskrivs som ett myrkomplex på 18 ha, även denna våtmark omges
av hällmarker. I våtmarksinventeringen är klass 2 utpekat som värdefull våtmark och klass 4 våtmark
utan nämnvärt naturvårdsintresse.
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Figur 6.5.2. Objekt från våtmarksinventeringen i närheten av det planerade täktområdet.
(© Lantmäteriet)

Naturföretaget genomförde 2016 en naturvärdesinventering i området (bilaga B5). Inventeringen
kompletterades 2017 där kärlväxter (främst orkideér) och groddjur inventerades särskilt efter uppgifter
som framkommit under samrådsskedet.
En naturvärdesinventering omfattar (enligt standardiserad metod SS 199000:2014):





Allmän inventering av befintlig information rörande riksintressen, Natura 2000-områden,
områdets eventuella skyddsvärda biotoper, rödlistade arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m.
Denna information hämtas bland annat hämtats in från Länsstyrelsen, ArtDatabanken och
Skogsstyrelsen.
En naturvärdesinventering i fält.
Systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering med avseende på naturvärden vilka
identifierats vid fältbesöket.

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms
med hjälp av bedömningsgrunderna art och biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska
mångfaldens nuvarande tillstånd. Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras.
Naturvärdesbedömningen baseras på att kvantifiera egenskaper i naturen – strukturer,
åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för
mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur d.v.s.
biologisk mångfald.
Naturvärdesbedömning ska göras utifrån två bedömningsgrunder:
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Art
Biotop

Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den
aktuella biotopen och regionen.
I naturvärdesinventeringen delades området upp i delområden som beskrivs i text samt
naturvärdesklassas i en skala från klass 1 till 4, där klass 1 är högsta naturvärde. De högsta
naturvärdena som identifieras i inventeringen är klass 3 (påtagliga naturvärden) och utgörs av
hällmarkstallskog. Bedömningen till klass 3 baseras på ett påtagligt biotopvärde i form av inslag av
gamla träd och lågor och ett visst artvärde. Naturvårdsarter som påträffats är blåmossa och tallticka.
Båda dessa utgör så kallade signalarter och talltickan är även rödlistad som nära hotad (NT). Den
utpekade sumpskogen som berörs av planerat verksamhetsområde utgörs av björksumpskog, med
inslag av klibbal. Sumpskogen är påverkad av dikning, träden är medelålders och död ved saknas
nästan helt. Artvärdet i området klassas som obetydligt då inga naturvårdsarter hittades och området
inte är påtagligt artrikare än omgivningen. I Figur 6.5.3 redovisas klassningen av de inventerade
naturvärdesobjekten.

Figur

6.5.3 Klassade naturvärdesobjekt inom
naturvärdesinventeringen. (Källa: Naturföretaget)

planerat

verksamhetsområde.

Respektive

objekt

beskrivs

i

Rödlistan
De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR),
Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De
rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade. Kategorin Kunskapsbrist
omfattar arter där kunskapen är så dålig att de inte kan placeras i någon kategori.
Rödlistan baseras på internationellt vedertagna kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen, IUCN.
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Artinventering
Efter inkomna synpunkter under samrådet genomfördes en riktad inventering av Naturföretaget under
2017 (se bilaga B6). Inriktningen gällde framförallt groddjur och kärlväxter med fokus på salamandrar
och orkidéer. Kärlväxter inventerades under två dagsbesök, ett i maj och ett i juli. Groddjursinventeringen
inleddes med att alla lämpliga grodvatten identifierades inom 1 km radie. Dessa besöktes därefter i
dagsljus och drygt tio lokaler med permanent vatten i sållades fram. Dessa besöktes därefter vid två
nätter, en i maj och en i juni. Vid bägge tillfällena letade man även efter kopparödla och andra reptiler.
Det enda groddjuret som noterades inom planerat verksamhetsområde var en obestämd brungroda.
Övriga observationer av groddjur gjordes antingen i den konstgjorda dammen nordväst om planerat
täktområde eller som ströobservationer i diken eller vattensamlingar utanför planerat täktområde. Mindre
vattensalamander påträffades enbart i dammen.
Inom planerat verksamhetsområde noterades tre kärlväxter som är skyddade enligt
artskyddsförordningen bilaga 2, Nattviol och Jungfru Marie nycklar (fridlyst enligt Artskyddsförordningen
(SFS 2007:845), enligt §8, bestämmelsen gäller hela landet) samt Mattlummer (fridlyst enligt
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt §8, 9, bestämmelsen gäller hela landet). Nattviol, och
även Jungfru Marie nycklar är även signalarter enligt Ängs- och betesmarksinventeringen. Bägge de två
orkidéerna har bedömts som livskraftiga, är inte rödlistade och förekommer över större delarna av landet
och är allmänna inom sina utbredningsområden. Mattlummer är också bedömd som livskraftig, ej
rödlistad och också allmän och förekommer i de flesta skogstyper över hela Sverige.
Fågelinventering
En fågelinventering genomfördes också under vår/försommar 2017 för att utreda områdets fågelliv efter
inkomna synpunkter och uppgifter från närboende om ett rikt fågelliv under samrådsskedet. Stockholmsoch Upplands ornitologiska förening ingick i samrådskretsen med inkom inte med yttrande eller
synpunkter. Inventeringen utfördes av HS Konsult/Hushållningssällskapet och återfinns som bilaga B7.
Inventeringen genomfördes som en kombinerad linje- och punkttaxering samt en riktad inventering mot
nattskärra under en natt i slutet på juni.
Vid inventeringen påträffades förväntade antal av såväl arter som individer inom det planerade
verksamhetsområdet. Av dessa arter bedöms tre - fyra arter som antingen är rödlistade arter eller arter
upptagna EUs fågeldirektiv häcka inom det planerade verksamhetsområdet. Gulsparv (VU) och
kungsfågel (VU) är rödlistade arter, samt trana och trädlärka (möjligen häckfågel) som är upptagna i
fågeldirektivets bilaga 1, men inte rödlistade. Samtliga i Sverige häckande fågelarter omfattas av
Artskyddsförordningen och är fridlysta enligt §4, men i enlighet med Naturvårdsverkets
rekommendationer prioriteras rödlistade arter, minskande arter och arter upptagna i bilaga 1 till EU:s
fågeldirektiv.
Artskyddsförordning (2007:845)
Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom att ange dessa i artskyddsförordningens bilagor. De växtoch djurarter som är markerade med ett N i bilaga 1 till artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla
kraven i EU:s habitatdirektiv. I bilaga 2 till artskyddsförordningen anges alla övriga arter som är fridlysta
i hela landet, i ett län eller i en del av ett län.
I Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 4-9 §§ finns detaljerade bestämmelser om fridlysning. Där
verkställs bemyndigandet i 8 kap miljöbalken att föreskriva om förbud mot att döda, skada, fånga eller
störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon, samt mot att ta bort,
skada eller ta frön eller andre delar från vilt levande växter.
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I 6, 8 och 9 §§ fridlyses arter av djur, växter och svampar som upptagits i artskyddsförordningens
bilaga 2. Av bilagan framgår också om fridlysningen gäller i hela eller delar av landet. (Naturvårdsverket,
2009).
Enligt 8 § Artskyddsförordningen är det i fråga om de vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar
och alger som anges i bilaga 2 till förordningen förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta
bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller skada frön eller andra delar. Med att skada
arten bör även avses åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten genom att till exempel de
hydrologiska förhållandena på artens växtplats förändras. (Naturvårdsverket, 2009).
Fågeldirektivet (79/409/EEG)
Fågeldirektivet är ett EU-direktiv som skyddar samtliga vilda fågelarter som förekommer naturligt inom
EU:s medlemsländers territorier och gäller för fåglar samt deras ägg, bon och livsmiljöer. Det
övergripande syftet är att bibehålla eller återskapa arternas populationer på en nivå ”som svarar mot
ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov”. Det ska ske genom en kombination av åtgärder
riktade mot arterna och deras livsmiljöer. Utöver de generella skyddsbestämmelserna gäller att
särskilda områden ska pekas ut för de arter som listas i bilaga 1 till fågeldirektivet (gäller för 66
fågelarter i Sverige). Dessa områden ingår i Natura2000-nätverket. I fågeldirektivets olika bilagor
anges även vilka arter man får handla med, vilka jaktmetoder som får användas m.m.

6.6

KULTURMILJÖ

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom det planerade
verksamhetsområdet. Där täktvägen planeras, söder om det planerade verksamhetsområdet, finns en
utpekad fångstgård (RAÄ-nummer Håtuna 242), figur 6.6.1.
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Figur 6.6.1 I närheten av det planerade verksamhetsområdet finns ett antal fornlämningar, varav en berörs av
planerad in- och utfartsväg.(© Lantmäteriet)

Cirka 800 meter öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna – Håbo
– Tibble), figur 6.11.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida
stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande
herrgårdar och medeltida kyrkor.
Bolaget har låtit utföra en arkeologisk utredning av planerat täktområde inklusive planerad täktväg efter
krav från Länsstyrelsen i Stockholm. Utredningen visade att inga fornlämningar fanns inom
utredningsområdet (se bilaga B8 för meddelande om resultat från arkeologisk utredning från
Länsstyrelsen i Stockholm län).

6.7

PLANFÖRHÅLLANDEN OCH PROGRAM

I översiktsplanen (antagen 15 december 2011) finns inga särskilda intressen utpekade i direkt
anslutning till det planerade verksamhetsområdet. Som tillägg till översiktsplanen har kommunen
antagit en fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, antagen 14 juni 2017. Närmsta
detaljplanelagda området är Myggdansen, cirka 550 meter öster om det planerade täktområdet.
Detaljplanen upprättades 1990 och omfattade då ett område med kolonistugor på cirka 90 fastigheter.
Sedan dess har det blivit mer av ett fritidshusområde och 2013 gjordes en mindre planändring med
utökad byggrätt vilket resulterat i ökande permanentningsgrad.
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I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden anges att syftet med planen är att skapa en
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden utanför tätortsavgränsningar.
Vidare anges att areella näringar, såsom jordbruk, jakt, fiske och skogsbruk, prioriteras och att dessa
utgör en betydande del av markanvändningen på landsbygden. Det planerade verksamhetsområdet
lokaliseras inom ett större område som pekas ut som skog och öppen jordbruksbygd: Håtuna.
Upplands-Bro kommun består av cirka 23 500 ha landareal och cirka 900 ha vatten varav 14,4%
utgörs, enligt planen, av tätorternas yta inklusive utpekade utvecklingsområden. Kvar finns då drygt 20
000 ha yta som består av skog, jordbruk och en liten del bebyggelse på landsbygden. Det planerade
verksamhetsområdet på 44 ha utgör cirka 0,2% av den totala ytan som kan klassas som jord- och
skogsbruksmark i Upplands-Bro kommun. Kommunen anger i planen att de inom ramen för
översiktsplanen ÖP 2010 med god marginal planerar för att bidra till den fortsatta bebyggelsetillväxt
som behövs enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010.
Den planerade täkten ligger inom ett så kallat förordnandeområde beslutat enligt 12:4 ÄPBL, och är
utpekat som samrådsområde för Försvarets intressen när det gäller bygglov.
I planen pekas utredningsområden ut för bebyggelse. Ett sådant finns längs väg 912 vid Härsbrokärr
och benämns Lunda (figur 6.7.1). Utredningsområdets gränser är väl tilltagna, och med ett cirka 800
meter brett område, gränsar det österut mot den planerade täkten med ett avstånd på cirka 200 meter
(figur 6.7.2).

Figur 6.7.1. Utsnitt ur den fördjupade översiktsplanen med utpekade utredningsområden för bebyggelse.
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Figur 6.7.2. Utredningsområdet i Lunda i förhållande till planerat verksamhetsområde (svart figur utpekad med röd
pil).

Planen anger att det i dagsläget inte är lämpligt med någon ny kompletterande bebyggelse, vilket
baseras på nuvarande infrastruktur och avsaknad av teknisk försörjning i form av vatten och avlopp.
Området ligger dessutom inom Totalförsvarets samrådsområde och kommunen har inte någon
kännedom om hur Försvarsmakten ser på en utveckling inom Lunda.
I kommunens översiktsplan pekas två mossar i närheten av den planerade täkten ut som ekologiskt
särskilt känsliga områden samt som naturvärde av kommunalt intresse. Den ena är Lillmossen och
utgör en helt igenvuxen och dikad mindre mosse cirka 150 meter söder om verksamhetsområdet. Den
andra är Stormossen som utgör en delvis igenvuxen mosse drygt 700 meter söder om
verksamhetsområdet, dessa beskrivs närmre under stycke 6.5 Naturmiljö.
Görvälnkilen utgör en regional så kallad grönkil som går in i Upplands-Bro kommun. Ny
bebyggelseutveckling är anpassad så att den sammanhängande strukturen av områden med höga
rekreations-, natur- och kulturvärden inom Görvälnkilen inte bryts. Planen att Bro och Kungsängen inte
ska växa ihop utan värna och utveckla den regionala grönkilen mellan tätorterna står fast i kommunens
översiktsplan. Det planerade verksamhetsområdet lokaliseras utanför Görvälnkilen och eventuella
framtida utökningar av den regionala grönstrukturen enligt karta 11 i RUFS 2050 som är på utställning.
Området berör enligt genomförda utredningar inget område med höga rekreations-, natur eller
kulturvärden varför verksamheten inte bedöms motverka syftena med den regionala grönstrukturen, se
Figur 6.7.1.
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Figur 6.7.1. Utdrag ur RUFS 2050 som visar gröna kilar m.m. och lokalisering för planerad täkt (röd ring).

RUFS 2050 tar även upp utvecklingen av kretslopp, synergier och samband för teknisk infrastruktur
och försörjningssystem det vill säga samband mellan avfallshantering, masshantering och täkter. Syftet
med ett sånt samband är att få en cirkulär hantering av massor, samt öka återanvändning och
återvinning av massor och byggmaterial. Material körs ut från planerad verksamhet vid Kvarnnibble till
ett bygg- eller anläggningsprojekt och tar med sig massor tillbaka för lämplig hantering så som
förädling eller anläggningsändamål. Om tillstånd för täkt och mottagning av massor lämnas i
Kvarnnibble så underlättar det arbetet med att få en massbalans i större projekt.
RUFS 2020 anger också att:
-

Ballastmaterial i form av naturgrus och berg från täkter ska endast användas när
entreprenadberg och andra schaktmaterial inte räcker till.
Säkra platser och ytor för regionala ballastterminaler med hamn- och järnvägslägen i de
kommunala översiktsplanerna och efterföljande detaljplanering.
Säkra platser och ytor för regionala materialterminaler (lagring, bearbetning och krossning) i
de kommunala översiktsplanerna och i efterföljande detaljplanering.
Utveckla strategier och lösningar för effektivare utvinning, mellanlagring och transporter inom
byggsektorn med särskilt fokus på jord- och bergtransporter.
Planera för och stöd utvecklingen av transportsystem till och från lämpligt placerade
materialterminaler och omlastningsstationer för täktmaterial och schaktat material. Särskilt
fokus ska läggas på hamnlägen och järnvägsnära lägen.

10245369 • Ansökan Kvarnnibble bergtäkt | 41

RUFS 2050 beskriver masshantering och täkter i ett eget avsnitt och att det finns starka funktionella
samband när det gäller täkter och masshantering. Tillståndsgivningen för en täkt ställer stora krav på att
störningar, buller och emissioner begränsas på täktverksamheten. Det gör att täkterna hamnar allt längre
bort från befintlig bebyggelse. Äldre terminalområden trängs undan av bostadsbebyggelse när
kommunerna växer. Detta bidrar till att jord- och bergmaterial måste transporteras allt längre. I
förlängningen leder det till ett större transportarbete och till en brist på material i storstadsregionen, vilket
i sin tur kan leda till förseningar och fördyrningar av bostadsbyggandet och infrastrukturutbyggnaden. De
stora bostads- och infrastrukturplanerna i Stockholmsregionen fram till år 2030 leder till ett ökat behov
av material och ökade mängder schaktat material som måste transporteras bort. Analyser tyder på en
brist på täktmaterial i regionen redan kring 2021–2022. I ett längre perspektiv, med sikte på år 2050, är
situationen mer osäker.
RUFS 2050 anger vidare att lokaliseringen av en täkt ska ta mer hänsyn till hur materialet kan
transporteras och vart det transporteras. I ett längre perspektiv är det inte hållbart att ständigt flytta ut
täkter och massahantering i en region. Det talar för att det behövs fler centralt belägna täkter. Betydande
miljövinster kan uppnås om lokaliseringen görs mer i samklang med var behoven uppstår och fler
tillfälliga och tidsbegränsade anläggningar borde tillåtas. Även i framtiden blir det troligen svårt att
lokalisera täkter nära bebyggda områden. Därför skulle inrättandet av materialterminaler, nära eller på
exploateringsområdena och eventuellt med tillfälliga tillstånd, vara ett sätt att förkorta transportavstånden
för entreprenadberg, det vill säga bergmaterial som uppkommer i samband med tunnelarbeten,
byggnation av bergrum eller bergschakt, och minska belastningen på hårt trafikerade vägar. Det är en
regional samordningsfråga eftersom de bästa lägena förutsätter ett samarbete mellan flera kommuner
och mellan olika kommersiella aktörer. Lägen och markyta behöver avsättas i den kommunala
planeringen.
En samverkan som knyter stat, landsting, kommuner och privata aktörer inom täkt- och massahantering
närmare varandra är önskvärt. Samverkan mellan bebyggelseexploatering, infrastruktur och
anläggningsprojekt kan förbättras för att uppnå lokal eller delregional balans mellan uttag och
användning av bergmassor. På regional nivå kan dessa platser vara lämpliga för materialterminaler.
Sammanfattningsvis behöver behovet och transporterna kopplas tydligare till lokaliseringen.
I översiktsplanen är materialhantering upptaget som en del under sidan 36, kommunen anger där att
de är väl försedda med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Två bergtäkter som är upptagna i planen
har nu utgångna tillstånd. Planeringsinriktningen är att inga nya grustäkter bör öppnas och avslutade
täkter ska återställas eller efterbehandlas. I den planerade täkten avses inget grus att brytas. Mer om
behovet och materialhantering beskrivs i avsnitt 5.

6.8

MILJÖMÅL

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt.
De sexton nationella miljökvalitetsmålen har i varje län även anpassats och preciserats i form av
regionala mål. Länsstyrelserna har ansvaret för att regionalt anpassa, precisera och konkretisera alla
miljökvalitetsmål förutom miljömålet Levande skogar som Skogsstyrelsen ansvarar för. Länsstyrelserna
och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för var sitt län. De har i och med det också ett
ansvar för att följa upp och utvärdera de regionala miljömålen och det regionala miljömålsarbetet. I
samverkan med andra myndigheter ska länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ta initiativ till och föreslå
åtgärder för att nå målen.
Enskilda kommuner har ansvaret att se till att miljömålen uppfylls på lokal nivå. Kommunerna har i olika
omfattning formulerat sina lokala miljömål.
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Nedan lämnas en redovisning av de miljökvalitetsmål som antas vara berörda av den planerade
verksamheten. Övriga miljömål presenteras inte då verksamheten i så liten utsträckning, eller inte alls
bedöms påverka dem.
Tabell 6.8.1 Nationella miljökvalitetsmål relaterade till den ansökta verksamheten.

Ingen övergödning

Nationellt miljökvalitetsmål

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Precisering av miljökvalitetsmålet

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav
underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser.
Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Så berör aktuell verksamhet

Transporterna ger upphov till utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt ett visst utsläpp till vatten av övergödande
ämnen. Utsläppen bedöms dock vara obetydliga och inverkar inte på möjligheten att miljömålet kan uppnås.

Levande sjöar och vattendrag
Nationellt miljökvalitetsmål

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas
Precisering av miljökvalitetsmålet

Regeringen har fastställt elva preciseringar enligt följande varav några av dessa är aktuella att beröras av
täktverksamheten.
1) God ekologisk och kemisk status
Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
2) Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna.
3) Ytvattentäkters kvalitet
Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet
4) Ekosystemtjänster
Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
5) Strukturer och vattenflöden
Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växtoch djurarter som en del i en grön infrastruktur
6) Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och
tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer
7) Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och vattendrag.
8) Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
9) Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
10) Bevarade natur- och kulturmiljövärden
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Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och
utveckling av värdena.
11) Friluftsliv
Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna
och påverkan från buller är minimerad.
Så berör aktuell verksamhet

Verksamheten påverkar lokalt hydrogeologin i området kring täktverksamheten och förändrar flödet, genom avbaning
och pumpning av grundvatten.
Verksamheten förändrar avrinningen till markavvattningsföretag och dikessystemet nedströms täkten genom att man
blottlägger berg från vegetation och därför snabbar på avrinningen, samt behöver pumpa ut grundvatten. Med hjälp av
en sedimentationsdamm som även fungerar som ett utjämningsmagasin jämnar man ut flödet.
I verksamheten sker sprängning. Vid dessa sprängningar kan odetonerat sprängämne i form av kväve följa med ytvatten
till recipient, den beräknade mängden kväve som går ut till recipient förväntas bli så liten att den hamnar inom den
naturliga variationen. Vilket gör att verksamheten inte påverkar miljömålets möjlighet att uppnås.
I verksamheten kan det också uppstå läckage från arbetsmaskiner, om ett läckage når recipient kan detta påverka
vissa delar i miljömålet. Då pumpgropen blir en lågpunkt för inläckande grundvatten och övrigt ytvatten kan ett läckage
samlas upp och förhindras från att nå recipient. Med en fungerande egenkontroll kring utsläpp av vatten bedöms inte
verksamheten påverka miljömålets möjlighet att uppnås.

Frisk luft
Nationellt miljökvalitetsmål

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas
Precisering av miljökvalitetsmålet

Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller
påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet
och astma.
Så berör aktuell verksamhet

Arbetsmaskiner och transporter ger upphov till utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och VOC.
Arbetsmaskiner samt transporterna ger upphov till utsläpp av kväveoxider vilka bidrar till bildningen av marknära ozon.
Verksamheten använder miljöbränslen och de utsläpp som uppkommer till följd av verksamheten
försumbara och inte inverka negativt på möjligheterna att uppnå miljömålet.

bedöms vara

Grundvatten av god kvalitet
Nationellt miljökvalitetsmål

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.
Precisering av miljökvalitetsmålet

Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som markanvändning, uttag av naturgrus, tillförsel
av föroreningar m.m.,
Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller
enskild dricksvattenförsörjning.
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god
kemisk och kvantitativ status.
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar,
våtmarker, vattendrag och hav.
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Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i
angränsande ekosystem inte uppkommer.
Så berör aktuell verksamhet

Brytning kommer att ske under grundvattenytan och inläckande grundvatten kommer att samlas upp och ledas bort.
Därmed kommer det att ske en sänkning av grundvattenytan inom och omkring brytningsområdet.
Den hydrogeologiska utredningen visar att den planerade verksamheten inte kommer påverka grundvattnet negativt
eller försvåra möjligheten att miljömålet ska uppnås.
Inte heller grundvattnets kvalitet bedöms påverkas negativt av planerad verksamhet.
Planerad täktverksamhet bidrar till minskad användning av naturgrus genom att fungera som ersättningsmaterial.

Ett rikt växt- och djurliv

Nationellt miljökvalitetsmål

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Precisering av miljökvalitetsmålet

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Så berör aktuell verksamhet

Täktverksamheten kommer att ta oexploaterad skog i anspråk. Det växt- och djurliv som finns inom det planerade
brytområdet kommer försvinna.
Täktverksamheten ger upphov till en biotop som möjliggör en livsmiljö för nya arter i området, t.ex. klipphyllor som kan
utgöra häckningsplats för t.ex. berguv och pilgrimsfalk, lodrätta klippväggar erbjuder livsmiljö för olika mossor och lavar.
Verksamheten bedöms kunna bedrivas utan en betydande negativ effekt på den biologiska mångfalden.

Begränsad klimatpåverkan

Nationellt miljökvalitetsmål

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Precisering av miljökvalitetsmålet

Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella
nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt
stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppm koldioxidekvivalenter).
Så berör aktuell verksamhet
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Transporter till och från anläggningen, samt arbetsmaskiner inom täkten bidrar med utsläpp av växthusgaser.
Planerad verksamheten bidrag till utsläpp bedöms som försumbart och sammantaget bedöms planerad verksamhet
inte påverka möjligheten att uppnå miljömålet.

God bebyggd miljö

Nationellt miljökvalitetsmål

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas
Precisering av miljökvalitetsmålet

En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och
verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är
hållbart utformade.
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i
stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till
människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till
natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva
gång- och cykelvägar.
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och
landskap bevaras, används och utvecklas.
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla
hälso- eller säkerhetsrisker.
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och
miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt
som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker
för hälsa och miljö minimeras.
Så berör aktuell verksamhet

Verksamheten levererar ett bergmaterial bra för byggverksamhet. Genom att den planerade verksamheten omfattar
bergtäkt och mottagning av massor för återvinning bidrar verksamheten till att möjliggöra att andelen leveranser av
naturgrus fortsatt minskar i försörjningsområdet.
Verksamheten bedöms kunna bidra till att miljömålet uppnås då bergmaterialet är av god kvalité och inte har höga
radonhalter. Det är därmed ett lämpligt material vid tillverkning av betong.
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Bara naturlig försurning

Nationellt miljökvalitetsmål

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet
av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.
Skogsmark, sjöar och vattendrag är i många fall naturligt sura. Nedfall av försurande ämnen har dock lett till en
accelererad försurning. Försurningen påverkar växter och djur och bidrar till ökad korrosion, det vill säga att material
vittrar sönder. Korrosionen drabbar till exempel fornlämningar och nedgrävda rörledningar. Även människans hälsa kan
påverkas negativt, exempelvis av dricksvatten från försurade brunnar.
De ämnen som bidrar till försurningen är svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. De härrör från utsläpp framför allt
från väg- och sjötrafik, värme och elkraftverk, industrier samt jordbruk.
Precisering av miljökvalitetsmålet

 Påverkan genom atmosfäriskt nedfall
Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor medför inte att den
kritiska belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige.
 Påverkan genom skogsbruk
Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till
växtplatsens försurningskänslighet.
 Försurade sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende på försurning enligt
förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.
 Försurad mark

Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i mark och inte
skadar den biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem.
Så berör aktuell verksamhet

Verksamheten använder sig av arbetsmaskiner som ger upphov till utsläpp av avgaser, dessa anses dock försumbara
i förhållande till övriga utsläpp samt att man använder sig av miljöbränsle.
Verksamheten bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljömålet.

Säker strålmiljö

Nationellt miljökvalitetsmål

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.
I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, från solen och från naturligt
radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder för att skapa och dra nytta av strålningens
egenskaper inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att använda
uran i kärnkraftsreaktorer. Strålning kan även förekomma i form av elektromagnetiska fält, exempelvis som radiovågor
från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.
Precisering av miljökvalitetsmålet

 Strålskyddsprinciper
Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.
 Radioaktiva ämnen
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Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden
skyddas.
 Ultraviolett strålning
Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000.
 Elektromagnetiska fält
Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den
biologiska mångfalden inte påverkas negativt.
Så berör aktuell verksamhet

I bergtäkter bryts berg ut som används inom exploateringar där människor vistas. I vissa områden har marken ett högre
naturligt innehåll av radon. Undersökningar utförda på bergmaterialet i Kvarnnibble visar att materialet har en låg
radonhalt och är väl lämpad för byggnation och betongtillverkning.
Verksamheten bedöms därför bidra till att miljömålet kan uppnås.

Myllrande våtmarker
Nationellt miljökvalitetsmål
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för
framtiden.
Precisering av miljökvalitetsmålet

Regeringen har fastställt nio preciseringar enligt följande varav några av dessa är aktuella att beröras av
täktverksamheten.
1) Våtmarkstypernas utbredning
Våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga utbredningsområden.
2) Ekosystemtjänster
Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och
utjämning av vattenflöden är vidmakthållna.
3) Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter
Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört förlust och
fragmentering av våtmarker och arter knutna till våtmarker har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga
utbredningsområde.
4) Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig
genetisk variation inom och mellan populationer.
5) Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts.
6) Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
7) Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
8) Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna finns för fortsatt
bevarande och utveckling av värdena.
9) Friluftsliv och buller
Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.
Så berör aktuell verksamhet
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Verksamheten påverkar lokalt hydrogeologin i området och förändrar flödet, genom avbaning och pumpning av
grundvatten.
De våtmarker som finns inom det planerade området försvinner. De är dock så små och innehåller inte stora
naturvärden enligt den genomförda naturvärdesinventeringen, eller är utpekade i Våtmarksinventeringen, varför
planerade verksamhet inte påverkar möjligheten att uppnå miljömålet på ett betydande sätt. De utpekade våtmarkerna
i anslutning till planerad verksamhet är redan idag påverkade av dikning och är huvudsakligen eller delvis igenvuxna.

6.9

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999.
Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att
genomföra EG-direktiv. Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer
eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som
miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för bland
annat timmar, dygn och år. En miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa
normvärden överskrids.
Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några
miljökvalitetsnormer överskrids.
I dag finns det miljökvalitetsnormer för:





olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527)
olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
omgivningsbuller (SFS 2004:675)

En redovisning av aktuella miljökvalitetsnormer och den planerade verksamhetens eventuella påverkan
på de samma, redovisas nedan under avsnitt 8.

6.10 DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA
Den som bedriver en verksamhet är skyldig att visa att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
iakttas. Bolagets uppfyllande av hänsynsreglerna redovisas i ansökan.

6.11 RIKSINTRESSEN
Det planerade täktområdet och täktvägen ligger inte inom något utpekat riksintresse.
I närheten ligger ett riksintresse för kulturmiljö (se stycke 6.11.1) och ett riksintresse för
kommunikation-väg (se stycke 6.11.2).
Öster om planerade täktområdet ligger ytterligare två riksintressen. Ett för Försvaret, Kungsängens
övnings- och skjutfält på ca 3 km avstånd och ett för flygplats, flygbuller för maxnivå, på ca 5 km
avstånd. Bägge dessa ligger på ett sådant avstånd att planerad verksamhet inte bedöms påverka
nämnda riksintressens värden.
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Figur 6.11.1. Öster om den planerade täkten finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Väster- och norr om det
planerade täktområdet går väg 912 som är ett riksintresse för kommunikation. (© Lantmäteriet)

6.11.1 Kulturmiljövård – Håtuna-Håbo-Tibble
Ca 800 meter öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård, Håtuna – Håbo –
Tibble, figur 6.11.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida
stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande
herrgårdar och medeltida kyrkor.

6.11.2 Kommunikation väg 912
Norr och väster om den planerade täkten går väg 912, figur 6.11.1. Vägen är utpekad som riksintresse
för kommunikation som befintlig väg. Vägen utgör förbindelse från E18 och som koppling från norra
Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats. Förbindelsen är i behov av att utvecklas.

6.12 KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE
Närmaste bostadshus ligger nordväst om täkten, cirka 300 meter från gränsen till planerat
verksamhetsområdet och cirka 330 m till planerat brytningsområde, figur 6.12.1.
Längs sydöstra kanten av det planerade täktområdet går en 40 meter bred kraftledningsgata i nordostsydvästlig riktning. Längre bort finns öppna marker med både spridd och mer samlad bebyggelse.
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Figur 6.12.1 Fastigheter kring planerad verksamhet. (© Lantmäteriet)

7

MILJÖKONSEKVENSER

7.1

INVERKAN PÅ GRUNDVATTENNIVÅER

7.1.1 Påverkan och konsekvenser
För att täkt ska kunna bedrivas under grundvattennivån behöver inläckande grundvatten pumpas bort .
Bortledningen kommer att resultera i en avsänkning av grundvattennivån inom brytningsområdet ner till
som lägst nivå + 27,5 m. Avsänkningen kommer att ske successivt allteftersom brytningen fortskrider
och nå sin maximala utbredning vid full utbrytning av täkten. Efter att brytningen upphört kommer
grundvattennivån att återställas till den ursprungliga omgivande nivån och en täktsjö bildas.
Beräkningarna visar att det skulle ta ca 20 år för täktsjön att fyllas upp till nivå +39. Dock kan sjön
användas för fritidssyften när nivån är på +30, vilket skulle ta ungefär 4 år. Eftersom täkten har ett lågt
grundvatteninläckage och knappt någon tillrinning av ytvatten tar också återfyllnaden lång tid.
Utifrån olika befintliga geologiska- och hydrologiska underlag samt genomförd brunnsinventering har en
grundvattenmodell för det aktuella området upprättats och kalibrerats. Denna har sedan använts i den
hydrogeologiska utredningen, bilaga B2, för att beskriva påverkan på ytliga och djupa
grundvattenförhållanden vid utbrytningen av täkten. I utredningen beskrivs bland annat mer ingående
hur modellen har byggts upp och vilka antaganden som gjorts.
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Tre olika influensområden tas fram, för ytligt grundvatten, ett för undre magasin samt ett för djupt berg.
Detta då olika intressen påverkas olika, tex en grävd brunn kan påverkas av förändring i det ytliga
grundvattnet medan en borrad brunn inte gör det men däremot av förändringar i djupt berg.
Influensområdets utbredning tas fram från modellen där trycksänkningen överstiger 0,3 m i undre
magasin samt 0,3 m i berg på ett djup som motsvarar mediandjupet på de brunnar som använts i
beräkningsunderlaget, dvs ca 80 meter. För övre jordlagren, dvs. ytligt grundvatten, har en avsänkning
om 0,3 m används för begränsa ett influensområde. Detta bearbetas sedan tillsammans med
jordartskartan, jorddjupskartan och topografiskt underlag. Bearbetningen leder fram till ett slutligt bedömt
influensområde inom vilket praktisk påverkan på grundvattenförhållanden kan förutses kunna
uppkomma som följd av sökt brytning.
I figur 7.1.1.1 redovisas påverkansområdet för ytligt grundvatten, i figur 7.1.1.2 redovisas
influensområdet i undre magasin och i figur 7.1.1.3 redovisas påverkansområdet i berg.

Figur 7.1.1.1. Påverkansområde för ytligt grundvatten. (© Lantmäteriet)

En eventuell förändring i utbyte mellan berggrundvatten och ytligt jordgrundvatten blir helt försumbart i
relation till den nederbörd som faller över detta område, varför sumpskogen inte bedöms påverkas
negativt av täkten.
Inom det praktiska influensområdet för planerad täktverksamhet finns en grävd dricksvattenbrunn som
påverkas. En bedömning görs att brunnen kan komma att påverkas cirka 1 decimeter. Risken för att
skada brunnen anses som låg och med ett kontrollprogram kan en eventuell påverkan upptäckas och
åtgärder vidtas.
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Figur 7.1.1.2. Influensområde för under magasin. (© Lantmäteriet)

Det finns en grävd brunn söder om täkten i kraftledningsgatan, brunnen används inte och ligger inom
samma fastighet som planerad täkt. Således är en eventuell påverkan på brunnen inte någon skada för
enskilt berörda.
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Figur 7.1.1.3. Influensområde för djupt grundvatten i berg. (© Lantmäteriet)

Inom förutsebart influensområde för djupt grundvatten i berg återfinns inga brunnar, eller andra kända
anläggningar som skulle kunna påverkas.
Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till hydrogeologiska utredningen bedöms påverkan
på allmänna och enskilda intressen för grundvatten vara liten. En brunn berörs och beräknas kunna bli
påverkad med en avsänkning på cirka 1 decimeter, men risken för att skada brunnen anses vara låg och
med ett kontrollprogram kan en eventuell påverkan upptäckas och åtgärder vidtas.

7.1.2 Skyddsåtgärder
Genom att mäta och analysera grundvattennivåer säkerställer bolaget att ingen påverkan på
grundvattennivåerna sker utan bolagets kännedom. Installation och kontroll av grundvattennivåer i
grundvattenrör kommer att ske inom ramen för bolagets kontrollprogram.

7.1.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Ingen bortledning av
grundvattnet sker.

7.1.4 Samlad bedömning
Den planerade grundvattenbortledningen bedöms vid maximal bortledning kunna påverka
grundvattennivån inom det beräknade influensområdet med den största påverkan närmast
brytningsområdet. Vad avser påverkan på närliggande brunnar bedöms en brunn kunna påverkas cirka
1 decimeter av den planerade verksamheten. De närliggande naturvärden som pekats ut bedöms inte
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heller påverkas negativt av den planerade sänkningen av grundvattennivån. Värdena i sumpskogen
utnyttjar ytligt grundvatten, vilket inte den planerade täktverksamheten påverkar i någon betydande
utsträckning. Övriga våtmarker som exempelvis Lillmossen ligger väl utanför influensområdet för
avsänkning av grundvattennivån. Påverkan på ytligt grundvatten bedöms bli mycket begränsad och de
förutsebara förändrade vattenförhållandena bedöms inte medföra skada på enskilda eller allmänna
intressen. Påverkan på trycknivåer i potentiella undre grundvattenmagasin bedöms bli mycket
begränsade och de förutsebara förändrade vattenförhållandena bedöms inte medföra skada på enskilda
eller allmänna intressen. Påverkan på djupt grundvatten i berg bedöms bli begränsad och de förutsebara
förändrade vattenförhållandena bedöms inte medföra skada på enskilda eller allmänna intressen.
Vattenkvaliteten i grundvattnet bedöms inte bli påverkad av planerad täktverksamhet, spridning av en
eventuell förorening från täkten till grundvattnet är inte möjlig.

7.2

UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN

7.2.1 Påverkan och konsekvenser
Vatten
Inläckaget av grundvatten i täkten kommer att öka successivt allteftersom brytning sker djupare ned i
berget. Den planerade verksamheten beräknas ge upphov till bortledande av grundvatten med cirka 1,2
l/s, sett som ett medelvärde över tid. I tillägg till det förväntas bortledningen av ytvatten uppgå till 4,9 l/s.
Totalt blir utflödet från täkten 6,1 l/s. Flödesförändringen till följd av täktverksamheten vid Kvarnnibble
vattenavledningsföretag bedöms motsvara ca 35 %. Flödesförändringen vid Håtaunaholm-PrästgårdenAske markavvattningsföretag bedöms motsvara ca 2 %, vilket ses som försumbart.
Så länge inte högvattenföringen förändras så påverkas inte avledningsstråkets kapacitet vid de flöden
som skulle kunna medföra överbelastning. Beräknad maximal mängd vatten (yt- och grundvatten) som
kommer bortledas är 53 l/s. Genom denna reglering förändras inte dagens situation vad gäller högflöden.
Detta kan uppnås genom att rätt dimensionerade fördröjningsmagasin anläggs. En sedimentationsdamm
kommer att anläggas och den kan även fungera som ett fördröjningsmagasin. Utöver detta sker en viss
naturlig fördröjning i täktbotten. Med rätt dimensionerad och utformad sedimentationsdamm samt
fördröjningsmagasin blir påverkan på nedströms flöden begränsad. Ökningen av medelflödet bedöms
inte ge negativ påverkan på nedströms liggande diken, trummor och andra anläggningar.
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Bild 7.2.1.1. Bild på dike som kommer att leda vatten från planerad verksamhet.

Kväve
Inom en täktverksamhet används sprängmedel för losshållning av berget. Sprängmedel består till
omkring 30 % av kväve (N) och på grund av detta resulterar verksamheten i en viss mängd kväveläckage
till omgivande mark och vatten.
Under optimala sprängförhållanden förgasas allt kväve i sprängmedlet, men i praktiken blir det alltid en
viss mängd odetonerat sprängämne kvar. Kvarvarande kväve förekommer främst i sprängstensmassor,
och kan lakas ut via nederbörd eller finnas kvar på materialet när det levereras ut från anläggningen.
Materialupplagen ligger främst inom brytningsområdet och allt avrinnande vatten leds till
sedimentationsdamm, där en viss kvävereduktion sker.
Även i dikessystemet utanför täkten kommer en del av kvävet att tas upp av växtligheten och en del att
omvandlas till kvävgas (N2) via de mikroorganismer som naturligt driver kvävets kretslopp. Denna
process är temperaturberoende och kommer att ske fortast under varmare årstider. Kväve som inte tas
upp av växtlighet eller hinner omvandlas till kvävgas kommer att kunna bidra till övergödning av sjöar
och vattendrag nedströms täkten.
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Förutom rester av odetonerat sprängmedel på materialupplaget kan kväve spillas inom
täktverksamhetsområdet i samband med laddningsprocessen. Det kan också ske läckage av kväve från
det sprängämnesfyllda laddhålet, likaså om inte hela salvan detonerar.Upprättande av kontrollprogram
för provpunkter, parametrar (ex. kvävehalt, suspenderat material) och omfattning tas fram i samråd med
tillsynsmyndigheten efter eventuellt meddelat tillstånd.
Det kväveutsläpp som planerad täktverksamhet ger upphov till bedöms vara försumbart och inte bidra
till försämring av vattenkvaliteten.
Föroreningar
Då tillrinnande yt- och grundvatten inom brytningsområdet leds bort genom pumpning skapas en gradient
vilken innebär att grundvatten dras in mot det planerade brytningsområdet enligt principen i figur 7.2.1.2.

Figur 7.2.1.2. Princip på hur en täkt drar på sig grundvatten från närområdet.

Risken för att föroreningar från verksamheten sprids in i grundvattnet via sprickor är därmed små.
Eventuellt spill kommer istället att följa med ytvattnet. Om det når recipienten kan vattenkvalitén påverkas
negativt och skada såväl djurlivet i vattnet liksom bottenlevande organismer samt växter och fåglar.

7.2.2 Skyddsåtgärder
Vatten
Vid utpumpning av vatten kommer en utjämning ske i täktbotten och sedimentationsdamm. Pumpen
kommer att kunna ha en begränsande funktion på utflödet samt att dammen kommer att ha tillräcklig
kapacitet för den planerade verksamheten och det vatten som behöver bortledas. Det ger en möjlighet
till reglering av vattenflödet så att ingen skada sker på nedströms ytvatten och liggande markavvattningsoch dikningsföretag.
Kväve
Kväve i avledande vatten kommer att tas upp av befintlig växtlighet samt avskiljas från vattnet i
mikrobiella processer. Viss rening kommer att ske både i dikessystemet och i sedimentationsdammen.
Kvävehalten kommer att mätas regelbundet och uppstår för höga halter kommer åtgärder att vidtas.
Exempelvis kan sedimentationsdammen förses med avluftning.
Föroreningar
Kemiska produkter, inklusive dieselolja, kommer att förvaras på ett sådant sätt att det vid ett eventuellt
utsläpp inte kan nå grund- eller ytvatten. All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar.
Tankplatserna kommer att vara hårdgjorda för att förhindra att spill når mark och grundvatten. För de
mobila enheterna (larvbandsbundna) kommer tanken att följa med och maskinerna tankas på
arbetsstället. All hantering av kemikalier och petroleumprodukter kommer att ske varsamt.
Risk för kontaminering av grundvatten är liten då läckage av olja eller diesel från hjullastare eller annat
fordon sannolikt endast skulle ske när hydraulsystemen är trycksatta, dvs. när maskinerna är i drift och
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personal är på plats. Om läckage eller eventuellt spill skulle uppstå upptäcks detta omgående och
åtgärdas med hjälp av absorberingsmedel som kommer att finnas lätt tillgängligt för att på så vis förhindra
spridning. Vidare kommer förvaring av t.ex. smörjoljor, motoroljor, hydrauloljor, fetter och liknande
kemiska produkter att ske på ett miljömässigt och säkert sätt i låsbara invallade utrymmen.
Vatten inom brytningsområdet kommer att tas omhand och ledas via en pumpgrop och diken till en
sedimentationsdamm. Sedimentationsdammen kommer att ha en oljeavskiljande funktion. Vid ett
eventuellt spill finns möjlighet att stänga av pumpen i pumpgropen eller utflödet i från dammen. Därefter
kan petroleumprodukter samlas upp och omhändertas. Risken för att föroreningar från verksamheten
sprids till grund- eller ytvattnet bedöms som liten. Även avrinnande vatten från upplaget av de externa
massor som tas in leds till sedimentationsdammen.
Suspenderat material i det vatten som leds eller pumpas bort från brytningsområdet kommer att
sedimentera dels i pumpgropen och dels i sedimentationsdammen. Även utformningen av dammen har
anpassats för att vattnets rörelse i dammen ska gynna sedimentering. Detta kan skapas genom att t.ex.
sprida vattnet vid inflödet över en så stor yta som möjligt eller att ha vegetationszoner i dammen.
Kontroll av bl.a. halter av totalkväve, oljeindex och suspenderat material i utgående vatten från
verksamheten kommer att ske inom ramen för det kontrollprogram, vilket enligt bolagets förslag till villkor
ska upprättas för verksamheten senast tre månader efter det att tillstånd tagits i anspråk.
Bolaget har utarbetade rutiner för kontroll av föroreningshalten i inkommande massor.

7.2.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Miljökonsekvenser som
ett resultat av bortledning av tillrinnande yt- och grundvatten kommer då inte att uppstå.

7.2.4 Samlad bedömning
Efter reglering bedöms den mängd vatten som leds bort från verksamheten inte kunna påverka de
nedströms liggande ytvattnen eller markavvattningsföretagen negativt.

7.3

UTSLÄPP TILL LUFT

7.3.1 Påverkan och konsekvenser
Den planerade verksamheten kommer att påverka luften genom avgasutsläpp från den mobila
maskinparken, interna transporter inom verksamhetsområdet och genom trafik till och från området.
De skadliga föroreningarna från fordon och maskinparken består huvudsakligen av koldioxid (CO2),
kväveoxider (NOx), kolväten (THC), partiklar (PM10), kolmonoxid (CO) och svaveloxider (SOx).
Konsekvenserna av utsläppen är bl.a. att kolväten i samverkan med kväveoxider i atmosfären bildar
marknära ozon, som kan ge skador på skog och gröda. Många kolväten är också skadliga för människors
hälsa. Kväveoxider och svavel bidrar till försurningen av mark, skog och akvatiska ekosystem.
Kväveoxiderna har också en gödslingseffekt på skog och mark. Den ökande halten av koldioxid bidrar
därutöver till att förstärka den naturliga växthuseffekten.
Luften påverkas även av damning från arbets- och transportytor samt upplag under torrperioder.
Damning inom planerad täkt kommer främst att vara ett arbetsmiljöproblem. Det något grövre
totaldammet kommer att orsaka neddamning av mark och vegetation inom maximalt någon eller några
hundra meter från täkten enligt resultat i en rapport från MinBaS II.
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I rapporten från MinBas II, Undersökning av eventuella effekter på vegetation av damning från
täktverksamhet, har utredningar gjorts för att se om damning ger någon på verkan på vegetation.
Slutsatsen utifrån litteratur- och fältstudier ger att inga effekter av damning kunder märkas vad gäller
vegetationens genomsnittliga pH-index eller kväveindex. Inventerade ytor nära dammkällan skiljer sig
inte signifikant från kontrollytor. Om effekter förekommer bedöms de vara av lokal natur. Enligt
utredningen finns det i stort sett inga synliga förändringar som skett när det gäller förekomst av
signalarter. Det konstateras också att dammängden avtar snabbt och redan 50 m från dammkällan är
mängderna små.

7.3.2 Skyddsåtgärder
Bolaget kommer att ha en väl underhållen maskinpark som fortlöpande förbättras. När maskinparken
uppdateras beaktar bolaget kravet om att bästa möjliga teknik ska användas, vilket bidrar till att begränsa
utsläppen av avgaser. Hela den mobila maskinparken kommer att drivas med dieselolja av miljöklass 1.
Transportband kan kapslas in för att minska damning. De kan också förses med bevattningsanordning
Borraggregat kan förses med uppsugning av damm. Dammbekämpning av transport- och upplagsytor
kommer att ske genom bevattning. Vatten tas då ifrån sedimentationsdammen eller pumpgrop. Vid torr
väderlek kan även utbrutet bergmaterial bevattnas innan transport.

7.3.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Eftersom efterfrågan på
bergmaterial i regionen är fortsatt stor kommer sannolikt antalet lastbilstransporter, och därtill hörande
luftutsläpp, att öka någon annanstans i regionen.
Om verksamheten inte kommer till stånd kommer det inte att ske någon damning till den närmaste
omgivning till följd av verksamheten.

7.3.4 Samlad bedömning
Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i sammanhanget som mycket liten. I
föreliggande fall, med vidtagna skyddsåtgärder, och med verksamhet utanför tätbebyggt område ses
inga risker att djur, växter eller kulturvärden på lokal nivå skulle ta skada. Verksamhetens luftutsläpp
bedöms inte heller påverka människors hälsa på lokal nivå. Verksamheten bedöms vidare inte medverka
till att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids, se ovan under kapitel Fel! Hittar inte
referenskälla. och nedan under kapitel Fel! Hittar inte referenskälla..
Påverkan av damningen från verksamheten bedöms utifrån avstånd till närboende i den förhärskande
vindriktningen samt med föreslagna skyddsåtgärder bli liten.

7.4

TRANSPORTER

7.4.1 Påverkan och konsekvenser
Transporter från täktområdet planeras att gå via en väg som anläggs söderut från täkten, delvis parallellt
med kraftledningen. Den nyanlagda vägen blir cirka 1,3 km lång. Vägen ansluter sedan till befintlig
skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på väg 912. Utformningen av korsningen med väg 912 sker i
samråd med Trafikverket.
Huvuddelen av transporterna kommer att gå mot E18 och därefter i huvudsak in mot Stockholm, en
liten del transporter bedöms ske norrut på 912. Material kommer även att kunna levereras till Enköping
och Bålsta med omnejd, figur 4.6.1.
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Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om ca 35 ton per bil
med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) uppgå till ca 114 stycken per
arbetsdag räknat på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år blir antalet
fordonsrörelser ca 160 stycken per dag.
Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från
arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det vid en återvinning av maximalt 250
000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 56 fordonsrörelser per arbetsdag.
Dessa rörelser är utöver bergmaterialtransporterna samt förutsatt maximalt mottagande av massor på
ett år. Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket externa massor som möjligt med
returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt färre.
Enligt Trafikverkets statistik för väg 912 är antalet fordonsrörelser, ÅDT, på vägen baserat på mätningar
2015, 257 tunga fordon.
Den tunga trafiken innebär en olycksrisk och kan därutöver upplevas som störande med avseende på
buller och damning. Lokaliseringen av Kvarnnibble är bra sett ur dessa aspekter, då inga bostäder eller
större utfartsvägar finns i anslutning längs transportvägen fram till E18, de få transporter som går norrut
på 912 passerar en del bostadshus. Utsläpp till luft, avgaser och damning, behandlas ovan i avsnitt Fel!
Hittar inte referenskälla.3 och buller från trafiken redovisas i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla..

7.4.2 Skyddsåtgärder
Transportvägar inom området ska hålla en så god standard att olycksrisken minimeras. Hastigheten på
körvägar inom verksamhetsområdet kommer att begränsas till 30 km/h.
Vid utformningen av korsningen med väg 912 diskuteras åtgärder med Trafikverket för att hög
trafiksäkerhet ska uppnås.

7.4.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att verksamheten vid täkten inte kommer till stånd och att ingen täkttrafik eller
störningar från denna uppstår.
Tillståndsgiven mängd vid aktiva bergtäkter inom ett rimligt transportavstånd bedöms inte motsvara
behovet av krossat bergmaterial. Därmed kommer produktionen att behöva öka vid andra bergtäkter i
regionen och sannolikt kommer även en ny bergtäkt behöva anläggas, vilket bl.a. medför att de tunga
transporterna till och från dessa anläggningar ökar.

7.4.4 Samlad bedömning
Lokalt nära den planerade täktverksamheten och fram till E18 kommer den tunga trafiken öka.
Huvuddelen av transporterna leds via väg 912 fram till E18 där inga bostäder finns längs med vägen.
Transportavstånden från den planerade täkten till E18 är knappt 4 km. Bolaget bedömer utifrån
genomförda utredningar att olycksrisken inte ökar till en orimlig nivå och att inte oacceptabla störningar
från transporter kommer att ske från den planerade verksamheten.
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7.5

BULLER

7.5.1 Påverkan och konsekvenser
Buller definieras som allt ljud som inte är önskvärt. För att beskriva buller används ljudnivå, vilken mäts
i decibel (dBA). Decibel är ett logaritmiskt begrepp, vilket innebär att addition från lika starka ljudkällor
ökar ljudnivån med 3 dBA. De vanligaste ljudmiljöer som människor vistas i ligger mellan 20-100 dBA.
0 dBA motsvarar det lägsta uppfattbara ljudet för en människa. Vad som betraktas som buller varierar
starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet. En skillnad i bullernivå på 2-3 dBA ger en
knappt hörbar förändring, medan 8-10 dBA upplevs som en fördubbling, alternativt halvering av
ljudnivån. Ljudnivån avtar med 6 dBA per avståndsfördubbling.
Ljudnivåer kan beskrivas som ekvivalenta (LAeq) eller maximalt momentana (LAmax). Med ekvivalent
ljudnivå avses den genomsnittliga ljudnivån under en viss tidsperiod medan den maximala momentana
ljudnivån är den högsta uppmätta ljudnivån under samma tidsperiod.
De begränsningsvärden för buller som enligt nuvarande praxis bedöms tillämpbara för täkter framgår av
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538, april 2015).
Värdena gäller för bl.a. bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap, Tabell 7.5.1.1.
Tabell 7.5.1.1 Naturvårdsverkets riktvärden gällande industribuller.

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Områdesanvändning

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)
Dag kl. 06-18

Bostäder, skolor,
förskolor och
vårdlokaler

50

Kväll kl. 18-22
lör-, söndag kl. 06-18
helgdag kl. 06-18
45

Natt kl. 22-06

40

För den trafik som verksamheten ger upphov till anger infrastrukturpropositionen 1996/97:53 följande
riktvärden för buller från trafik:
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Följande moment i den planerande stenbrytningen har generellt stor bullerpåverkan:




Borrning
Skutknackning
Krossning och sortering

Bolaget har låtit WSP Sverige AB utföra en bullerutredning av den planerade verksamheten, bilaga B3.
Utredningen bygger på tidigare utförda ljudeffektmätningar på maskiner i Swerocks täkter samt
beräkningar som utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för beräkning av externt
industribuller (DAL 32).
Trafik inom verksamhetsområdet samt på täktväg fram till det allmänna vägnätet beräknas som
industribuller. Trafik på angränsande vägar har beräknats som trafikbuller.
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Beräkningar av buller från verksamheten har delats in i tre olika beräkningsfall utifrån hur långt brytningen
fortskridit. Beräkningspunkter har placerats på närliggande bostäder.
Samtliga fall inbegriper full drift under dagtid och bygger på maxnivåer och inte ekvivalentnivå. Detta
innebär att modellen inte kommer att underskatta bullerpåverkan från verksamheten. De olika
beräkningsfallen representerar ett värsta fall-scenario utifrån både plats i täkten och då all verksamhet
är inkluderad. I beräkningarna vad beträffar ljudemissionsdata från lastfordon avser detta moment fullt
gaspådrag i samband med lastning och körning i t.ex. uppförsbacke under 50% av tiden. Antal
transporter i beräkningen avser maxproduktion. Beräkningspunkter har placerats på bostäder inom 150
m från vägen.
Täktbuller
Resultaten av beräkningarna visar att för att klara riktvärden för drift under dagtid behöver en ljuddämpad
borr användas. Dessutom behöver efterkrossen skärmas för att inte orsaka överskidande av riktvärdena.
För att minska bullernivån till bostäder norr respektive väster om täkten behöver krossen placeras bakom
en bullervall/bullerskydd eller i skydd av den norra/västra brytväggen.
Ljudnivån vid samtliga närliggande bostäder ligger under riktvärdet (50dBA) med ovan nämnda
bullerskyddsåtgärder. För fullständiga beräkningar vid de olika beräkningsfallen hänvisas till
bullerutredningen, bilaga B3.
Kvällstid kommer endast utlastning att ske och bullernivåer är klart under riktvärden.
Trafikbuller
Beräkning av trafikbuller har gjorts utifrån planerad verksamhet vilket innebär cirka 90% av transporterna
beräknas gå åt sydväst där inga bostadshus ligger längs täktvägen, eller allmän väg ut till E18.
Resterande trafik går nordost från täktområdet och passerar bostäder. Den beräknade ökningen av
trafikbuller till följd av planerad täktverksamhet uppgår till 0 – 0,2 dBA. Det är en marginell ökning, men
som i enstaka fall ändå medför att bullernivåerna hos vissa fastigheter kan gå från exempelvis 56 dBA
till 57 dBA.
Flera av bostäderna har redan i dagsläget en ljudnivå som överskrider riktvärdet på 55 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta beror på den befintliga trafik som i dagsläget finns på väg
912. Den planerade täkttrafikens tillskott i sammanhanget är, i fråga om ekvivalent och maximal ljudnivå,
marginell. Den reella skillnaden till följd av planerad täktverksamhet blir ett ökat antal tunga transporter
förbi bostadshusen norr och öster om täkten, vilket gör att en högre ljudnivå oftare kommer att
uppkomma. Utslaget på en timme blir dock skillnaden marginell.
Riktvärden för trafikbuller anges i Regeringens proposition 1996/97:53.

7.5.2 Skyddsåtgärder
Rekommenderade skyddsåtgärder för att uppnå Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller vid
bostäder dagtid är:
-

Skärma efterkrossen
Använda ljuddämpad borrigg
Skärma krossen med brytfront alternativt bullervall/bullerskydd
Bullervallar i den östra och västra delen av verksamhetsområdet
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7.5.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och därmed att
verksamhetsanknutet buller, inkl. trafikbuller, inte uppstår på den aktuella lokaliseringen.

7.5.4 Samlad bedömning
Bullernivåerna vid närliggande bostadshus innehåller Naturvårdsverkets riktvärden med ovan angivna
skyddsåtgärder, varvid det bedöms att den planerade verksamheten kan bedrivas. Den verkliga ljudnivån
kommer merparten av tiden vara lägre än beräknat. Detta då beräkningsmodellen förutsätter ett ”worst
case” scenario med medvind, utan ljuddämpande vegetation och alla maskiner i full drift samtidigt.
Under kvällstid kommer endast utlastning ske och riktvärdena underskrids med god marginal.
Den tillkommande täkttrafiken kommer att generera ytterligare trafikbuller men i marginella nivåer (0-0,2
dBA) i förhållande till den befintliga trafiken.

7.6

VIBRATIONER OCH LUFTSTÖTVÅG

7.6.1 Påverkan och konsekvenser
Vibrationer
Markvibrationer är seismiska rörelser i marken som t.ex. kan orsakas av sprängning i berg då en del av
den energi som utlöses går ut i alla riktningar från laddningen i form av seismiska vågor med olika
frekvenser (Olofsson, 1999). Energin i vågorna avtar med avståndet från sprängladdningen och vågorna
med högst frekvens dämpas snabbast. Vågor med höga frekvenser dominerar således på korta avstånd
medan de med låga frekvenser dominerar på längre avstånd.
Markvibrationernas storlek beror på:






Mängden samverkande laddning
Inspänning
Bergets egenskaper
Avstånd till sprängplatsen
Ovanpåliggande jordmassors egenskaper

Varaktigheten av en produktionssprängning är mellan 0,1 s till 1 s.
Vibrationerna från sprängningar kan upplevas som obehagliga för närboende och därmed orsaka
störningar. Hur olika människor upplever vibrationer beror i hög grad på psykologiska faktorer (MinBaS
II).
För att utreda påverkan från sprängningar har bolaget låtit Nitro Consult AB utföra en riskanalys,
vibrationsutredning, bland annat med avseende vibrationer och luftstötsvåg, bilaga B4.
Bedömningen av markvibrationernas utbredning från sprängningsverksamhet vid den planerade täkten
i Kvarnnibble baseras på rådande markförhållanden, sprängtekniska förutsättningar samt på empiriskt
framtagna samband från ett mycket stort antal utförda vibrationsmätningar och analyser vid bergtäkter,
huvudsakligen i Västsverige.
Störst betydelse för vibrationens storlek har avståndet samt den så kallade samverkande laddningen
(den maximala mängden sprängämne som detonerar vid exakt samma tidpunkt, vanligtvis
laddningsmängden i ett borrhål). Andra faktorer såsom geologi, kopplingsfaktor tändplan etc. har också
betydelse för vibrationerna. Dessa kan variera i någon omfattning mellan salvorna, vilket innebär att det
finns en viss spridning i vibrationerna mellan olika sprängsalvor.
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Tabell 7.6.1.1. Beräknade maximala vibrationsnivåer vid olika pallhöjder för borrhålsdiametern 76 mm.

Pallhöjderna vid brytningen bedöms inte överstiga 20 meter vilket enligt tabell 7.6.1.1 innebär att
maximal vibrationsnivå inte överstiger komfortvärdet på 4 mm/s.
Luftstötvåg
Luftstötsvågor är tryckvågor som breder ut sig i luften från en detonerande laddning. Trycket beror på
laddningens storlek och graden av inneslutning. Frekvensen på luftstötsvågor varierar och ligger
vanligen mellan 0,1 Hz och 200 Hz. I spektret över 20 Hz är stötvågorna hörbara och uppfattas som ljud
medan stötvågor under 20 Hz är ohörbara. Trycket av en luftstötvåg mäts vanligen i pascal (Pa).
Luftstötsvågens utbredning påverkas av atmosfäriska förhållanden där vindriktning, vindhastighet,
temperatur och lufttryck har stor betydelse. Reflektion av stötvågor i atmosfären kan ske vid
temperaturinversion då luftstötvågen reflekteras mot gränsskiktet mellan olika temperaturer (Olofsson,
1999).
Luftstötvågor från sprängningar kan orsaka störningar för närboende t.ex. genom att fönsterrutor skallrar.
Som regel uppfattas luftstötvågor på 100 Pa (frifält) som påtagligt störande (Miljösamverkan Västra
Götaland, 2011). Som jämförelse kan nämnas att en storm kan ge upphov till luftstötvågor motsvarande
40-60 Pa och att ett åskväder kan ge upphov till luftstötvågor motsvarande 100-200 Pa. Risk för skador
på byggnader uppkommer normalt först vid luftstötvågor på 250 Pa. Luftstötsvåg anges som frifältsvärde
d.v.s. det tryck som kan mätas vid fri vågutbredning och där inga störningar från närliggande ytor
påverkar mätningen, eller som reflektionsvärde vilket är det tryck som uppkommer då en våg träffar en
yta vinkelrätt mot utbredningsriktningen. Reflektionstrycket motsvarar ungefär det dubbla frifältstrycket.
Vid närmast belägna bostadshus (ca 400m) beräknas, med 98 % sannolikhet, att maximal luftstötsvåg
är lägre än 80 Pa vid sprängning av en 30 m pall. Då den maximala pallhöjden för planerad verksamhet
ej kommer överstiga 20 meter kommer värdet bli lägre.
Praxisvärden anger att luftstötsvåg inte får överstiga totalt 150 Pa vid bostadshus och vid 90 % av
sprängtillfällena får luftstötsvågen inte överstiga 100 Pa.
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Figur 7.6.1.1. Luftstötvågsprognos (reflektionstryck) vid pallhöjd 20 meter (blå linje) och 30 meter (grön linje).

7.6.2 Skyddsåtgärder
Samtliga sprängningar kommer att dokumenteras i en sprängjournal. Här kommer att anges bl.a. datum
och klockslag för sprängsalvan, laddningsmängder, antal hål samt försättning, hålavstånd och håldjup.
Sprängjournalerna kan sedan användas för att planera och förbättra kommande sprängningar för att på
så vis minska vibrationer. Detta kan bl.a. åstadkommas genom lägre pallhöjd eller flera delladdningar,
vilket dock medför en ökning av antal sprängningstillfällen. Överdriven försiktighet vid laddningen kan
dock få till följd att sprängsalvorna går trögt, eller att de bara delvis kastar ut, vilket i sin tur kan medföra
högre vibrationsnivåer. Salvor med dåligt framlyft innebär även en säkerhetsrisk i form av ökad
bakåtbrytning, ojämn pallkant och faror vid rensning av kvarstående berg.
Sprängningsarbetena kommer att planeras och anpassas för att luftstötsvågen ska bli så liten som
möjligt. Bland annat kommer följande åtgärder att ske:








Inför varje sprängning kommer en noggrann sprängplan att tas fram. Detta gör t.ex. att mängden
sprängmedel överensstämmer med behovet.
Kontroll av att borrningen sker i enlighet med planen.
I utsatta lägen kan den samverkande laddningen minskas genom t.ex. lägre pallhöjd eller
däcksprängning där upptändning inom varje borrhål sker med intervall.
Varje borrhål kommer att förladdas med lämpligt material för att ge maximal inneslutning av
sprängmedlet.
Temperaturinversion, som påverkar utbredningen av luftstötsvågen positivt, är vanligast tidigt på
morgonen och på kvällar varvid sprängning under dessa tider kommer att undvikas.
Information inför varje sprängningstillfälle kommer att kunna delges närboende som önskar så
via sms samt genom anslag vid infarten.
Genom att avge ljudsignal före sprängning kan det obehagliga överraskningsmomentet
minimeras.

7.6.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att det inte kommer att bedrivas någon täktverksamhet på platsen vilket innebär
att markvibrationer samt luftstötvågor inte kommer att uppkomma.
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7.6.4 Samlad bedömning
Riskanalysen visar att verksamheten vid sprängning av pallar som inte överstiger 20 meter i höjd kan
bedrivas med uppfyllande av komfortvärdena angivna i Svensk Standard SS 460 48 66 på 4 mm/s.
Luftstötvågorna från sprängningarna bedöms kunna hållas på en låg nivå utan nämnvärd påverkan på
omgivande bebyggelse.
Riskutredningen visar att det avseende sprängningsarbeten inte finns några hinder för att bedriva
planerad täktverksamhet i Kvarnnibble. Om verksamheten bedrivs i enighet med de rekommendationer
och restriktioner som lämnas i utredningen bedöms det inte finnas någon risk för skada på byggnader i
omgivningen.

7.7

NATURMILJÖ

7.7.1 Påverkan och konsekvenser
För att utreda påverkan på bland annat naturmiljön inom verksamhetsområdet har en
naturvärdesinventering med kompletterande artgruppsinventeringar (orkidéer, groddjur och fåglar)
utförts, bilagor B5, B6 och B7. Den inledande naturvärdesinventeringen genomfördes sommaren år 2016
och kompletterades med fler inventeringar under 2017 efter uppgifter som framkom under samrådet med
framförallt närboende gällande fågelliv, förekomst av vattensalamander och orkidéer.
Naturvärden
Den planerade verksamheten kommer att medföra ett ianspråktagande av ett tidigare oexploaterat
område. Det planerade verksamhetsområdet består av hällmarkstallskog, äldre barrblandskog, hygge
och ungskog, enstaka myrar och en lövsumpskog. Omgivande mark utgörs av jordbruksmark och skog.
Det planerade verksamhetsområdet kommer successivt avverkas och avbanas från överliggande
jordlager varvid dess naturmiljö kommer att försvinna. Enligt den naturvärdesinventering, bilaga B5, som
genomfördes av Naturföretaget i augusti 2016 finns de viktigaste naturvärdena i hällmarkstallskogen
med delvis naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och delvis naturvärdesklass 4 (vissa naturvärden).
Arter
Under naturvärdesinventeringen noterades blåmossa och tallticka som båda är signalarter enligt
Skogsstyrelsen. Talltickan är rödlistad i kategorin nära hotad (NT). Båda arterna noterades inom det
planerade brytområdet vilket innebär att båda de två arterna och deras livsmiljö kommer försvinna från
brytområdet på ca 24ha.
Under samrådsskedet framkom uppgifter om (obestämd) vattensalamander samt förekomst av orkidéer
inom det planerade täktområdet. Kompletterande inventeringar utfördes under sommaren 2017 speciellt
inriktad på groddjur och kärlväxter. Under inventeringen var det enda groddjuret som noterades inom
planerat verksamhetsområde en obestämd brungroda. Övriga observationer av groddjur gjordes
antingen i den konstgjorda dammen nordväst om planerat täktområde eller som ströobservationer i diken
eller vattensamlingar utanför planerat täktområde. Mindre vattensalamander påträffades enbart i
dammen.
Inom planerat verksamhetsområde noterades tre kärlväxter som är skyddade enligt
artskyddsförordningen bilaga 2, Jungfru Marie nycklar, nattviol samt mattlummer. Nattviolen och Jungfru
Marie nycklar förekommer över större delarna av landet och är allmän inom sina utbredningsområden.
Mattlummer är också allmän och förekommer i de flesta skogstyper över hela Sverige.
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Fåglar
Vid fågelinventeringen påträffades förväntade antal av såväl arter som individer inom det planerade
verksamhetsområdet. Av dessa arter bedöms tre, möjligtvis fyra, arter som antingen är rödlistade arter
eller arter upptagna EUs fågeldirektiv häcka inom det planerade verksamhetsområdet. Gulsparv (VU)
och kungsfågel (VU) samt trana och trädlärka (möjlig häckfågel) som är fridlysta enligt §4
Artskyddsförordningen och upptagna i fågeldirektivets bilaga 1. Ingen nattskärra kunde, trots goda
omständigheter, noteras.
Gulsparv och kungsfågel tillhör bägge Sveriges 20 vanligaste fågelarter. Bägge dessa minskar i antal
men är fortfarande allmänna. Gulsparv gynnas av brynmiljö och bergtäkten skulle innebära flera sådana
miljöer inom det aktuella området. Kungsfågel är i huvudsak bunden till gran- och blandskog med inslag
av gran. Den miljön är mycket sparsam inom planerade verksamhetsområde men kommer försvinna om
täktverksamheten kommer till stånd. Då arten har små revir, ned till 0,2 ha, kan enkla åtgärder vidtas
för att behålla miljöer som är lämpliga för kungsfågel längs yttre gränsen för täktverksamheten där man
kan spara granar. Kungsfågelns bevarandestatus bedöms inte påverkas regionalt eller nationellt av
planerad verksamhet. Lokalt kan enstaka revir försvinna till följd av avverkning av skog vilket sannolikt
leder till omlokalisering av dessa eventuella par till omgivande skogsmark. Barrskog är en vanligt
förekommande naturtyp i närområdet.
Trana bedöms som livskraftig och har en stabil uppgång i landet. De senaste 30 åren har den ökat med
150-250 % enligt Artdatabanken. Den snabba ökningen har lett till att trana i vissa områden betraktas
som ett problem för naturvården. Ett exempel är de flockar med icke-häckande tranor som översomrar
i och intill fågelsjöar. De födosöker då inte sällan i kolonier av häckande tärnor och måsar där de äter
ägg och ungar. Två arter, som bägge ingår i fågeldirektivets bilaga 1, är svarttärna och dvärgmås. Bägge
drabbas hårt av dessa tranors födosöksbeteende. Flera länsstyrelser har i dagsläget godkänt eller
öppnat upp för skyddsjakt på trana. Det par som noterades under inventeringen inom det planerade
verksamhetsområdet kommer sannolikt att påverkas negativt då deras livsmiljö försvinner. Någon
boplats påträffades inte under inventeringen men det bedömdes som att arten höll permanent revir inom
verksamhetsområdet. Tranans bevarandestatus bedöms dock inte påverkas på regional eller nationell
nivå av planerad verksamhet. Konsekvensen för det par som håller revir inom planerat
verksamhetsområde blir sannolikt en omlokalisering till annan lämplig del av omgivande skogsmark.
Arten häckar företrädesvis på myrar samt vid sjöar och vattendrag med sanka stränder i större delen av
landet. Ibland kan den även häcka i skogsvegetation vid småsjöar eller våtmarker, eller rentav på
hyggen. Dessa miljöer saknas, eller är små inom planerat verksamhetsområde, men är förekommer
relativt allmänt i närområdet.
En utsökning på trana i Artportalen (figur 7.7.1.1) visar att den förekommer i närområdet med flera par,
varför bevarandestatusen inte bedöms påverkas på lokal nivå.
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Figur 7.7.1.1. De gula prickarna visar rapporterad förekomst (häckningskriterier) av trana i närheten av planerad
bergtäkt. Utsökning gjordes 2017-12-19 och omfattade åren 2007-2017, med möjliga och troliga häckningskriterier.

Trädlärka noterades under inventeringen men det gick inte säkerställa om den häckade inom planerat
verksamhetsområde, de miljöer som finns i nuläget är inte de mest lämpliga för arten och en bergtäkt
med dess öppna ytor och upplag skulle kunna gynna en art som trädlärka under drifttiden.
Sammantaget kommer de flesta av fågelarterna inom inventeringsområdet missgynnas av den
planerade täktverksamheten. De fågelarter som förekommer inom planerat verksamhetsområde bedöms
dock påverkas litet sett till lokal, regional och nationell nivå varför täktverksamheten kan bedrivas med
liten påverkan på fågelfaunan.
Våtmarker och sumpskogar
Söder om det planerade verksamhetsområdet ligger två områden som omfattas av
våtmarksinventeringen i Stockholms län, (figur 6.5.1). Lillmossen som ligger närmst det planerade
verksamhetsområdet (klass 4) beskrivs som en svagt välvd mosse på 10 ha, våtmarken omges av
hällmarker. Stormossen (klass 2) beskrivs som ett myrkomplex på 18 ha, även denna våtmark omges
av hällmarker. I våtmarksinventeringen är klass 2 utpekat som värdefull våtmark och klass 4 våtmark
utan nämnvärt naturvårdsintresse. Lillmossen är kraftigt påverkad av dikning och igenvuxen, stormossen
är delvis påverkad och delvis igenvuxen.
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Den hydrogeologiska utredningen visar den bedömda avsänkningen av vatten i ytliga jordlager till följd
av täktverksamheten. Enligt denna utredning hamnar dessa våtmarker utanför influensområdet och
bedöms således inte påverkas negativt av planerad täktverksamhet (figur 7.7.1.2).
I närheten finns en av skogsstyrelsen utpekad sumpskog, men denna bedöms inte heller bli påverkad.
Detta eftersom området ligger utanför influensområdet och ovan lera. Både torv och lera har mycket låg
hydraulisk konduktivitet i vertikalt led varvid kontakten mellan sumpskogen och berget är ytterst
begränsad. Den påverkan som kan ske inom influensområdet är en genomsnittlig nivåsänkning av
grundvattennivån, i ytliga jordlager. Inom influensområdet finns inga utpekade naturvärden.
Därmed görs bedömningen att den grundvattensänkning som täktverksamheten ger upphov till, inte har
någon negativ effekt på de naturvärden som finns inom påverkansområdet. Planerade verksamhet
bedöms heller inte innebära några negativa effekter på närliggande sumpskogars funktion eller
strukturer.

Figur 7.7.1.2. Beräknat influensområde i ytliga jordlager vid avsänkning i berg sträcker sig cirka 300 meter utanför
planerat verksamhetsområde. (© Lantmäteriet)

7.7.2 Skyddsåtgärder
Genom att spara små områden av vissa barrträd (företrädesvis gran) i kantzonerna kan man bevara
förutsättningar för den rödlistade fågelarten kungsfågel som noterats vid fågelinventeringarna. Vid
efterbehandling kan delar av området planteras med barrskog som återskapar livsmiljöer för kungsfågel.
Vid efterbehandlingen av täkten kommer nya biotoper skapas i from av klippbranter och strandzoner.
Efterbehandlingen kommer att ske i samråd med tillsynsmyndigheten för att möjliggöra naturvårdande
anpassningar till följd av nya rön. Även under själva driftstiden kommer täkten erbjuda lämpliga biotoper
för vissa skyddsvärda fågelarter (exempelvis berguv och pilgrimsfalk).
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Genom att mäta grundvattennivåer säkerställer bolaget att ingen påverkan på grundvattennivåerna sker
utan bolagets kännedom.
Genom en god egenkontroll på utgående vatten och flöde från sedimentationsdammen genom
regelbunden provtagning, säkerställer bolaget att inga skadliga halter eller föroreningar leds från täkten
till recipient.
Kontrollen kommer att ske inom ramen för bolagets kontrollprogram.

7.7.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga opåverkade områden kommer att exploateras. Förutom de nya
naturmiljöer som skapas vid efterbehandlingen kommer de befintliga naturmiljöerna bevaras i sin helhet
och inga naturvärden kommer att förändras.
Nollalternativet innebär att avledningen av grundvatten inte sker och att nivåerna kring täkten förblir på
opåverkade nivåer samt att avledning av grundvatten sker.

7.7.4 Samlad bedömning
Det planerade verksamhetsområdet innebär att en del av ett skogsområde tas i anspråk. Detta område
har inte bedömts ha några högre naturvärden i den genomförda naturvärdesinventeringen men ett fynd
av en rödlistad art (tallticka, NT) och en signalart (blåmossa) gjordes i området under inventeringen.
Artinventeringarna med fokus på groddjur, kärlväxter och fåglar gav slutsatsen att de arter som
påträffades är relativt vanliga i landet, och att den planerade verksamheten inte bedöms ha någon
negativ påverkan på arternas bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå. Dispensansökan
bedöms inte nödvändig för påträffade fridlysta arter (trana, Jungfru Marie nycklar, nattviol och
mattlummer) då dessa arter är bedömda som livskraftiga (LC) enligt rödlistan och deras bevarandestatus
på lokal (Kvarnnibble), regional eller nationell nivå inte bedöms påverkas negativt.
Av de rödlistade fågelarter som noterats bedöms endast kungsfågeln att kunna komma påverkas
negativt genom avverkning av skog inom planerat täktområde. Dock bedöms artens bevarandestatus
inte påverkas negativt på regional, nationell nivå. Lokalt kommer sannolikt de par som finns inom
planerat verksamhetsområde förflytta sig till omgivande skog. De skyddsåtgärder som nämns i stycke
7.7.3 bedöms lämpliga för att fortsatt erbjuda livsmiljöer och födosöksområden inom
verksamhetsområdet.
Den planerade grundvattenbortledningen och avsänkningen innebär inga negativa konsekvenser för
närliggande sumpskogar eller våtmarker och för de där ingående naturtyperna.
Huvudpopulationen av groddjur finns i dammen nordväst om planerat verksamhetsområde. Om inte
dammen kontamineras eller torkar ut så kommer inte groddjuren där att påverkas. Dammen ligger
utanför influensområde för hydrogeologisk påverkan till följd av planerad täktverksamhet och kan därför
inte påverkas av planerad verksamhet. Slutsatsen av inventeringen är att de naturvårdsarter som
påträffades är relativt vanliga, och att den planerade verksamheten inte bedöms ha någon negativ
påverkan på arternas bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.

70 | 10245369 • Ansökan Kvarnnibble bergtäkt

7.8

KULTURMILJÖ

7.8.1 Påverkan och konsekvenser
Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom det planerade
verksamhetsområdet. Där täktvägen planeras, söder om det planerade verksamhetsområdet, finns en
utpekad fångstgård (RAÄ-nummer Håtuna 242), figur 6.6.1.
Cirka 800 meter öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna – Håbo
– Tibble), figur 6.11.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida
stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande
herrgårdar och medeltida kyrkor.
Bolaget har låtit utföra en arkeologisk utredning (bilaga B8) av planerat täktområde inklusive planerad
täktväg efter krav från Länsstyrelsen i Stockholm. Utredningen visade att inga fornlämningar fanns inom
utredningsområdet.

7.8.2 Skyddsåtgärder
En arkeologisk utredning har genomförts inom planerat verksamhetsområde och längs den planerade
in- och utfartsvägen. Inga fornlämningar berörs, varför inga skyddsåtgärder behöver vidtas. Om
misstänkt fornlämning upptäcks under avbaning, avbryts arbetet direkt och kontakt tas med
länsstyrelsen.

7.8.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att verksamheten inte får tillstånd och att inga eventuella kulturlämningar
påverkas.

7.8.4 Samlad bedömning
Den planerade täktverksamheten bedöms inte påverka kulturmiljön negativt, varken inom eller i
anslutning till verksamhetsområdet och planerad transportväg.

7.9

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

7.9.1 Påverkan och konsekvenser
Omgivande mark utgörs av jordbruksmark och skog med inslag av hällmarkstallskog och små skogskärr.
Det planerade verksamhetsområdet kommer successivt avverkas och avbanas från överliggande
jordlager varvid dess naturmiljö kommer att försvinna
Inom planerat område kan rekreationsmöjligheterna anses vara begränsad till den allmänhet vilken bor
i anslutning till området och enstaka besökare. Den främsta begränsningen gäller vidare främst vid
sprängningstillfällen då man inte kan vistas i täktens närområde. I övrigt är det fullt möjligt att vara i
omgivningarna kring täkten även under pågående verksamhet.
För den allmänhet som vistas i verksamhetsområdets närhet kommer den planerade verksamheten
innebära påverkan i form av buller. Visuell påverkan kommer också ske då miljön i verksamhetsområdet
förändras. Brytning sker succesivt och det kommer dröja innan hela området är exploaterat. Även
efterbehandling sker succesivt vartefter brytningen fortskrider.
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7.9.2 Skyddsåtgärder
De skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska bullerspridningen till närliggande naturområden är
samma som redovisas under avsnitt 7.5.2 och i bullerutredningen, bilaga B3.
För att minska överraskningsmomentet kommer signal före sprängning vara tydligt hörbar i hela det
aktuella området. Den visuella påverkan för de som vistas i täktens närhet är svår att mildra.
Vid tiden för efterbehandlingen kommer en täktsjö samt nya miljöer att skapas vilket kan innebära nya
möjligheter för rekreation och friluftsliv.

7.9.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade täktverksamheten inte kommer till stånd och det inte kommer
förekomma något täktbuller i området och ingen inverkan på naturmiljön sker.

7.9.4 Samlad bedömning
Den ansökta verksamheten bedöms medföra påverkan på friluftslivet genom buller från verksamheten
och visuellt i täktens direkta närhet. Detta gäller främst för den allmänhet som uppehåller sig i direkt
anslutning till verksamhetsområdet. Bedömningen görs att verksamhetens påverkan på möjlighet till
rekreation och friluftsliv kommer bli liten.

7.10 LANDSKAPSBILD
7.10.1 Påverkan och konsekvenser
All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva brytningen som efter
avslutad verksamhet lokalt i täktområdet.
Bortsett från insyn från verksamhetsområdets omedelbara närhet, bedöms att verksamheten i stort inte
kommer att bli visuellt störande från den omgivande terrängen, exempelvis kommer täkten inte kunna
ses från väg 912. Täkten kan dock ses från högre belägna punkter i närheten av täktområdet.

7.10.2 Skyddsåtgärder
När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas. Avsikten är att skapa en täktsjö när
grundvattennivån återställs inom brytningsområdet. Runt delar av stränderna kommer det att finnas
branta klippartier. Detaljerna i gestaltningen och markanvändningen runt sjön redovisas i
efterbehandlingsplanen, M103 i bilaga A1.

7.10.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd och därmed uppstår inte
någon verksamhetsanknuten påverkan på landskapsbilden.

7.10.4 Samlad bedömning
Den planerade verksamheten bedöms medföra en viss påverkan på landskapet, inom området för
planerad bergtäkt och dess direkta närhet. Detta kan upplevas negativt av personer som vistas i täktens
direkta närhet. Påverkan på landskapsbilden i sin helhet bedöms bli liten då insynen är begränsad.
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7.11 RESURSFÖRBRUKNING
7.11.1 Påverkan och konsekvenser
Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken skall mark- och vattenområden användas till det de är bäst lämpade för.
Användning som ger en god hushållning med naturresurser skall ges företräde vid planeringen av ett
område.
Täkten är vällokaliserad med korta transportavstånd till flera olika avsättningsområden i regionen vilket
ger goda miljömässiga fördelar för transporter.
Det material som avses brytas är främst avsett att användas som ersättningsmaterial för naturgrus i
betongtillverkning. Materialet har visat sig uppfylla de höga krav som ställs för detta användningsområde.
Att minska användningen av naturgrus är ett viktigt nationellt miljömål och en förutsättning för detta är
att använda krossat berg som ersättningsmaterial. Brytning av berg på rubricerad fastighet medför god
hushållning med icke-förnyelsebara naturresurser (naturgrus).
Huvuddelen av markanvändningen inom området berörs av aktivt skogsbruk och den skog som finns i
området kommer avverkas. Inom brytområdet kommer inte skogen att återetablera sig men övriga delar
av verksamhetsområdet kan åter beskogas efter avslutad täktverksamhet.

7.11.2 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd. Behovet av material i
regionen måste då täckas av en produktionsökning i redan befintliga täkter, alternativt av en etablering
av täktverksamhet i ett annat oexploaterat område i regionen.

7.11.3 Samlad bedömning
Vid en jämförelse med etablering av täktverksamhet på rubricerade fastigheter, i enlighet med bolagets
ansökan, får nollalternativet enligt bolagets bedömning negativa konsekvenser för hushållningen med
naturresurser.

7.12 AVFALLSHANTERING
7.12.1 Påverkan och konsekvenser
Bolaget är mån om att minska mängden avfall samt återvinna det avfall som uppstår, där det är tekniskt
möjligt. Bolaget har en god egenkontroll och rutiner för att fortlöpande kontrollera maskiner och utrustning
så att livslängden ökar samt för att minska förbrukning av diverse produkter som t.ex. kemikalier.
Det avfall som normalt uppkommer i verksamheten består av t.ex. spillolja, oljefilter, järnskrot, däck,
fordonsbatterier samt brännbara fraktioner.
Farligt avfall sorteras i separata behållare och förvaras inlåst och invallat på sådant sätt att eventuellt
spill inte kan nå omgivande mark och vatten.
Bolaget förvissar sig att entreprenörer som utför transporter av avfallet har giltiga tillstånd.

7.12.2 Skyddsåtgärder
I sin pågående verksamhet, arbetar bolaget med att så långt som möjligt minska avfallsmängderna från
respektive verksamhet och återvinna det avfall som uppkommer.
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Farligt avfall såsom spillolja, oljefilter etc. kommer att sorteras i separata behållare och förvaras på
sådant sätt att föroreningar inte kan nå omgivande mark och vatten.
Samtliga avfallstyper kommer att hämtas och transporteras av auktoriserad transportör till godkända
mottagare.

7.12.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till stånd, därmed kommer
verksamhetsanknutet avfall inte uppkomma på platsen.

7.12.4 Samlad bedömning
Avfall som uppkommer i den egna verksamheten kommer att hanteras helt enligt gällande krav.
Konsekvensen med avseende på avfall bedöms bli obefintlig.

7.13 RISK OCH SÄKERHET
7.13.1 Påverkan och konsekvenser
Olyckor och haverier kan få stora konsekvenser men är dock ovanliga. Haverier på maskiner skulle
kunna medföra utsläpp av petroleumprodukter med eventuell förorening av mark och grundvatten medan
ras och fall kan leda till såväl personskador som materiella skador.
Stenkast vid sprängning är bergstycken som kastas ut från den övriga salvan. De är dock oftast inte
särskilt stora. Konsekvenserna av stenkast kan vara allvarliga personskador och materiella skador.
Sevesoverksamhet
De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med täktens Sevesoverksamheten är
läckage vid transport och hantering av produkter vid laddning samt personskador vid transport, hantering
av explosiva varor och vid sprängning.
Vid läckage i form av större spill eller utsläpp, som sedan sprids vidare till ytvatten, kan en negativ
påverkan uppstå till följd av ämnets innehåll av kväve och petroleumprodukter. Detta kan t.ex. leda till
ökad övergödning eller skador på vattenlevande organismer. Risken för detta bedöms som liten då detta
förutsätter en olycka med transportfordonet i direkt närhet till vatten utan möjlighet till någon sanering.
Vidare krävs också att behållarna går sönder vid olyckan.
Då sprängmedlet som används är högvisköst, trögflytande, är möjligheten att vidta saneringsåtgärder
vid eventuellt spill mycket goda. Som regel kan hålen fyllas på utan spill och skulle det ändå ske kan
spillet lätt samlas upp och stoppas ner i ett borrhål. Skulle ett läckage ske i samband med ett kraftigt
regn kan en spridning potentiellt ske via avrinnande vatten. Allt vatten samlas då upp i täktbotten och
kommer sedan saneras i pumpgrop eller sedimentationsdamm innan det släpps ut. Risken för att ett
sådant utsläpp ska ske bedöms dock som liten.
Eftersom sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är inte är explosiva, föreligger ingen
risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen som
ämnet utvecklas till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och
slag. Detonation kan dock ske, om överdriven hetta eller mycket kraftiga slag sker. I jämförelse kan
nämnas att för att initiera detonation vid sprängning krävs en kraftig primer, förladdning, vilken dessutom
behöver vara placerad mitt i sprängmedlet för att få verkan.
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Då sprängmedlet endast är funktionellt nere i borrhålen är det osannolikt att en brand kan generera den
värmeutveckling vilken krävs för detonation. Bedömningen görs mot bakgrund av bergets höga specifika
värmekapacitet och vilken energi som då krävs för att det ska värmas upp tillräckligt för att en detonation
ska ske. Vidare toppfylls inte hålen vilket gör sprängmedlet mindre exponerat. Eftersom losshållning av
berget endast sker på avbanade och rensade ytor finns inget brännbart material i närheten av salvan.
Detta gör risken för att en eventuell skogsbrand ska utlösa en explosion liten. Brand i transportfordonet
bedöms inte heller utgöra någon större risk för detonation då uppställning inte sker i direkt anslutning till
hålen.
Behållarna i bulktransporten är konstruerade av aluminium vars smältpunkt är relativt låg. Vid en brand
i transportfordonet kommer tankarna att smälta och innehållet att rinna ut. Det kommer därför inte att
byggas upp något tryck inne i tankarna. Även om komponenterna blandas när de runnit ut på marken
krävs speciella proportioner och en mixning i olika steg för att känsliggöra sprängmedlet. Risken för en
detonation i vid brand i transportfordonet bedöms därför som liten.
Bolaget har mångårig erfarenhet av täktverksamhet och de ingående momenten såsom sprängning,
samt egna framtagna rutiner och policys för att säkerställa att sprängning kan genomföras med minsta
möjliga risk. Varje sprängning föregås av en noggrann kontroll och utifrån en framtagen sprängplan och
följer gällande lagstiftning.
De risker som kan uppkomma med förvaring av bränsle i samband med sprängning bedöms av bolaget
kunna vara eventuella läckage som uppstår om oförutsedda stenkast träffar tanken och slår hål.
Bolaget bedömer att riskerna är mycket små med den förvaring av bränsle som sker i täkten i samband
med sprängningsarbeten. ADR-tankarna (innehållande bränsle) är mobila och enkla att flytta runt i det
fall risk bedöms finnas.
Utöver det som redovisats ovan görs bedömningen att det inte finns några ytterligare, realistiska, yttre
faktorer vilka kan påverka säkerheten i täkten.

7.13.2 Skyddsåtgärder
I den verksamhet som bedrivs av bolaget finns rutiner för att fortlöpande identifiera olycksrisker och för
att kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer. Som ett led i detta ingår både utbildning och
övning. Rutiner samt säkerhetsdatasblad för samtliga kemiska produkter ska finnas samlade och
tillgängliga vid platskontoret. För att minska risken för fallolyckor vid släntkrön kommer stenrader
och/eller skyddshyllor att kunna anläggas vid brantare partier.
Inför varje sprängning avges signal för att uppmärksamma den allmänhet som eventuellt befinner sig i
närheten av kommande sprängning. Allmänheten informeras också av bolaget om tidpunkten för
planerade sprängningar. Genom följande åtgärder förhindras personskador på grund av stenkast.


Bergytan där sprängning ska ske kommer att rengöras från lösa stenar.



Bra förladdningsmaterial kommer att användas, företrädesvis kross mellan 2-4 mm.



Inför varje sprängning kommer en noggrann sprängplan att tas fram av en fackman för att få
korrekt hållutning m.m.



Eventuella svaga zoner lokaliseras och fylls med försättningsmaterial.

Sevesoverksamhet
Skyddsåtgärder för den Sevesoverksamhet som bedrivs består bland annat av beredskap vid läckage
av sprängmedel i form av saneringsåtgärder, exempelvis lättillgängligt absorberingsmedel och möjlighet
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till invallning med jord. Vid större läckage tas kontakt med brandförsvaret. Om ett läckage sker i täkten
från t.ex. transportfordonet eller vid själva laddningstillfället kommer detta helt eller delvis att kunna
samlas upp på plats. Vid spridning till avrinnande vatten kommer rening att kunna ske i
sedimentationsdammen innan vattnet släpps ut i recipienten. Vidare kan även pumpen i pumpgropen
stängas av och då kan även reningsåtgärder vidtas där innan vattnet leds vidare.
För att förebygga personskador kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbeten (2007:1) att
följas. Det kommer även att upprättas en sprängplan för varje sprängobjektet innan sprängningsarbetena
påbörjas samt att det utses en person ansvarig för sprängningarna som leder och övervakar arbetet.
Som ett led i att förbättra och utveckla säkerheten i samband med sprängningsarbetet tar bolaget
kontinuerligt del av kunskap och slutsatser från olyckor vid liknade typer av verksamheter.
Övriga försiktighetsmått som kommer att vidtas är bland annat att det innanför verksamhetsområdets
yttre gräns, vilket utgör ett maximalt skyddsområde, inte tillåts tillträde från allmänheten i samband med
sprängning. I övrigt kommer försiktighetsåtgärder ske i form av att varningssignaler avges tre minuter
före sprängning samt att varningsskyltar anslås runt om täktområdet.
Till ansökan biläggs ett handlingsprogram för Sevesoverksamheten, bilaga D, där återfinns en närmare
beskrivning av verksamhetens mål, handlingsprinciper och organisation för hanteringen av allvarliga
kemikalieolyckor. Handlingsprogrammet innehåller även ett säkerhetsledningssystem som beskriver hur
handlingsprinciperna ska genomföras och målen uppnås.

8

MILJÖKVALITETSNORMER

8.1

LUFT

Miljökvalitetsnormer finns angivna för tillåtna högsta halter av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, ozon, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och
bly i utomhusluft (SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordningen). Upplands-Bro kommun är medlem i Östra
Sveriges luftvårdsförbund vars syfte är att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. Beräkningar som
utförts samordnat i luftvårdsförbundet 2015 baserat på kontinuerliga mätningar, visar att
miljökvalitetsnormerna i området inte överskrids och har goda marginaler till normvärden.
Den planerade verksamheten medför genom arbetsmaskiner och transporter utsläpp som berör
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar och i viss mån även normerna för
svaveldioxid. Verksamheten bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
överskrids. Tillskotten av avgasutsläpp från ansökt verksamhet bedöms i sammanhanget vara så små
att miljökvalitetsnormsaspekten inte är aktuell. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt från antalet
transporter i området relaterat till trafiksituation vid ett nollalternativ samt utifrån verksamhetens
lokalisering, i anslutning till hårt trafikerade E18, samt den därmed sammanhängande luftkvaliteten.

8.2

VATTEN

Miljökvalitetsnormer uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. I avsnitt 6.4
beskrivs nuvarande status och beslutade miljökvalitetsnormer. I avsnitt 7.2.1 beskrivs påverkan på
ytvatten utifrån planerad täktverksamhet.
En viss förhöjning av mängden kväve kommer troligen att ske till diket efter sedimentationsdammen och
till den därpå följande övriga vattenförekomsten WA12474823. Den övriga vattenförekomsten har inga
beslutade miljökvalitetsnormer, för Mälaren-Skofjärden (SE661812-160232) är miljökvalitetsnormen god
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ekologisk status 2027, då problemen med övergödning ska vara lösta. Mycket av kvävet kommer att
försvinna under transporterna i diket och den övriga vattenförekomsten, men även om allt kväve från
täkten skulle nå vattenförekomsten är tillförseln marginell jämfört med den totala kvävetillförseln till
fjärden. Därmed kommer den planerade täktverksamheten inte påverka uppfyllandet av normen god
ekologis status till år 2027. Höga halter kväve har främst påverkan i kust- och havsmiljö, och täktens
bidrag till områdets nettokvävetransport till havet är obetydligt.
För kemisk status kommer vidtagna skyddsåtgärder för att förhindra spill och olycka hindra att
föroreningarna når det övriga vattnet eller vattenförekomsten. Det finns därmed ingen risk för påverkan
på miljökvalitetsnormen för kemisk status.
Det finns ingen grundvattenförekomst under täktområdet, och de närliggande grundvattenförekomsterna
kommer inte påverkas av grundvattennivåsänkningen inom området. Därmed finns det ingen risk för
påverkan på miljökvalitetsnormer för grundvatten.

8.2.1 Samlad bedömning
Ansökt verksamhet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljökvalitetsnormerna för luft eller
vatten.

9

FÖRSLAG TILL KONTROLL AV VERKSAMHETEN

Inom ramen för bolagets egenkontroll finns en fastställd intern ansvarsfördelning för den del av
verksamheten som regleras enligt miljöbalken. Exempel på åtgärder och kontroller som kan komma att
utföras anges nedan.
Säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som kan innebära miljörisker finns samlade i täkten.
Gränser för verksamhets- och brytområde är utmarkerade i terrängen, så att risk för t ex fallolyckor
minimeras.
Swerock kontrollerar kontinuerligt slitage för att förebygga eventuella läckor på maskinparken.
Inför sprängning kommer närboende att informeras. Dessutom kommer ljud- och ljussignal varna i
samband med sprängtillfället. Omedelbart innan sprängningen avsynas närområdet så att inga
obehöriga befinner sig där. I övrigt följs arbetsmiljöverkets föreskrifter vid sprängning.
Mätningar av luftstötvåg och vibrationer kommer att ske regelbundet vid föreslagna mätpunkter, för att
utvärdera utförandet och kontrollera begränsningsvärden. Vid varje sprängning upprättas sprängjournal.
Vid upprättandet av kontrollprogrammet kommer mätpunkter och mätintervall att diskuteras med
tillsynsmyndigheten.
Bullermätningar kommer att utföras regelbundet i syfte att kontrollera att begränsningsvärden klaras.
Mätresultaten kommer att utvärderas kontinuerligt för att verksamhetsutövaren ska kunna förbättra
utförandet och tekniken samt för att utvärdera täktens bullerpåverkan på omgivningen. Vid upprättandet
av kontrollprogrammet kommer mätpunkter och mätintervall att diskuteras med tillsynsmyndigheten.
Problem med damning kommer att kontrolleras dagligen och bekämpas vid behov.
Utgående vatten från täkten kommer att provtas inom ramen för bolagets egenkontroll. Vattnet i
pumpgropen kommer att kontrolleras innan utpumpning påbörjas. Analysparametrarna och
provtagningspunkter kommer att diskuteras med tillsynsmyndigheten. Grundvattennivåer mäts i enlighet
med kontrollprogrammet i grundvattenrör som bolaget avser att installera.
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Avvikelser från villkor, brister i gällande rutiner, tillbud eller olyckor dokumenteras enligt interna rutiner
s.k. förbättringsrapporter. Av rapporten framgår det vem som är ansvarig för den korrigerande åtgärden
och när och av vem åtgärden ska utföras. Eventuell överträdelse av villkor eller klagomål på
verksamheten kommuniceras med tillsynsmyndigheten.
En miljörapport sammanställs årligen i enlighet med gällande krav och registreras i SMP . Miljörapporten
innehåller uppgifter om verksamhetens bedrivande, eventuella klagomål, avvikelser eller tillbud,
avfallsmängder m.m.
Myndigheternas tillståndsbeslut, ansökan och övriga handlingar i ärendet finns tillgänglig på
arbetsplatsens kontor. Där samlas även dokumentation av mätningar, analyser etc. och även
förbättringsrapporter. Swerock åtar sig att i god tid före tillståndet tas i anspråk, dock senast tre månader
efter det att beslutet om tillstånd vunnit laga kraft, till tillsynsmyndigheten översända ett förslag till
kontrollprogram för den planerade verksamheten.

9.1

KONTROLL AV INKOMMANDE MASSOR

9.1.1 Krav och kontroll på inkommande massor
Bolaget upprättar överenskommelse med kund som avser att avlämna jord- och schaktmassor i täkten.
Kunden ska innan transport till täkten försäkra sig om att massorna uppfyller krav på renhet i upprättad
överenskommelse, dvs klarar Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM),
enligt Naturvårdsverkets rapport 5976. När massorna konstaterats rena transporteras de till täkten där
invägning över våg sker. Transportören ska fylla i mottagningsblankett. Vågsedeln ska innehålla samma
objektnummer som intyget kunden fått av sin leverantör på massornas renhet. Intyget på rena massor
ska redovisas till bolaget i samband med leverans. Bolagets mottagare vid våg kontrollerar att renheten
i intyget understiger gränsen i avtalet.
Varje inkommande lass besiktigas okulärt vid införseln av personal på plats. Vid infartskontrollen
kontrolleras att materialet inte:





har avvikande färg eller lukt
innehåller synliga främmande föremål
har några synliga eller förnimbara förekomster av olja eller bensin
på något annat vis avviker från vad som kan antas vara normalt

Vid misstanke om att det inkommande materialet är eller kan vara förorenat ska en laboratorieanalys av
materialet krävas alternativt ska materialet avvisas.

10 SAMLAD BEDÖMNING
Vid en jämförelse med nollalternativet, vilket kommer att kräva att behovet av bergmaterial i regionen
måste täckas av en produktionsökning i befintliga täkter i regionen eller av en nyetablering av
täktverksamhet i ett annat läge i regionen, bedömer bolaget att planerad täktverksamhet på rubricerad
fastighet, med iakttagande av samtliga de aspekter vilka omfattas av diskussionen kring behov och
lokalisering, är det bästa alternativet.
Sammantaget innebär täktverksamhet alltid en viss grad av påverkan i form av t.ex. buller, damning,
trafik etc. Denna typ av påverkan uppstår oavsett var en täktverksamhet är lokaliserad. Planerad
täktverksamhet innebär totalt sett en acceptabel grad av påverkan. Bolaget har, genom befintliga
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mätningar samt utredningar och förslag på skyddsåtgärder, visat att ansökt verksamhet är förenligt med
Miljöbalkens bestämmelser och hänsynsregler.
Den planerade grundvattenbortledningen bedöms vid maximal bortledning kunna påverka
grundvattennivån inom det beräknade influensområdet med den största påverkan närmast
brytningsområdet. Vad avser påverkan på närliggande brunnar, markavvattningsföretag och
grundvattenförekomster bedöms dessa inte påverkas på ett betydande sätt av den planerade
verksamheten. En aktiv brunn ligger dock inom påverkansområde så att en eventuell påverkan kan ske
i form av sänkning med en decimeter. De närliggande naturvärden som pekats ut bedöms inte heller
påverkas negativt av den planerade sänkningen av grundvattennivån.
Verksamheten bedöms inte ha någon negativ påverkan avseende miljökvalitetsnormerna för vatten eller
luft.
Lokalt nära den planerade täktverksamheten och fram till E18 kommer den tunga trafiken öka.
Huvuddelen av transporterna leds via väg 972 där inga bostäder finns längs med vägen. Bolaget
bedömer att inga oacceptabla störningar från transporter kommer att ske från den planerade
verksamheten.
Den planerade verksamheten kommer att bidra till bullerstörningar samt ge upphov till markvibrationer
och luftstötsvågor vid sprängning, dock enligt bolagets bedömning, inte i en sådan grad att människor
utsätts för oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker.
Den samlade bedömningen är att det inom det planerade brytningsområdet är möjligt att ta oexploaterad
mark i anspråk utan betydande negativ påverkan på naturvärden. Bevarandestatus för de fridlysta arter
som noterats inom planerat verksamhetsområde bedöms inte påverkas negativt på lokal, regional eller
nationell nivå.
Planerad verksamhet kommer sannolikt innebära en viss negativ påverkan på upplevelsen av rekreation
för den allmänhet som kommer vistas i verksamhetens direkta närhet. Detta gäller vidare främst vid
sprängningstillfällen då man inte kan vistas i skogen. I övrigt är det fullt möjligt att vara i omgivningarna
även under verksamheten.
Vid avslutad verksamhet efterbehandlas täkten för att skapa förutsättningar för nya naturmiljöer som
gynnar vissa skyddsvärda arter och skapa möjlighet till rekreation för allmänheten.
Vid en jämförelse med etablering av täktverksamhet på rubricerade fastighet, i enlighet med bolagets
ansökan, får nollalternativet, enligt bolagets bedömning, negativa konsekvenser för hushållningen med
naturresurser. Om det förväntade behovet i regionen ska tillgodoses kommer en utökning av befintliga
täkter att ske och/eller ett oexploaterat område på annan plats tas i anspråk.
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1

SAMRÅDSREGOGÖRELSE

Föreliggande samrådsredogörelse biläggs den MKB som är framtagen
avseende rubricerad verksamhet. Samrådsredogörelsen syftar till att beskriva
hur samrådet genomförts och redovisar också i bilagor inkomna synpunkter i
samrådet.
Bolaget avser att på rubricerad fastighet ansöka om tillstånd för täkt av berg
enligt 9 kap. miljöbalken, samt eventuellt bortledande av grundvatten enligt 11
kap. miljöbalken. Tillstånd kommer att sökas samlat och ansökan lämnas till
in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.
Det planerade verksamhetsområdet omfattar ca 44 ha varav brytningsområdet
utgör ca 24 ha. Cirka 14 miljoner ton bedöms kunna brytas. Årsproduktionen
beräknas i genomsnitt uppgå till cirka 500 000 ton, men för att möta tillfälliga
toppar avser bolaget ansöka om tillstånd för en maximalt tillåten årsproduktion
om 700 000 ton.

2

SAMRÅDSKRETS OCH
GENOMFÖRANDE

Bolaget inledde samrådsprocessen genom att samråda med Länsstyrelsen i
Stockholms län och Upplands-Bro kommun den 6 mars 2017.
Samrådsunderlag återfinns i bilaga 1. Samrådet ägde rum på Länsstyrelsen i
Stockholm.
Vid samrådsmötet redogjorde Swerock för bakgrunden till planerad bergtäkt
med anledning av att bolaget är i behov av att hitta alternativ och avlastning
till bergtäkten i Gladökvarn, samt att klara försörjning av ballastmaterial till
betong till norra Stockholm. Vidare redogjordes för områdets förutsättningar
och bedömd miljöpåverkan.
Aktuellt samråd samt innehåll i kommande MKB diskuterades samt vilka
parter som borde ingå i samrådskretsen. Dagordning och protokoll från
samrådsmötet bifogas i bilaga 2.
Skriftligt samråd genomfördes under mars-maj 2017. Utöver samråd med
Länsstyrelsen i Stockholms län och Upplands-Bro kommun, har samråd skett
med de enskilda som ansetts berörda av verksamheten samt med övriga
statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli
berörda, se samrådsunderlag i bilaga 1 samt sändlista i bilaga 3.
De myndigheter och organisationer etc. som bolaget samrått med framgår
även av tabell 3.1.
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Tabell 3.1 Myndigheter och organisationer vilka bolaget samrått med. De instanser
vilka meddelat att de avstår från att yttra sig har markerats med ”Avstår” i kolumnen
”Lämnat yttrande”.
Myndighet/Organisation
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturvårdsverket

Lämnat yttrande
Ja (vid samrådsmötet)
Avstår

SGU

Ja

Trafikverket

Ja

MSB

Ja

Skogsstyrelsen

Ja

Naturskyddsföreningen Upplands-Bro

Ja

Stockholms ornitologiska förening

Nej

Upplands ornitologiska förening

Nej

Upplands-Bro kommun

Ja (vid samrådsmötet)

Räddningstjänsten Attunda

Nej

Vattenfall eldistribution AB

Nej

E.ON Elnät Sverige

Nej

Håtuna/Håbo-Tibble hembygdsförening

Nej

Luftfartsverket

Ja

Försvarsmakten

Nej

Hav- och vattenmyndigheten
Fortifikationsverket

Avstår
Nej

Ägarna till fastigheter inom-, och i anslutning till, 1000 m från gränsen till det
planerade verksamhetsområdet, Figur 3.1, har informerats genom
direktutskick av samrådsunderlaget via post.
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Figur 3.1 Ägarna till de fastigheter som ligger, helt eller delvis, inom den svarta
streckade linjen ingår i den krets som bolaget haft skriftligt samråd med. ©
Lantmäteriet

Kungörelse avseende den planerade verksamheten har skett i tidningarna
Mitti Uppland-Bro och Upplands Bro-bladet den 28 mars respektive 1 april
2017, bilaga 4.
I det skriftliga samrådet samt i ovan nämnda annonser har informerats om
verksamheten samt också om möjligheten att ta del av ytterligare information
och samrådsunderlag.
Under samrådet har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på den
planerade verksamheten såsom den beskrivits i samrådsunderlaget.
Ett öppet samrådsmöte för allmänheten hölls den 2 maj 2017 på
Håtunagården.

3

INKOMNA SYNPUNKTER

De skriftliga (post och e-post) frågorna och synpunkterna som har inkommit i
samrådet enligt miljöbalken (1998:808) listas i bilagorna och kan ses
sammanfattade under rubrik Bilagor, sid 8-10.
Inkomna synpunkter finns att läsa i sin helhet i bilaga 5-87 tillsammans med
de som meddelat att de avstår från att yttra sig.

3.1

SAMMANFATTNING INKOMNA SYNPUNKTER

Inkomna synpunkter från närboende har rört:
-Störningsmoment i form av buller, damm, trafik, vibrationer från sprängning.
-Risk för skador från sprängning (ex stenkast, skador till följd av vibrationer.
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-Risk för påverkan på brunnar, avloppsanläggningar, vattenkvalitet,
vattenkvantitet.
-Risk för förorening av luft, vatten och till följd av mottagande, mellanlagring
och återvinning av entreprenadberg, asfalt m.m.
-Påverkan på fornlämningar.
-Påverkan på flora och fauna.
-Påverkan på möjlighet för rekreation.
-Påverkan på sällskapsdjur som hundar och hästar m.m.
-Värdeminskning på fastigheter.
-Synpunkter som rör trafiksituationen med en ökning av tung trafik längs väg
912 med risker för trafikolyckor och trafiksituationer som kan uppstå vid
påfart vid E18. Vidare påtalas att den föreslagen utfart som den presenterats
i samrådsunderlaget är olämplig på grund av skymd sikt i kurva och
backkrön.
Inkomna synpunkter från organisationer och myndigheter:
Trafikverket önskar att ansökan ska innehålla en trafikutredning där bl.a. det
studeras hur om berört vägnät klarar tillkommande trafik till prognosår 2040,
hur avfarter från E18 påverkas av den tillkommande trafiken, bärighetsanalys
för väg 912 m.m.
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro motsätter sig etablering av bergtäkt
på fastigheten. Vidare anser föreningen i sitt yttrande bl.a. att Swerock bör
genomföra utförligare inventeringar under lämpliga tider på året. Oro över
påverkan på grundvattnet påtalas, samt värdet av skogsområdet mellan
vägarna E18, väg 269 och väg 912 som strövområde och för
naturupplevelser och rekreation lyfts fram. Föreningen avslutar sitt yttrande
med att bergtäktverksamhet bör förläggas till platser som redan är påverkade
av störningar.
Stockholms travsällskap lyfter bl.a. i sitt yttrande oro över vattentillgång och
kvalitet, eventuell påverkan på skogsbruksförutsättningar och konsekvenser
till följd av buller, damning och markvibrationer.
Bygg och miljönämnden samt kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun har
ett gemensamt yttrande som inleds med att nämnden inte kan yttra sig om
flera stora frågor gällande påverkan på yt- och grundvatten m.m. då flera
stora utredningar vid samrådsskedet ej var genomförda. Utifrån
samrådsunderlaget anser nämnden att det är bristfälligt redovisat om det
finns ett samhällsbehov av den föreslagna bergtäkten och anser att en
regional plan för försörjning och hushållning av berg- och schaktmassor och
täktverksamhet i regionen bör tas fram innan nya täkter beviljas tillstånd av
prövningsmyndigheten. Vidare anser nämnden att alternativa lokaliseringar
som finns i samrådsunderlaget inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken
och att föreslagen lokalisering är olämplig med avseende på närheten till
befintliga bostäder och kommunens planeringsinriktning i fördjupad
översiktsplan för landsbygden. Moderaterna reserverar sig mot yttrandet och
anser bl.a. att regionens framtida behov av betong, asfalt och ballast, och
andra krossade bergprodukter avgörs bäst av marknaden och Länsstyrelsen,
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samt att när det gäller transporterna så har individen ett eget ansvar om de
valt att bosätta sig nära en landsväg i vår expansiva region.
Upplands-Bro kommun har även inkommit med ett yttrande med synpunkter
utifrån regionalt och kommunalt sammanhang. Där nämns bl.a. att förslaget
till lokalisering strider mot inriktningar i översiktsplanen för Upplands-Bro
kommun, (ÖP 2010), samt mot inriktningar i fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro, antagandehandling den 12 maj 2017 och
utställningshandling från 8 juli 2016. Vidare strider lokaliseringen mot
inriktningar om utvecklad grönstruktur i regionen och motiven för placeringen
är oklara.

3.2

ÅTGÄRDER FÖR ATT BEMÖTA SYNPUNKTER

Nedan listas ett urval av aktiviteter/utredningar som genomförts efter
samrådet för att beakta inkomna synpunkter:
-Brunnsinventering (1000 m från verksamhetsområdets yttergräns) som
komplettering till SGUs register.
-Fågelinventering samt kompletterande natur- och salamanderinventering.
-Möten med Trafikverket har hållits för att diskutera Trafikverkets yttrande
samt utformning av utfart på väg 912. Mötesanteckningar bifogas i bilaga 86.
-Sedan tidigare har utredningar gällande konsekvenser avseende
hydrogeologi, buller, riskanalys (vibration och luftstötsvåg) genomförts.
-Arkeologisk utredning beställd via Länsstyrelsen Stockholm
-Förlängd svarstid för närboende (totalt 7 v svarstid) samt för Upplands-Bro
kommun (totalt drygt 8 veckor).
-Lokaliseringsutredning samt behovsanalys bifogas ansökan.

BILAGOR
1. Samrådsunderlag 23 mars 2017
2. Protokoll från samrådsmöte den 6 mars 2017 med Länsstyrelsen i
Stockholms län och Upplands--Bro kommun samt deras synpunkter.
3a. Följebrev samrådsunderlag
3b. Sändlista samrådsunderlag
4. Kungörelse i Mitti Upplands-Bro och Upplands Bro-bladet den 28 mars
respektive 1 april 2017
5. Yttrande Luftfartsverket
6. Yttrande MSB
7. Yttrande Ann-Marie Ekstrand
8. Yttrande Anne Lucero
9. Begäran om utökad svarstid från Kommunstyrelsen, Upplands-Bro
kommun
10. Yttrande Svetlana Tunik
11. Yttrande Malin Ohlsson
12. Yttrande Stefan, Helena, Meia och Lucas Nygren
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13. Yttrande SGU
14. Yttrande Marielle, Mats, Jacob och Douglas Hammarstam
15. Yttrande Åsa Johansson
16. Begäran om utökad svarstid från Bygg- och miljönämnden, UpplandsBro kommun
17. Yttrande Hjalmar Tech, ordf. Kvarnnibble vattenavledningsföretag
18. Yttrande – begäran utökad svarstid för närboende genom Helena
Nygren.
19. Yttrande Skogsstyrelsen
20. Yttrande Susanne Danielsson
21. Yttrande Gerd och Tommy Stårner
22. Yttrande Jon Vilhelmsson
23. Yttrande Marie Naesström
24. Yttrande Roland Persson
25. Yttrande från Susanne Danielsson
26. Deltagarlista från samrådsmöte med allmänheten den 2 maj
27. Samlade inlämnade synpunkter vid samrådsmötet den 2 maj
28. Yttrande Trafikverket
29. Yttrande Anna Sundström
30. Yttrande Anders Uppling och Lena Gustafsson
31. Yttrande Rolf Brattström
32. Yttrande Marianne Eriksson
33. Yttrande Ilie Alistar
34. Yttrande Mats och Marielle Hammarstam
35. Yttrande Anna Sundström
36. Yttrande Per-Olov Lindkvist
37. Yttrande Sebastian och Rose-Marie Wahlström
38. Yttrande Rolf Brattström
39. Yttrande Arne Svensson och Lillemor Blad
40. Yttrande Stefan Beme
41. Yttrande Lennart och Lena Eriksson
42. Yttrande Susanne Robertsson
43. Yttrande Berit Jansson
44. Yttrande Anneli Nilsson
45. Yttrande Annika Kortell Stenmark
46. Yttrande Ann-Marie Ekstrand
47. Yttrande Lars Olsson
48. Yttrande Ilie Alistar
49. Yttrande Hans och Lena Thorn
50. Namnlista ”Nej till Bergtäkt i skogen vid Håbo häradsväg!”
51. Namnlista ”Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble”
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52. Yttrande Hans Dietrichson
53. Yttrande Stefan och Marie Palmqvist
54. Yttrande Marion Strandberg
55. Yttrande Mats och Helena Töyrä
56. Yttrande Fredrik Kantor
57. Yttrande Stefan Nygren
58. Yttrande Ernestine och Winfried Steiner
59. Yttrande Rolf Skoglund
60. Yttrande Mattias Åkerfeldt och Åsa Johansson
61. Yttrande Meia Nygren
62. Yttrande Lucas Nygren
63. Yttrande Ola Hörnell
64. Yttrande Mervi Torpa
65. Yttrande Agneta Nygren m. familj
66. Yttrande Mattias och Johanna Kangas
67. Yttrande Ann-Sofie Berg, Johan Uppgren, Lukas och Linn BergUppgren
68. Yttrande Lena Wallin
69. Yttrande Bo och Susanne Johansson
70. Yttrande Stefan Tanda och Daniela Paroli-Tanda
71. Yttrande Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
72. Yttrande Fredrik Laxhed
73. Yttrande Jan och Tency Jansson
74. Yttrande familjen Lucero
75. Yttrande Dick Aldenmark och Christina Ahlfors
76. Yttrande Peter Söderberg
77. Yttrande Karin Wendt och PO Ekstrand
78. Yttrande Siw och Clas Johansson
79. Yttrande Peter Heidenberg
80. Yttrande Stockholms Travsällskap genom Mats Rosén, VD
81. Yttrande Maria de la Paz
82. Yttrande Jesper Österlund och Sofia Lervik
83. Yttrande Helena Nygren
84. Yttrande Ulla-Lena Lagerlöf och Tommy G Sundman
85. Yttrande Bygg- och miljönämnden, Upplands-Bro kommun
86. Protokollsutdrag, Bygg- och miljönämnden, Upplands-Bro kommun
87. Yttrande Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun
88. Mötesanteckningar möte med Trafikverket

10 | 10245369 • Ansökan bergtäkt Kvarnnibble

VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 500 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se

Samrådsredogörelse • Ansökan om bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholm län | 11

SAMRÅDSUNDERLAG
Ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län

2017-02-09
Upprättad av: Göran Holm
Granskad av: Mats Waern

Uppdragsnr: 10245369
Daterad: 2017-02-09

Ansökan om tillstånd enligt 9 och
eventuellt 11 kap bergtäkt Kvarnnibble

Reviderad: 2017-03-22

Samrådsunderlag

Handläggare: Göran Holm

Status: Slutversion

SAMRÅDSUNDERLAG
Ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun,
Stockholms län

SÖKANDEN
Swerock AB
Box 877
721 23 Västerås
Org.nr: 556081-3031

KONSULT
WSP Sverige AB
Box 503
391 25 Kalmar
Besök: Södra Malmgatan 10
Tel: +46 10 7225000
Fax: +46 10 7225530
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER
Göran Holm, WSP Sverige AB
Tfn: 010 7225602
E-post: goran.holm@wspgroup.se
Jenny Malmkvist, Swerock AB
Tfn: 021-15 49 23
E-post: jenny.malmkvist@swerock.se

2 (24)

Uppdragsnr: 10245369

Ansökan om tillstånd enligt 9 och
eventuellt 11 kap bergtäkt Kvarnnibble

Daterad: 2017-02-09
Reviderad: 2017-03-22

Samrådsunderlag

Handläggare: Göran Holm

Status: Slutversion

INNEHÅLL
1

INLEDNING OCH BAKGRUND ...................................................................................... 4

2

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER .................................................................................... 5

3

OMRÅDESBESKRIVNING ............................................................................................. 6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4

VERKSAMHETSBESKRIVNING.................................................................................... 15
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

5

AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING ..................................................................................15
TÄKT AV BERG ............................................................................................................17
VATTENVERKSAMHET ...................................................................................................17
MASKINPARK .............................................................................................................18
ELDRIFT, BRÄNSLE- OCH KEMIKALIEHANTERING .................................................................18
BYGGNADER...............................................................................................................18
ARBETSTIDER .............................................................................................................18
TRANSPORTER ............................................................................................................18
VERKSAMHET VILKEN OMFATTAS AV SEVESO-REGELVERKET .................................................20
EFTERBEHANDLING ......................................................................................................20

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN.................................................................................. 21
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6

PLANFÖRHÅLLANDEN .....................................................................................................6
KRINGBOENDE ..............................................................................................................7
NATURMILJÖ................................................................................................................8
KULTURMILJÖ.............................................................................................................11
RIKSINTRESSEN ...........................................................................................................12
VATTEN.....................................................................................................................13

BULLER .....................................................................................................................21
DAMNING .................................................................................................................21
VIBRATIONER OCH LUFTSTÖTVÅGOR................................................................................21
YT- OCH GRUNDVATTEN ...............................................................................................21
NATURMILJÖ..............................................................................................................22
LANDSKAPSBILD ..........................................................................................................22

LOKALISERING OCH ALTERNATIV .............................................................................. 22
6.1
6.2
6.3

ALTERNATIV 0 ............................................................................................................22
ALTERNATIV 1 ............................................................................................................23
ALTERNATIV 2 ............................................................................................................23

7

FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) ............. 23

8

FÖRSLAG TILL INNEHÅLLS-FÖRTECKNING I MKB ....................................................... 23

9

SAMRÅD OCH TIDPLAN ............................................................................................ 24

3 (24)

Uppdragsnr: 10245369

Ansökan om tillstånd enligt 9 och
eventuellt 11 kap bergtäkt Kvarnnibble

Daterad: 2017-02-09
Reviderad: 2017-03-22

Samrådsunderlag

Handläggare: Göran Holm

Status: Slutversion

1

INLEDNING OCH BAKGRUND

Swerock AB (Swerock eller bolaget) är en av Sveriges största leverantörer av grusoch bergkrossprodukter med ett innehav av ca 200 täkter. Ballastmaterialen har ett
brett användningsområde som bl.a. fabriksbetong, betongvaruindustrin, asfaltverk
samt hus-, väg-, och järnvägsbyggnation samt fyllnadsmaterial. Allt från sand, grus,
singel, makadam, bergkross, stenmjöl och sjösten till jordprodukter kan tillhandahållas. Tillverkning och återvinning sker av betong och asfalt. Swerock arbetar kontinuerligt med produktutveckling, bl.a. genom olika forskningsprojekt, för att ballastprodukterna alltid ska uppfylla marknadens högsta krav.
Swerock arbetar för strategiskt placerade täkter, nära avsättningsområdet, för att minimera transporter och miljöpåverkan av dessa. Vidare deltar Swerock aktivt i både
nationella och internationella projekt för att sprida och öka kunskaperna om den biologiska mångfalden i vår naturmiljö då det förekommer att naturmiljön i täkter gynnar
utrotningshotade arter. Inom Swerock pågår även ett aktivt arbete med att kunna ersätta naturgruset med krossat berg i bl.a. betong eftersom naturgruset är en ändlig
naturresurs.
Swerock är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.Bolaget har idag en tillståndsgiven
bergtäkt, Gladökvarn, Huddinge kommun i Stockholms län, som årligen levererar en
miljon ton berg per år. En relativt nystartad bergtäkt finns även i Södertälje och ett
tidsbegränsat entreprenadprojekt i Högbytorp. Ballastmaterialet i täkten i Gladökvarn
har mycket hög kvalitet och används i stor utsträckning vid tillverkning av både asfalt
och betong. Då bolaget ser ett mycket stort behov av högkvalitativa ballastprodukter
i regionen samt för att kunna avlasta det hårda tryck som finns på denna täkt, samt
ha närmare till avsättningsområdena norr och väster om Stockholm, avser bolaget att
ansöka om nyetablering av en bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i UpplandsBro kommun, Stockholms län.
Bolaget avser att på rubricerad fastighet ansöka om tillstånd för täkt av berg enligt 9
kap. miljöbalken, samt eventuellt bortledande av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Om prövning ska ske enligt 11 kap. kommer tillstånd att sökas samlat och ansökan kommer att lämnas till in till Mark- och miljödomstolen i Nacka. Om ansökan enbart sker enligt 9 kap. lämnas ansökan in till miljöprövningsdelegationen i Stockholms
län.
Föreliggande samrådsunderlag har upprättats enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Samråd
ska ske med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt, då den planerade
täktverksamheten enligt 3 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Därutöver har samrådsunderlaget upprättats för samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län och Upplands-Bro kommun.
Den planerade verksamheten utgör en s.k. Seveso-verksamhet och samråd ska därför även ske enligt 6 kap. 4a § miljöbalken.
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2

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Verksamhetsutövare

Swerock AB

Adress

Box 877
721 23 Västerås

Organisationsnummer

556081-3031

Kontaktperson

Jenny Malmkvist, Swerock AB
Tfn: 021-15 49 23
E-post: jenny.malmkvist@swerock.se

Den planerade verksamheten bedöms omfattas av följande verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11
gäller för täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar.

4 kap. § 2
10.11 (B)
4 kap. 6 §

Tillståndsplikt C och verksamhetskod 10.50
gäller anläggning för sortering eller krossning
av berg, naturgrus eller andra jordarter.

10.50 (C)

90.141 (C)

Anmälningsplikt C och verksamhetskod
90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall
för anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

29 kap. 41 §

Anmälningsplikt C
90.110 gäller för att

29 kap. 35 §

90.110 (C)

och

verksamhetskod

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål.
29 kap. 48 §

48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod
90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall som
en del av att samla in det, om mängden avfall
vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska
användas
för
byggnadseller
anläggningsändamål.

90.30 (B)

Brytning kommer delvis ske på nivåer som ligger under den omgivande grundvattennivån. Det grundvatten som rinner in i täkten kommer att behöva ledas bort från
verksamhetsområdet vilket kan bedömas utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kap. miljöbalken. En hydrogeologisk utredning kommer att utvisa om enskilda eller allmänna intressen berörs.
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OMRÅDESBESKRIVNING

Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum, Upplands-Bro kommun, Figur 3.1. Markanvändningen är främst skogsbruk väster och
söder om, samt i den planerade täktens direkta omgivning och övergår mer till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad mellan riksväg 269 i norr och
E18 i söder.

Figur 3.1 Den planerade täkten är lokaliserad ungefär 4,5 km ost-nordost om centrala Bålsta.
(© Lantmäteriet)

Längs sydöstra kanten av det planerade täktområdet går en 40 meter bred kraftledningsgata i nordost-sydvästlig riktning. Längre bort finns öppna marker med både
spridd och mer samlad bebyggelse.

3.1

Planförhållanden

I översiktsplanen1 (antagen 15 december 2011) finns inga särskilda intressen utpekade i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet. Som tillägg till översiktsplanen håller kommunen på att ta fram en landsbygdsplan som är i fasen mellan utställning och antagande. Närmsta detaljplanelagda området är Myggdansen,
cirka 550 meter öster om det planerade täktområdet. Detaljplanen upprättades 1990
och omfattade då ett område med kolonistugor på cirka 90 fastigheter.
1http://www.upplands-bro.se/download/18.4e1cb80e1527931adcd228eb/1453817717195/%C3%96P+2010+slutversion+webb.pdf
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Sedan dess har det blivit mer av ett fritidshusområde och 2013 gjordes en mindre
planändring med utökad byggrätt. Den planerade täkten ligger inom ett så kallat förordnandeområde beslutat enligt 12:4 ÄPBL, och är utpekat som samrådsområde för
Försvarets intressen när det gäller bygglov.
I kommunens översiktsplan pekas två mossar i närheten av den planerade täkten ut
som ekologiskt särskilt känsliga områden samt som naturvärde av kommunalt intresse. Den ena är Lillmossen och utgör en helt igenvuxen och dikad mindre mosse
cirka 150 meter söder om verksamhetsområdet. Den andra är Stormossen som utgör en delvis igenvuxen mosse drygt 700 meter söder om verksamhetsområdet,
dessa beskrivs närmre under 3.3 Naturmiljö.
I landsbygdsplanen pekas Härsbrokärr/Lunda ut som ett utredningsområde för bebyggelse. Utredningsområdet ligger cirka 300 meter väster om den planerade täkten.
I översiktsplanen är materialhantering upptaget som en del under sidan 36, kommunen anger där att de är väl försedda med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Två
bergtäkter som är upptagna i planen är nu avslutade. Planeringsinriktningen är att
inga nya grustäkter bör öppnas och avslutade täkter ska återställas eller efterbehandlas. I den planerade täkten avses inget grus att brytas.

3.2

Kringboende

De närmast belägna bostadshusen ligger väster, respektive norr, om planerad täkt i
Härsbrokärr respektive Grönlund. Avstånden till båda dessa är ungefär 350 m från
gränsen till planerat verksamhetsområde och drygt 400 m till planerat brytningsområde, Figur 3.2.1. Norr och öster om täkten ligger samlad bebyggelse på ett avstånd
runt 550 m som närmast från verksamhetsområdet.
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Figur 3.2.1 Streckad linje markerar 1000 m avstånd från gränsen till verksamhetsområdet. (©
Lantmäteriet)

3.3

Naturmiljö

Det planerade verksamhetsområdet är till största delen skogklätt och utgörs av gallrad, äldre barrblandskog på frisk mark med inslag av yngre planterad skog. Det förekommer även spridda hällmarksområden med gamla tallar och död ved, ett par
små myrar, ett mindre hygge i sydost och en lövsumpskog i söder.
Sydväst om det planerade verksamhetsområdet ligger en utpekad nyckelbiotop, Figur 3.3.1. Inventeringen av nyckelbiotopen utfördes 1996. Skogsstyrelsen anger att
biotoptypen är hällmarkskog som till största delen utgörs av gammal tall.
Utöver nämnda nyckelbiotop har Skogsstyrelsen identifierat ytterligare ett antal olika
sumpskogar och naturvärden runt det planerade verksamhetsområdet. Det finns
inga skyddade områden som naturreservat, Natura2000-områden eller liknande i
närheten av planerade verksamhetsområdet, Figur 3.3.1.
En naturvärdesinventering har utförts av Naturföretaget under 2016. I inventeringen
delas området upp i delområden och beskrivs i text samt att naturvärdesklasser i en
skala från klass 1 till 4 bedöms, där klass 1 är högsta naturvärde. De högsta naturvärdena som identifieras i inventeringen är klass 3 och utgörs av hällmarkstallskog.
Bedömningen till klass 3 baseras på ett påtagligt biotopvärde i form av inslag av
gamla träd och lågor och ett visst artvärde. Naturvårdsarter som påträffats är blåmossa och tallticka. Båda dessa utgör så kallade signalarter och talltickan är även
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rödlistad som nära hotad (NT). Den utpekade sumpskogen som berörs av planerat
verksamhetsområde utgörs av björksumpskog, med inslag av klibbal. Sumpskogen
är påverkad av dikning, träden är medelålders och död ved saknas nästan helt. Artvärdet i området klassas som obetydligt då inga naturvårdsarter hittades och området inte är påtagligt artrikare än omgivningen.
En utsökning av rödlistade arter i Artportalen, mellan åren 2000-2017, genom en
polygon på cirka 200 meter utanför planerat verksamhetsområde och längs planerad transportväg ger ett antal rapporter om insekter och fåglar, Tabell 3.3.1. Den
planerade verksamhetens eventuella påverkan på dessa arter kommer beskrivas
närmre i den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan.
Tabell 3.3.1 Rödlistade arter rapporterade i Artportalen, inom 200 meter från planerat verksamhetsområde samt planerad in- och utfartsväg till väg 912. VU – sårbar NT – nära hotad

Rödlista
kategori

Art

Kommentar

NT

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae

NT

Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae

NT

Spillkråka Dryocopus martius

VU

Kungsfågel Regulus regulus

1 ex i anslutning till
korsning väg/kraftledningsgata.
2 ex i anslutning till
korsning väg/kraftledningsgata.
Förbiflygande, inäga
söder om infartsväg.
Noterad vid inäga söder om infartsväg.
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Figur 3.3.1 Dokumenterade naturvärden efter inventeringar av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. (© Lantmäteriet)

Söder om det planerade verksamhetsområdet ligger två områden som omfattas av
våtmarksinventeringen i Stockholms län, Figur 3.3.2. Lillmossen som ligger närmst
det planerade verksamhetsområdet är klass 4 och beskrivs som en svagt välvd
mosse på 10 ha, våtmarken omges av hällmarker. Stormossen är klass 2 och beskrivs som ett myrkomplex på 18 ha, även denna våtmark omges av hällmarker. I våtmarksinventeringen är klass 2 utpekat som värdefull våtmark och klass 4 våtmark
utan nämnvärt naturvårdsintresse.
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Figur 3.3.2 Objekt från våtmarksinventeringen i närheten av det planerade täktområdet.
(© Lantmäteriet)

3.4

Kulturmiljö

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom det planerade verksamhetsområdet. Där in- och utfarten planeras, söder om det planerade
verksamhetsområdet finns dock en utpekad fångstgård (RAÄ-nummer Håtuna 242)
Figur 3.4.1.
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Figur 3.4.1 I närheten av det planerade verksamhetsområdet finns ett antal fornlämningar,
varav en berörs av planerad in- och utfartsväg.(© Lantmäteriet)

3.5

Riksintressen

Öster om planerat täktområde ligger ett riksintresse för kulturmiljövård (Håtuna –
Håbo – Tibble), Figur 3.5.1. Området har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten,
karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor.
Norr och väster om den planerade täkten går väg 912, Figur 3.5.1. Vägen är utpekad som riksintresse för kommunikation som befintlig väg. Vägen utgör förbindelse
från E18 och som koppling från norra Mälardalen till riksintresset Arlanda flygplats.
Förbindelsen är i behov av att utvecklas.
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Figur 3.5.1 Öster om den planerade täkten finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Västeroch norr om det planerade täktområdet går väg 912 som är ett riksintresse för kommunikation. (© Lantmäteriet)

Öster om planerade täktområdet ligger ytterligare två riksintressen. Ett för Försvaret, Kungsängens övnings- och skjutfält på ca 3 km avstånd och ett för flygplats,
flygbuller för maxnivå, på ca 5 km avstånd. Bägge dessa ligger på ett sådant avstånd att planerad verksamhet inte bedöms påverka nämnda riksintressens värden.

3.6

Vatten

Det finns inga utpekade vattenförekomster i närheten av planerat täktområde. Drygt
1 km utanför planerat verksamhetsområde finns två oklassade vattendrag. Ett norr
om, och ett öster om planerat täktområde. Båda dessa vattendrag är utpekade som
övrigt vatten- vattendrag och utgör ingen vattenförekomst enligt bestämmelserna
om vattenförvaltningen.
Närmast förekommande ytvattenförekomst är Lilla Ullfjärden och ligger drygt 2,2 km
västerut.
Närmast förekommande grundvattenförekomst ligger även det som närmast ca 2,2
km västerut och utgörs av ett grundvattenmagasin av sand och grusförekomst
(Vreta-Bålsta, SE660987-159721), med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasinet (25-125 l/s).
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Vreta-Bålsta grundvattenmagasinet tillhör dock ett annat delavrinningsområde (rinner till Mälaren-Skofjärden) än den planerade täkten och bör således inte påverkas
av eventuell täktverksamhet.
Några vattentäkter med skydd enligt miljöbalken finns inte inom eller i närheten av
täktområdet. Norr om det planerade verksamhetsområdet finns Kvarnnibble markavattningsföretag som är aktivt, Figur 3.6.1.

Figur 3.6.1 Markavvattningsföretag i närheten av planerad täktverksamhet.(© Lantmäteriet)

Enligt SGU:s dataregister ”Brunnar” finns det privata brunnar, för dricksvatten- eller
energiproduktion, bland annat i anslutning till bebyggelsen kring täktområdet, Figur
3.6.2.
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Figur 3.6.2 I anslutning till kringliggande bebyggelse finns privata brunnar. (© Lantmäteriet)

4

VERKSAMHETSBESKRIVNING

4.1

Avgränsning och omfattning

Det planerade verksamhetsområdet omfattar ca 44 ha varav brytningsområdet utgör
ca 24 ha, Figur 4.1.1. Den planerade täktverksamheten kommer troligtvis att ske genom inledande brytning av en pall inom områdets södra del och därefter sker brytning norrut. Brytningen anpassas utefter de lokala förutsättningarna och på ett sätt
där riskerna för störningar i form av buller och vibrationer minimeras. Därefter sker
brytning ytterligare på djupet. Ungefär 14 miljoner ton berg bedöms kunna brytas.
Brytningen kommer att ske ner till nivå + 28 m ö h. Omgivande mark ligger i medeltal på cirka + 50 m ö h. Rikets koordinatsystem SWEREF 99 TM samt höjdsystem
RH2000 har använts. Höjder betecknas som plushöjder enligt +0 m ö h (meter över
havet).
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Figur 4.1.1 Planerat verksamhets- och brytningsområde samt föreslagen brytriktning, utfartsväg och sedimentationsdamm. (© Metria)

Årsproduktionen beräknas i genomsnitt uppgå till ca 500 000 ton men för att kunna
möta tillfälliga toppar i efterfrågan avser bolaget att ansöka om tillstånd för en
maximalt tillåten årsproduktion om 700 000 ton. Överlagrande jordlager kommer att
avbanas och användas till efterbehandling eller försäljas, massorna består till
största delen av morän.
Bolaget avser även att årligen ta emot, bearbeta och återvinna externa massor
enligt följande mängder.




I genomsnitt 150 000 ton jord- och schaktmassor,
Maximalt 50 000 ton asfalt och rivningsbetong varav allt kommer återvinnas
och säljas.
Maximalt 50 000 ton entreprenadberg varav allt kommer återvinnas
och säljas.

De mottagna jord- och schaktmassorna kommer att användas till bullervallar,
efterbehandling samt återvinnas. Ungefär hälften av de årligen mottagna jord- och
schaktmassorna kommer att gå till återvinning och resterande hälft används till
efterbehandling och anläggningar inom verksamheten. Transporter av externa
massor kommer i största möjliga mån gå med returtransporter. De externa massor
som kommer hanteras ska underskrida halterna för KM, känslig markanvändning
Bolaget avser att ansöka om en tillståndstid om 25 år och ett totalt uttag på ca 14
miljoner ton.
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4.2

Täkt av berg

Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt.
De ingående momenten i verksamheten är:
-

Avbaning

-

Borrning

-

Sprängning

-

Knackning

-

Lastning och interna transporter

-

Krossning

-

Sortering

-

Uttransport

Krossning och siktning/sortering kommer att ske med mobil utrustning,
huvudsakligen inom brytningsområdet. Upplag kommer att finnas både inom och
utanför brytningsområdet men alltid inom verksamhetsområdet.
Med planerad produktion kommer sprängning att ske 8-12 gånger per år.

4.3

Vattenverksamhet

Enligt definition i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och
utförande av anläggningar för detta, vattenverksamhet. Enligt 9 § och 12 § i samma
kapitel är sådan verksamhet inte tillståndspliktig om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena. En hydrogeologisk utredning kommer att genomföras som
kommer ligga till grund för en sådan bedömning.
Vattenverksamhet, enligt vad som beskrivits ovan, innebär att bolaget kommer att
avsänka grundvattennivån närmast täkten successivt allteftersom verksamheten
etablerar sig på djupare nivåer i inom brytningsområdet. I praktiken kommer det att
anläggas en pumpgrop någon meter under produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas. Vattnet pumpas sedan upp ur täkten och leds till
anläggningens sedimentationsdamm. Därifrån släpps det ut i ett dike vilket slutligen
via ett 7 km långt dikessystem norrut mynnar ut i Håtunaviken, Mälaren. Det är bolagets avsikt att, utöver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, även ansöka om tillstånd för
bortledande av grundvatten enligt 11 kap i samma balk om den hydrogeologiska utredningen visar på att enskilda eller allmänna intressen riskerar att skadas av vattenverksamheten.
Den planerade brytningen kommer att ske ned till nivå +28 m ö h. Det betyder att
brytning kommer att ske under grundvattennivån, som bedöms ligga runt nivå +33
m ö h.
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4.4

Maskinpark

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av:
-

Borrmaskin inför losshållning av berget

-

Krossanläggning i form av förkross, efterkross och finkross

-

Sikt-/sorteringsanläggning

-

Transportband

-

Hjullastare för lastarbeten

-

Bergtruckar eller dumprar för interna transporter av material

-

Grävmaskin för bl.a. matning, undanbärning, lastning av material och i
samband med avbaningsarbeten samt skutknackning.

Bolaget använder enbart mobil utrustning för brytningen av berg.

4.5

Eldrift, bränsle- och kemikaliehantering

Kross- och siktanläggningar drivs idag med diesel eller dieselelektrisk drift. All diesel
som används kommer vara av miljöklass 1.
All dieselolja kommer att förvaras i godkända ADR-tankar. Övriga kemikalier som
används för t.ex. service av maskinparken kommer att förvaras i låsbara invallade
utrymmen. El kommer att användas till platskontor och personalutrymmen och
kopplas in till det fasta nätet.

4.6

Byggnader

I den planerade täktverksamheten kommer det att finnas en byggnad för personalutrymmen och platskontor. Dessa kommer att anläggas inom det planerade verksamhetsområdet. Bygglov för dessa kommer att sökas hos kommunen.

4.7

Arbetstider

Täktverksamheten kommer normalt att bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl.
06.00 - 18.00. Utlastning kommer även att ske från kl. 18.00 - 22.00.

4.8

Transporter

Transporter från täktområdet planeras att gå via en väg som anläggs söderut från
täkten, delvis parallellt med kraftledningen. Den nyanlagda vägen blir cirka 1,3 km
lång. Vägen ansluter sedan till befintlig skogsväg, som i nordvästlig riktning går ut på
väg 912. Beräknad årsdygnstrafik på väg 912 enligt uppgifter från Trafikverket, baserat på mätningar 2015, är 257 tunga fordon2.

2Trafikverkets vägtrafikflöde
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Vid en genomsnittlig produktion på 500 000 ton per år och med en beräknad last om
ca 35 ton per bil med släp kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter)
uppgå till ca 114 stycken per arbetsdag räknat på 250 årsarbetsdagar. Vid en maximal produktion på 700 000 ton per år blir antalet fordonsrörelser ca 160 stycken per
dag.
Om inga av de externa massor som transporteras till täkten skulle ske med returtransporter från arbetsplatser till vilka bergmaterialprodukter levererats, skulle det
vid en återvinning av maximalt 250 000 ton externa massor per år generera i medeltal ytterligare knappt 56 fordonsrörelser per arbetsdag. Dessa rörelser är utöver
bergmaterialtransporterna samt förutsatt maximalt mottagande av massor på ett år.
Bolaget har dock för avsikt att transportera så mycket externa massor som möjligt
med returtransport varför fordonsrörelserna bedöms bli avsevärt färre.
Transporterna kommer att gå mot E18 och därefter i huvudsak in mot Stockholm.
Material kommer även att kunna levereras till Enköping och Bålsta med omnejd, Figur 4.8.1.

Figur 4.8.1 Transporter från den planerade täktverksamheten går i huvudsak mot SO på E18
till Stockholm, men transporter kommer även ske mot NV till Enköping och in i Bålsta.
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4.9

Verksamhet vilken omfattas av Sevesoregelverket

Brytning av berg sker genom sprängning. I varje sprängsalva lösgörs ca 50 000 –
70 000 ton berg. Täktverksamheten i Kvarnnibble kommer att innefatta en användning av mer än 10 ton sprängmedel per sprängtillfälle. Det innebär att den planerade täkten hamnar i den lägre kravnivån enligt Seveso III-direktivet.
Inför sprängningen borras hål i berget. Produkter för sprängning är i huvudsak
pumpbara och levereras med lastbil till sprängplatsen strax före laddning, dvs. inga
sprängmedel förvaras på anläggningen. I fordonet förvaras produkterna i åtskilda
behållare som var för sig inte utgör ett funktionellt sprängmedel.
Inför sprängning placeras en s.k. patronerad laddning (fast sprängmedel) i botten av
spränghålen. Därefter blandas produkterna från fordonet ner i spränghålen tillsammans med ett förgasningsmedel som efter ca 10 min känsliggjort blandningen till ett
sprängmedel. När alla hål fyllts och apterats sprängs salvan.
Totalt planerar bolaget ett normalt årligt uttag om 500 000 ton bergmaterial. Därmed
kommer sprängning under ett normalår, beroende på hur stor mängd berg som
losshålls vid varje sprängning, att ske vid ca 8-12 tillfällen fördelade över hela året.
De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med verksamheten är
främst:
-

Läckage av produkter vid transport och hantering inför laddning och de
effekter detta kan få vid t.ex. spridning till vatten.

-

Personskada i samband med sprängarbeten.

-

Odetonerat sprängämne.

-

Okontrollerad sprängning.

Närmast belägna Seveso-anläggning är Bro bergtäkt på ett avstånd om cirka 3,5 km
sydost om den planerade täkten. Bro bergtäkt är i den lägre kravnivån.
En mer utförlig beskrivning av risker, inom verksamheten och från omgivningen, och
säkerhetsåtgärder kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
som biläggs den kommande ansökan.

4.10 Efterbehandling
Efterbehandling av täkten innebär att upplag, bullervallar och andra delar från täktverksamheten tas bort. Vägar och planer rivs upp och planteras med skog. Efterbehandlingen kommer att ske kontinuerligt under produktionen i de delar av brytområdet
där det är möjligt. Efterbehandlingen kommer att utföras med avbaningsmassor från
täkten och massor som körts in i täkten och som uppfyller kraven för att användas för
bygg- och anläggningsändamål samt klarar halterna för KM, känslig markanvändning.
Den planerade efterbehandlingen innebär att slänter anläggs runt brytområdets kanter med varierande lutningar. I en del av täkten kan bergväggar lämnas för att gynna
fågellivet. Inom brytområdet kommer det på sikt att bildas en vattenspegel av både
inläckande grundvatten och ytvatten från området. Vattnet kan användas både av
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vilt och som bad. Delar av slänterna kan planteras med skog och andra delar kan
sparas så att de kan nyttjas som strand med lämplig anslutning till vattnet.

5

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN

5.1

Buller

Buller uppkommer främst vid borrning, knackning och krossning men även sortering, lastning och transporter förorsakar buller. Sprängningarna orsakar ett kortvarigt
men relativt kraftigt buller.
Bolaget kommer inom ramen för arbetet med den planerade ansökan låta utföra en
bullerutredning för att kartlägga bullerspridningen från verksamheten inklusive transporter. Utredningen kommer att visa bullerpåverkan på närliggande bostäder samt
riksintresset för kulturmiljö.

5.2

Damning

Dammkällor är framförallt krossanläggningar, siktar och transporter. Damning
kommer främst att motverkas genom bevattning av körytor och upplag.

5.3

Vibrationer och luftstötvågor

I samband med sprängning uppkommer markvibrationer och luftstötvågor som
sprids till omgivningen. Beroende på varierande förutsättningar avseende bergkvalité, utslagsriktning, läge, förekomst av sprickor, väderförhållanden m.m. varierar
också storleken på vibrationerna till viss del från en sprängning till en annan.
Med en väl anpassad sprängplan och rätt orienterade brytningsriktningar bedöms
vibrationerna eller luftstötsvågor från sprängningar inte medföra någon risk för
skador på byggnader. Bolaget kommer att låta utföra en utredning av vibrationer
och luftstötsvågor som kan uppstå till följd av verksamheten.

5.4

Yt- och grundvatten

Verksamheten medför att ytvatten inom verksamhetsområdet kan komma att innehålla förhöjda halter av främst kväve och partiklar (suspenderat material). Kvävet
kommer från små rester av odetonerat sprängämne. Ytvattnet inom täkten kan även
förorenas av eventuellt spill av petroleumprodukter. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra spridning av dessa föroreningar.
Den eventuella vattenverksamheten består i att grundvattnet inom täktområdet
kommer att avsänkas och ledas bort. För att beskriva en eventuell effekt av detta på
t.ex. privata brunnar, markavattningsföretag och övriga intressen kommer en
hydrogeologisk utredning utföras, denna redovisas i kommande ansökan.
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5.5

Naturmiljö

De naturmiljöer som finns inom det planerade brytningsområdet kommer att försvinna. Vissa övriga delar av verksamhetsområdet kommer att påverkas av t.ex. anläggning av täktvägar, personalutrymmen och vallar.
En naturvärdesinventering kommer att bifogas ansökan, i vilken identifierade miljöer
med naturvärden inom och i anslutning till verksamhetsområdet kommer redovisas.
Bortledningen av grundvatten från täkten kan komma att påverka närliggande naturmiljöer. Utifrån den hydrogeologiska utredningen samt naturvärdesinventeringen
görs även en bedömning av verksamhetens påverkan på de närliggande sumpskogarna, nyckelbiotoper samt andra känsliga miljöer.

5.6

Landskapsbild

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under själva
brytningen som efter avslutad verksamhet.
Insyn i täkten är möjlig från brytningsområdets omedelbara närhet. I övrigt hindrar
till viss del skogen runt täkten samt vallar, som uppstår under drift, insyn från det
omgivande landskapet.
När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas. Detaljerna i gestaltningen och markanvändningen runt sjön kommer att redovisas i efterbehandlingsplanen.

6

LOKALISERING OCH ALTERNATIV

Syftet med den planerade verksamheten är huvudsakligen att leverera material till
bolagets avsättningsområden norr och väster om Stockholm samt att minska trycket
på bolagets befintliga täkt i Gladökvarn söder om Stockholm. Närheten till Bålsta
och strategisk placering mellan Enköping och Stockholm utgör en lämplig lokalisering med avseende på framtida behov av bergmaterial i regionen. Den planerade
verksamheten minskar antalet transporter genom Stockholm, jämfört med om bolagets befintliga täkt i Gladö kvarn skulle leverera material till bolagets avsättningsområden norr och väster om staden. Planerad täkt innebär minskade avstånd till avsättningsområden, vilket resulterar i att miljöpåverkan och olycksrisker till följd av
transporter minimeras. Planerad täkt skulle vidare avlasta det stundtals höga produktionstrycket vid Gladökvarn-täkten. Platsen för den planerade verksamheten har
valts utifrån kartutvärderingar, avsättningsområden, bergkvalitet och strålningsvärden samt god bergtillgång. Bolagets förslag till alternativa lokaliseringar för planerad
verksamhet utgår ifrån behovet av bergmaterial i regionen norr och väster om
Stockholm, alternativa lokaliseringar redovisas närmre i ansökan.

6.1

Alternativ 0

Alternativ 0 innebär att den planerade täktverksamheten i Kvarnnibble inte medges
tillstånd och att dagens samt framtida behov av bergmaterial i regionen behöver tillgodoses från täkter belägna på längre avstånd. Det innebär längre transporter till
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avsättningsområden norr och väster om Stockholm, och att fler transporter förväntas ske förbi Stockholm. Längre transportavstånd resulterar i större miljöpåverkan
genom utsläpp av luftföroreningar och högre olycksrisk längs vägarna.

6.2

Alternativ 1

Alternativ 1 innebär att tillstånd meddelas enligt bolagets förslag och att brytning
kan ske i tillräcklig omfattning för att täcka det behov som föreligger i regionen samt
att transportavstånden minskar och transporterna genom Stockholm blir färre.

6.3

Alternativ 2

Alternativ 2 innebär att den planerade täktverksamheten i Kvarnnibble inte medges
tillstånd och att en ny täkt får etableras på ett annat ställe för att behovet av bergmaterial ska kunna tillgodoses i regionen. Det innebär troligen längre transportavstånd och inte lika fördelaktig lokalisering för avsättningsområdena norr och väster om Stockholm.

7 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Bolaget föreslår att MKB:n avgränsas till att innefatta konsekvenser avseende:
-

inverkan på grundvattennivåer

-

påverkan på mark

-

utsläpp till vatten

-

transporter och utsläpp till luft

-

buller

-

vibrationer och luftstötvåg

-

naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv

-

inverkan på landskapsbilden

-

risk och säkerhet

-

resursförbrukning

-

avfallshantering

8 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB
Den MKB som ska upprättas i ärendet föreslås innehålla följande rubriker:
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Icke teknisk sammanfattning
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3 TILLSTÅNDSPLIKT OCH SAMRÅD
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5 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
6 ADMINISTRATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR
7 ALTERNATIV
8 MILJÖKONSEKVENSER
9 MILJÖKVALITETSNORMER
10 FÖRSLAG PÅ KONTROLL AV VERKSAMHETEN
11 SAMLAD BEDÖMNING
12 REFERENSER

9

SAMRÅD OCH TIDPLAN

Samrådsprocessen kommer att ske under perioden februari till maj 2017. Sökanden
avser sedan att lämna in ansökan under våren/sommaren 2017.
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ANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅD INFÖR
ANSÖKAN OM BERGTÄKT KVARNNIBBLE 2:53
Myndighetssamråd 2017-03-06 kl 13.00 vid Länsstyrelsen i Stockholm
Närvarande:
Länsstyrelsen i Stockholm: Maria Bohlin, miljöskyddsenheten. Stefan Hellmin,
miljöskyddsenheten
Upplands-Bro kommun: Ylva Ratshman, miljöinspektör. Maria Wallander,
miljöinspektör.
Swerock: Jenny Malmkvist, Ronnie Smittsarve
WSP: Göran Holm
Numreringen nedan följer den dagordning som användes vid mötet. Initialer används
som förkortning.
1. De närvarande presenterade sig kort med namn, organisationstillhörighet och
bakgrund.
2. Bakgrunden till ansökan presenterades av JM och RS. Swerock (hädanefter
benämnt bolaget) är långt fram i arbetet med att ersätta naturgrus med krossa
ballast och ser stort behov av materialet. Bolaget är i behov av att hitta alternativ
och avlastning till Gladökvarn-täkten. För att klara försörjning till betong behövs en
täkt etableras till norra Stockholm. Det föreslagna täktområdet uppvisar hög
bergkvalitet för bl.a. betong. Frågan om tunnelberg som kommer finnas relativt god
tillgång till i och med ”Förbifart Stockholm” diskuterades och bolaget meddelade att
tunnelberg inte kan användas till betong eller asfalt pga kvalitetsbrist. Kort
diskuterades övriga täkter i närheten behovet av material till marknaden.
3. Samrådsunderlagsdokumentet gicks igenom översiktligt från början till slut med
identifierade skyddsvärden, lokala förutsättningar och planerad verksamhet m.m.
Kommunen påminner om den landsbygdsplan som är under framtagande i vilken
de områden som inte är detaljplanelagda regleras samt att Härsbrokärr/Lunda (ca
300m väster om planerat täktområde) pekas ut som ett utredningsområde för
bebyggelse. Plankontoret bör involveras i det fortsatta samrådet. YR/MW ska kolla
upp när landsbygdsplanen planeras antas. I kommunens översiktsplan nämns att
kommunen är välförsedd med täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Länsstyrelsen
påpekar att en översiktsplan inte är ett juridisk bindande dokument men det kan
vara bra att föra en dialog.
MB frågar om den genomförda naturvärdesinventeringen ger förslag på
skyddsåtgärder. JM svarar att några skyddsåtgärder ej tas upp och att inga
särskilda fynd gjorts på platsen.
WSP Environmental Sverige
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Det är viktigt att slutrecipient tydligt framgår i ansökan. Ullfjärden bör kollas upp
särskilt. Det ska redovisas om verksamheten kommer att påverka MKN vatten för
Lilla Ullfjärden. Närliggande brunnar bör provtas som referenspunkter. UpplandsBro har en egen Vattenplan som ska beaktas i ansökan.
Länsstyrelsen påtalar vidare att ansökan ska innehålla en redogörelse för
miljömålen och hur planerad verksamhet förväntas påverka målen.
Länstyrelsen och kommunen ska båda återkomma snarast med kompletterande
remisser från respektive myndighet till WSP.
Hydroutredning pågående med preliminära resultat. Kan bli aktuellt med prövning
enlig kap 11 MB. Slutligt beslut tas efter samtliga utredningar färdiga och samrådet
avslutat. Den preliminära utredningen visade på en viss sättningsrisk i direkt
anslutning till det planerade täktområde. Inga fastigheter bedömdes riskera
påverkas till följd av detta men sättningsrisk för kraftledning skall utredas. Därtill
ska även kraftledningsägaren ingå i samrådet.
SH frågar om brytning under grundvattennivån har någon påverkan på närliggande
sumpskogar. GH svarar att enligt den preliminära hydroutredningen tangerar
påverkansområdet för grundvattenavsänkningen sumpskogsområdet, men att
någon påverkan inte bedöms uppkomma.
Länsstyrelsen lyfter att det är viktigt att avfallskoderna framgår tydligt och att
flödena av hanteringen av avfall preciseras, vad jorden ska användas till
(efterbehandling eller återvinning). JM: bra om vi kan diskutera vilka renhetsnivåer
som bolaget skulle kunna hantera då det är olika hantering i olika delar av landet.
Länsstyrelsen kan inte ge ett klart besked i detta fall men trycker på att bolaget ska
beskriva mottagningskriterier/mottagningskontroll i ansökan. Det framkommer att
det är lämpligare att uttrycka mängderna massor som planeras mottas ”i
genomsnitt” istället för ”maximalt” då det kan dröja något/några år innan man i
praktiken börjar ta emot och hantera massor inom området.
Kommunen efterfrågar specificering om vad som avses med utlastning mellan kl
18-22. Bolaget förtydligar att det handlar om lastning av material på flak samt
uttransport. Alltså ingen sprängning eller krossning eller övrig s.k. bullrande
verksamhet.
Utfartsvägen har utformats för att så liten störning som möjligt ska uppstå för
närboende. Det finns en befintlig skogsväg rätt in i området, men det skulle
påverka många närboende då transporterna skulle ske förbi många hus.
Länsstyrelsen frågar vilket håll transporterna ska gå åt. Bolaget svarar att ca 95%
går mot E18 (v-sv från det planerade täktområdet)
Länsstyrelsen frågar om det är aktuellt att ställa upp ett asfaltsverk och/eller
betongfabrik inom planerat täktområde. Bolaget svarar att det inte är aktuellt i
dagsläget.

2 (4)

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Ansökan Kvarnnibble bergtäkt

Göran Holm

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10245369

2017-03-09

Länsstyrelsen tycker att bolaget ska beakta miljökvalitetsnormer för luft och vatten i
ansökan, samt att kommande bullerutredning ska innehålla förslag på
skyddsåtgärder som bolaget bör åta sig för att minska buller.
Lst tipsar om en publikation som handlar om ”best available technique” när det
gäller buller från bergtäkter (Norden 2013:588) samt SGUs checklista för
bergtäkter.
4. En lokaliseringsutredning skall biläggas ansökan. Alternativa lokaliseringar och
behov diskuteras även vid bakgrundsredogörelsen (punkt 2).
5. Ärendet utgör betydande miljöpåverkan per automatik.
6. Samrådet föreslås omfatta:
-Närboende inom 1000 m från den planerade verksamhetens yttre gräns.
-SGU
-Försvarsmakten
-Naturskyddsförening
-Lokala intresseföreningar, ex. botaniska, ornitologiska föreningar m.m.
(Kommunen återkommer med en lista på intresseföreningar inom kommunen till
WSP.)
-Kraftledningsägare
-Myndigheten för skydd och beredskap
-HAV
-Naturvårdsverket
-Trafikverket
Utöver direktutskick till ovan nämnda skall samrådet annonseras i tidningen ”Mitt i”.
Utskick och annonsering ska ske minst tre veckor innan samrådet avslutas med ett
öppet hus, preliminärt v. 17.
7. Varken kommun eller länsstyrelse har information om ytterligare skyddsvärden.
8. Inga övriga frågor.

Kalmar 2017-03-09
WSP Sverige AB

Göran Holm

REVIDERAT 2017-03-26
Kompletterande uppgifter med Lars Åkerblad, Länsstyrelsen i Stockholms län. 201703-26
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UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Ansökan Kvarnnibble bergtäkt

Göran Holm

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10245369

2017-03-09

LÅ meddelade per telefon och mail resultatet av den interna remiss av
samrådsunderlaget där han hämtat in synpunkter från enheten för kulturmiljövård,
enheten för naturvård samt enheten för miljöanalys och miljöplanering (vattenfrågor).
Enheten för kulturmiljövård: Bedömer att det behövs göras en arkeologisk utredning.
Enheten för naturvård: I anslutning till verksamhetsområdets södra gräns finns en
sumpskog. Sumpskogen bör i möjligaste mån bevaras intakt och markhydrologin bör
inte ändras.
Nyckelbiotopen sydväst om verksamhetområdet bedöms inte påverkas negativt av
planerad verksamhet.
Troligt finns ett rikt fågelliv i området, men inga fynd i artportalen.
Enheten för miljöanalys och miljöplanering: det går inte säga så mycket då den
hydrogeologiska utredningen ej gjorts. Det planerade täktområdet ligger inte i närheten
av någon utpekad grundvattenförekomst. Man bör titta på om det ligger någon
grundvattenförekomst inom tillrinningsområdet. Neråt Torestadstrakten finns framtida
planer för utredning av vattenuttag/vattenförsörjning. Finns någon chans för påverkan i
detta område?
REVIDERAT 2017-03-21
Kompletterande uppgifter från Ylva Rathsman, Upplands-Bro kommun, per mail
daterad den 2017-03-20.
Vi har nu lyft frågan om förslag till ny bergtäkt med några berörda chefer och
handläggare och följande synpunkter/aspekter kom upp:


Arbetet pågår ju med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för
landsbygden, och i det arbetet är planeringsinriktningen för området runt
platsen för föreslagen ny bergtäkt att detta området ska vara utredningsområde
för bebyggelse. Detta skulle kunna bli en intressekonflikt med den föreslagna
nya bergtäkten. Dock är ju inte den fördjupade översiktsplanen för
landsbygden antagen ännu. Kontaktpersoner för frågor om den fördjupade
översiktsplanen för landsbygden är samhällsplanerarna Ulrika Gyllenberg och
Karin Svalfors.
 I Kommunens översiktsplan ÖP 2010 står att planeringsinriktningen ska vara
att inga nya grustäkter bör öppnas och att kommunen är väl försedd med
täkter, framförallt genom Bro bergtäkt. Lite luddig formulering vad gäller nya
bergtäkter.
 Frågan dök också upp om Trafikverkets väg kommer klara den ökade
belastningen av tunga transporter från nya bergtäkten, men detta får ju
Trafikverket yttra sig om i samrådet.
Detta ger er lite kort info om kommunens preliminära synpunkter/ställningstagande.
Men vi får ju lämna ovanstående och fler synpunkter från kommunen i formell form när
vi får samrådshandlingarna på remiss.
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Uppdragsnr: 10245369

Kalmar 2017-03-27

Inbjudan till samråd
På uppdrag av Swerock AB översänds underlag för samråd gällande ansökan om tillstånd för bergtäkt inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 i UpplandsBro kommun, Stockholms län. Den planerade verksamheten avser även
mottagning, bearbetning och återvinning av jord- och schakmassor samt entreprenadberg. Verksamheten innebär att grundvatten kommer att behöva avledas. Som en del i tillståndsansökan bjuder Swerock in till samråd enligt
miljöbalken.
Information om den planerade verksamheten finns i bifogat samrådsunderlag som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning,
miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll.
Swerock AB vill samtidigt upplysa om det kommer att utföras utredningar i
närområdet under de kommande veckorna utav personal från Nitro Consult.
Bolaget bjuder in till samråd om den planerade verksamheten. Tisdagen
den 2 maj mellan kl. 16.00- 19.00 kommer representanter för bolaget att
finnas på plats i Håtunagården, Håtuna kyrkväg 5. Vid samrådet finns möjlighet att få information, ställa frågor och lämna synpunkter på den planerade verksamheten.
Den som vill ställa frågor är välkommen att kontakta Göran Holm, WSP
Sverige AB, telefon 010-722 56 02, e-post goran.holm@wspgroup.se
Synpunkter skickas senast den 5 maj till WSP Sverige AB, att: Göran
Holm, Box 503, 391 25 Kalmar eller via mail enligt ovan. Alla inkomna
synpunkter kommer att bifogas ansökan.
Med vänlig hälsning
Swerock AB
genom
WSP Sverige AB

Göran Holm

WSP Sverige
Box 503
391 25 Kalmar
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
www.wspgroup.se
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FAMILJ

mitti.se/familj
Gratulera nära och kära! Vi uppmärksammar högtidsdagar och nyfödda gratis. Vi tar endast emot bidrag
inskickade via www.mitti.se/familj där du lämnar in bild
och text. Anonyma bidrag införes ej. Senast 3 veckor
innan önskad publiceringsvecka vill vi ha ditt bidrag.
Frågor? Tel: 550 552 50

Grattis

Födda

Grattis Ana
på din
2-årsdag den
16/3 önskar
Dragica och
Mico.

Grattis vår
prinsessa
Valentina på
1-årsdagen
önskar
mamma,
pappa, faster
Rumeysa och
övriga
släktingar.

Grattis
älskade
Anastasia på
8-årsdagen
2/4. Många
kramar från
familjen.

Hurra för vår
son Kim som
fyller 1 år den
29/3. Må du
snart hålla i
en hockeyklubba...

Grattis
Wille på
8-årsdagen
den 2/4!
Många
kramar från
farmor och
farfar.

Hipp hipp
hurra till
Amanda som
fyller 10 år
den 29/3.
Grattis önskar
Melinda,
mamma och
Håkan.

Grattis vår
hjärtevärmare!
Elle fyller 1år
25/3. Massor
av födelsedagskramar
från farfar och
farmor.

Grattis
mormors
groda och
morfars
kråka,
Jennifer
Samuelsson
på 9-årsdagen
den 17/3.

Stort grattis
vår bästa
Maja! 7 år
1/4! Pussar
och kramar
från mamma,
pappa, Melvin
Emil och
Vilma.

Grattis
Milo på
8-årsdagen
den 2/4. Hipp,
hipp, hurra!
Önskar
mamma,
pappa och
lillebror
Vincent.

Grattis Louie
på din 1-årsdag den 18/3.
Kramar från
mormor och
morfar.

Grattis
prinsessan
Hollie på din
1-årsdag den
1/4. Pussar
från mamma,
pappa, Marcus, Daniel
och Nellie.

Den 20/1 kom vår älskade
lillebror Liam till världen.
3720 g och 53 cm ren kärlek.
Storasyster Iris, mamma och
pappa. Vi älskar dig!

SKINN- & MOCKAJACKOR
Dam- Herr -Ungdom
Västar, väskor, skärp, plånböcker mm

VÄLKOMNA IN PÅ EN TITT!

Som en del i ansökan bjuder Swerock in till
samråd enligt miljöbalken. Samrådet genomförs
i form av öppet hus med skärmutställning,
information och personal på plats tisdagen
den 2 maj mellan kl. 16.00 och kl. 19.00.
Plats: Håtunagården, Håtuna kyrkväg 5.

OBS! KOLLA VÅR HEMSIDA

SKINNJACKA.NU
Tel. 08–795 82 90
Bollstanäsv. 1 Rotebro

Syftet med detta samråd är att särskilt berörda
och allmänheten ska ges tillfälle att få information, ställa frågor och lämna synpunkter på den
planerade verksamheten. Lämnade synpunkter
kommer att beaktas vid utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av
ansökan.

synpunkter
synpunkter ska ha inkommit senast fredagen
den 5 maj 2017 till WSP Sverige AB, att: Göran
Holm, Box 503, 391 25 Kalmar eller via e-post till
goran.holm@wspgroup.se.
Alla inkomna syn-punkter kommer att bifogas
ansökan.

Efter många tårar kom
äntligen vårt efterlängtade
mirakel Vincent Viking. Han
föddes 16/2, 3190 g och 49
cm lång. M och P älskar dig.

MASSOR AV VÅRNYTT!

swerock ab avser att ansöka om tillstånd för
bergtäktsverksamhet samt ev. tillstånd till
vattenverksamhet inom fastigheten
kvarnnibble 2:53 i upplands-bro kommun.

mer information
Ett underlag för samråd, vilket beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning
och miljöpåverkan har tagits fram. Önskar ni
ytterligare information eller om ni vill ta del av
samrådsunderlaget ombeds ni kontakta Göran
Holm, WSP Sverige AB, på telefon 010 - 722 56
02 eller via e-post goran.holm@wspgroup.se .

Välkommen Victor! Alvas
lillebror föddes 14/2 på BB
Stockholm, 52 cm lång och
3796 g tung. Stolta föräldrar
är Matilda och Matias.

Vi har flyttat till KOM Köpcentrum längs med E4:an

Inbjudan tIll samråd – Öppet
hus - enlIgt 6 kap 4 och 4a §§
mIljÖbalken (1998:808)

ansökans omfattning
Den planerade ansökan omfattar täkt av 14
miljoner ton berg under en tillståndstid av 25 år.
Normaluttaget blir 500 000 ton/år. Det maximala
uttaget som kan tas ut enskilda år bedöms uppgå
till 700 000 ton. Ansökan omfattar sprängning,
skutknackning, krossning, sortering och uttransport av berg. Ansökan innebär också bortledande av grundvatten. Planerad bergtäktsverksamhet omfattas även av lag om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalie-olyckor (Seveso-lagen).

Välkommen till världen
Caspian önskar din morfar.
04:16 kom du till oss, 52 cm
lång och 3 960 g.

Maten är slut.
6 miljoner människor är i akut behov
av mat i Syrien. För att undvika hungersnöd behöver vi under mars samla
in pengar till 15 000 matpaket. Sms:a
MAT till 72 900 för att skänka 50 kr.

Hjälp nu
medan
människor
fortfarande
är vid liv
Runt Tchadsjön i Västafrika utspelar
sig en humanitär kris. Tusentals har
redan dött, tiotusentals svälter och
miljoner riskerar hamna i svält om vi
inte agerar NU. SMSa MATHJÄLP till
72980 och skänk 100 kr.
Läs mer på oxfam.se/västafrika

2017-03-28
WSP Sverige AB
Att. Göran Holm
Box 503
391 25 Kalmar

LFV:s yttrande angående tillstånd för bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53,
Upplands-Bro kommun.
Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.
Med vänlig hälsning

Dokumentnummer
D-2017-092917
Ärendenummer
Ä-2017-005577
Ert datum
2017-02-09
Er beteckning
Uppdragsnummer 10245369
Handläggare
Carlsson, Gert

för Johan Arvik
Operativa System

2017-03-28

Remissvar:
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att
revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNSutrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk
Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot
aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till
och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.

Hultquist, Thomas
From:
Sent:
To:
Subject:

ekann@bredband.net
den 3 april 2017 17:12
Holm, Göran; jenny.malmkvist@swerock.se
Bergtäkt

Hej!
Jag protesterar mot den tilltänkta Bergtäkten på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro.
Jag har stuga 81 i Myggdansens Samfällighet och en bergtäkt skulle förstöra friden, vår fina natur, fågellivet
och allt vilt som finns i området. Dessutom kan det påverka vår vattentillgång genom den sänkning av
grundvatten nivån ni vill göra. Det har snöat väldigt lite så vattenbrist lär det kunna bli ändå. Oljud från
06.00 till 22.00 är oacceptabelt.

Med vänliga hälsningar
Ann-Marie Ekstrand
Myggdansen stuga 81
Mail: ekann@bredband.net
Tel: 073-8032377
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Hultquist, Thomas
From:
Sent:
To:
Subject:

Anne L <anne.lucero@hotmail.com>
den 1 april 2017 10:50
Holm, Göran
Kvarnnible 2:53

Hej!
Såg just att ni ska ha samråd om bergtäkt/vattenverksamhet på grannfastigheten.
Jag ska naturligtvis dyka upp på samrådet.
Området är ju belamrat med fornlämningar.
Jag hoppas att ni tydligt redovisar hur ni har tänkt att se till så att dessa inte
skadas. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Vi som bor i närheten kommer att höra bullret från bergtäkten. Framgår det på samrådet hur ni skyddar
oss från detta?
Mvh
Anne Lucero

Sent from Outlook
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Ulrika Gyllenberg <Ulrika.Gyllenberg@upplands-bro.se>
den 4 april 2017 09:41
Holm, Göran
Mathias Rantanen
Tidsfrist svar i samråd för planerad bergtäkt på fastighet Kvarnnibble 2:53,
Upplands-Bro kommun

Hej Göran!
Vi har fått detta ärende för samråd och det kommer behandlas i Kommunstyrelsen.
Tyvärr har vi långa ledtider i ärendeflödet och vi hann därför inte få med det till stoppdagen för nästkommande
möte i april utan det kommer upp i Kommunstyrelsen den 31 maj.
Vi söker därför anstånd med svar i samråd till snarast möjligt i vecka 23. (Runt den 7 juni.) Detta för att protokoll
från mötet ska hinna skrivas ut och distribueras till er också.
Vänliga hälsningar,
Ulrika Gyllenberg

----------------------------------------------Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare, arkitekt SAR/MSA

Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81, Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Tel: 08-581 694 74
ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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Hultquist, Thomas
From:
Sent:
To:
Subject:

Tunik Svetlana <stunik777@live.se>
den 4 april 2017 15:33
Holm, Göran
Fwd: SV: Protestera

Отправлено с iPhone
Начало переадресованного сообщения:
От: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@upplands-bro.se>
Дата: 4 апреля 2017 г., 15:22:29 GMT+2
Кому: Tunik Svetlana <stunik777@live.se>
Тема: SV: Protestera
Tack för er e-post. Upplands-Bro kommun läser alla synpunkter men är remissinstans och vi
ber er därmed vända er till Swerock med era synpunkter.
Här kommer länk till Swerocks hemsida med information om täkten.
http://www.swerock.se/Nyheter/Inbjudan-till-samrad/
Med vänliga hälsningar,
Emma Åhlstedt
Huvudregistrator
Kanslistaben, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-581 691 51
Emma.ahlstedt@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
-----Ursprungligt meddelande----Från: Tunik Svetlana [mailto:stunik777@live.se]
Skickat: den 1 april 2017 09:09
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Ämne: Protestera
Hej!
Vi som är på Kevan stugby protesterar mot er projekt angående tillstånd för bergtäkt inom
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro.
Vi vill ha lugn och fint område att koppla av oss med våra barn och familjer.
Mvh
Svetlana
Kevan 56
Отправлено с iPhone
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Hultquist, Thomas
From:
Sent:
To:
Subject:

mallas1 <mallas1@telia.com>
den 4 april 2017 16:20
Holm, Göran
Planerad bergstäkt på fastigheten Kvarn Nibble 2:53

Skickat från min Samsung-enhet

-------- Originalmeddelande -------Från: mallas1 <mallas1@telia.com>
Datum: 2017-03-30 23:19 (GMT+01:00)
Till: kommun@upplands-bro.se
Rubrik: Planerad bergstäkt på fastigheten Kvarn Nibble 2:53
Hej Upplands-Bro kommun,
Vi som bor utefter Håbo häradsväg har i dagarna fått en rejäl chock i form av ett brev som meddelar att man
utreder möjligheterna till en bergstäkt mitt i vårt område?!!!!
Vi som bor i denna utkant av kommunen kommer att behöva er hjälp med att hålla denna typ av verksamhet
borta från ett underbart naturområde som inte bara bebos av oss; ett 40-tal familjer och ett 90-tal
fritidsbostäder, utan också havsörn, hjort, trädmård, sällsynta orkidéer osv. Dessutom är det ett välbesökt
strövområde och populärt för bär- och svampentusiaster från hela kommunen. För att inte tala om buller och
damm ett sånt område skulle sprida kilometervis omkring sig och den tunga trafik det måste föra med sig till
”vår” krokiga lilla väg med så många människor boende i hus precis utefter vägen.
Vi behöver inte fler faror här, längs de olycksdrabbade vägarna, vi behöver mer säkerhet och
gångvägar/cykelvägar till alla barn som rör sig runt Håtuna och Håbo-Tibble! Fler och fler människor flyttar
ut hit.
Sänkt grundvatten och risk för att vårat dricksvatten blir hälsovådligt - vi alla har egna brunnar! Giftigt
damm som vi ska andas in m.m
Där står ingenting om att man ens sökt om tillstånd hos kommunen, men där finns en inbjudan till
informationsmöte så ganska långt verkar ju planerna ha gått…
Vi som bor i området ser bara en utväg; att få stopp på dessa planer innan de går för långt. Det enda andra
utvägen hade varit att flytta, för vi har alla valt att bo nära naturen och ljud, damm och trafik från denna typ
av industri har INTE varit en del av vår tanke när vi köpte våra hus och fastigheter. Men vem kommer vilja
ha våra hus?! Någon av de som i sådana fall beviljat verksamheten? Eller den enskilda markägare som
upplåter marken för en personlig vinnings skull? Eller kanske Swerocks ledningsgrupp? Det lär ju bli
många hus lediga i alla fall… Och många personliga konkurser eftersom husen inte kommer att gå att
sälja…
Vi boende sätter vårt enda hopp till er på kommunen! Ni och endast ni kan rädda våra boenden, vuxna och
barns hälsa, djur och natur i området.
1

Ekvationen att bevilja fler tomt-avstyckningar och tillåta en bergstäkt mitt i området där fler familjer ska
bosätta sig går inte ihop! Det är direkt ansvarslöst. Jag hoppas VERKLIGEN INTE att detta ens övervägs!
Det är erat ansvar att skydda oss, kommunens invånare, från en hälsovådlig miljö-inte riskera våran hälsa!
Malin Ohlsson
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Hultquist, Thomas
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Sven Lundqvist <Sven.Lundqvist@sgu.se>
den 7 april 2017 18:04
Holm, Göran
SGU Diariet
Yttrande gällande samråd inför Swerock AB:s ansökan om planerad bergtäkt på
fastighet Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun. SGU dnr: 33-690/2017.

Till: Göran Holm, WSP Sverige AB
Jag översänder SGU:s svar gällande samråd inför Swerock AB:s ansökan om planerad bergtäkt på fastighet
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun. SGU dnr: 33-690/2017.
Till stöd för ansökningar om grus- och bergtäkter samt masshantering har SGU sammanställt vad lagen säger om
täktverksamhet, vilka SGU:s generella ställningstagande är och tagit fram checklistor för grus- respektive bergtäkter.
http://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/stod-vid-ansokan-om-grus-och-bergtakter/
Denna information ersätter generellt SGU:s yttrande i samrådsfasen och vi lämnar därför endast i undantagsfall
platsspecifika synpunkter.
Med vänlig hälsning,
Sven Lundqvist
Sven Lundqvist
State Geologist
c/o Geological Survey of Sweden
Box 670
SE-751 28 UPPSALA
SWEDEN
Phn: +46-18-17 93 26
www.sgu.se
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PROTEST ANG. ANSÖKAN OM TILLSTÅND AV BERGTÄKT
2017-04-05
Göran Holm
Box 503
391 25 Kalmar
goran.holm@wspgroup.se

Till Göran Holm

Swerock AB avser att ansöka om tillstånd för täkt av berg på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i UpplandsBro. 500 m bort från detta planerade verksamhetsområde bor och lever jag med min familj. Är det en
skräckfilm vi hamnat i eller är det en hemsk mardröm?
I det planerade verksamhetsområdet ligger den skog som jag och mina barn vuxit upp med. I denna
skog har jag lärt mig allt jag kan om träd, växter och djur och i denna skog har jag lärt mina barn allt
jag kan om träd, växter och djur. Artrikedomen i denna skog är enorm, här finns bl.a. orkidéer, lavar,
svampar och otaliga blomarter. Här har jag stått öga mot öga med älgtjurar, vandrat sida vid sida med
igelkottmamman och hennes ungar, lapat sol på berghällen tillsammans med huggormen, skådat örnar
och sett otaliga spår efter många andra djur. På berghällen leker mina och traktens barn.
Denna fantastiska skogsmiljö vill nu Swerock ta död på. Detta trots att det finns TRE bergtäkter inom
en radie av 10 km från detta område.
I kommunens landsbygdsplan pekas vårt område ut som ett utredningsområde för bebyggelse. Frågan
är vem som vill bygga och bo i ett område som har en bergtäkt på 44 ha som närmaste granne där
man ska bryta 14 miljoner ton berg?
Vem vill bo på landet om man inte har tillgång till någon skog att vandra och vara i därför att täkten
ligger i det enda skogsområde som man tidigare kunnat vistas i?
Vem vill bo i ett område som störs av buller och sprängningar dagarna i ända?
Vad kommer att hända med vårt dricksvatten som kommer ur våra privata brunnar om bergtäkten
tvingar grundvattnet att ledas bort förbi våra hus till Håtunaviken? Hur kommer naturen runt omkring
att påverkas av att man leder bort vattnet från täkten? Hur kontaminerad är det vattnet? Hur kommer
det att påverka oss boende? När kommer resultatet på den hydrogeologiska utredningen och vem är
det som utför den?
Vilken påverkan på natur, vatten och människor kommer de schaktmassor, asfalt och betong som
bolaget avser att ta emot att ha?

I ansökan sägs det att täkten till viss del döljs av skog, så istället för att skåda skogen när man valt att
bo på landet kommer vi att få beskåda konstgjorda vallar grävda av maskiner. Vem vill köpa ett hus
med den utsikten?
Hur kommer våra hus att påverkas av de vibrationer, luftstötsvågor och buller som kommer från
arbetet i täkten? Vad sker med fasader och tak som utsätts för sådana påfrestningar dag ut och dag in
i 25 år? När får vi ta del av resultatet av en bullermätning och vem är det som utför den?
Många är de cyklister, mopedister och gångtrafikanter som använder väg 912 för att komma till vår
närmaste tätort Bålsta. För våra ungdomar är ofta mopeden det transportmedel man använder för att
komma fram. Dessa våra ungdomar ska nu samsas på vägen med över 100 tunga transporter per dag.
Detta kommer inte bara innebära en enorm negativ miljöpåverkan i form av luftföroreningar utan också
en stor ökning av olycksrisken på vägen.
Att vi människor som lever och bor i detta område skriker i förtvivlan över denna ansökan råder det
inga tvivel om, men att också förstöra och döda djur och natur på detta sätt visar på ett egenmäktigt
förfarande som saknar motstycke i all den sans och vett som någonsin skådats.

Med vänliga hälsningar

Marielle, Mats, Jacob och Douglas Hammarstam
Håbo häradsväg 17
19793 Bro
Email: hammarstam@telia.com
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Hultquist, Thomas
From:
Sent:
To:
Subject:

åsa johansson <tuffaasa@yahoo.com>
den 5 april 2017 19:45
Holm, Göran
Bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 ?

Hej!
Nej tack till en bergtäkt ett stenkast från vår stugby Kevan. Det ska vara en oas och inget industriområde med buller
och förstörd natur. Låt det fantastiska djurlivet här förbli ostört. Vi har sökt oss ut i naturen för lugn och ro och vill
gärna fortsätta med det. Vad god respektera oss som bor här ett stenkast från er planerade bergtäkt.
Vänligen Åsa Johansson
Kevan stugby, Upplands-bro.
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Ylva Rathsman <Ylva.Rathsman@upplands-bro.se>
den 13 april 2017 10:10
Holm, Göran
begäran om förlängd svarstid, bergtäkt Kvarnnibble 2:53

Hej,
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun ansöker härmed om förlängd svarstid för samrådsyttrandet om
planerad bergtäkt på Kvarnnibble 2:53, Upplands-Bro kommun. Vi ansöker om förlängd svarstid t.o.m. den 31 maj
2017, går det bra?

Med vänliga hälsningar
Ylva Rathsman
Miljöinspektör
Miljöavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
08-581 693 32
ylva.rathsman@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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Killinge 2017-04-12
Ärende: Swerocks ansökan om bergtäckt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 ,Upplands-Bro kommun

Hej Göran,
Jag heter Hjalmar Tesch och representerar Kvarnnibble vattenavledningsföretag bildat 1931.
Dikesföretaget har 9 st delägare och avvattnar åkermark och skogsmark i det aktuella området.
Dikets längd som omfattas av företaget är drygt 5000 meter. Dimension på diket och dikestrummor
är baserad på beräkningar utförda av Gunnar Ytterberg Statlig Lantbruksingenjör.
Dimensionen har inte baserats på den ökade belastning som grundvattensänkning innebär.
Historiskt har vi rensat diket med ca 10 års intervaller.
Frågor till Swerock:
Hur mycket vatten beräknas er grundvattensänkning avge till dikesföretaget liter/minut?
Om det blir nödvändigt att dika oftare än hittills hur fördela kostnaderna?
Om odlingsförutsättningarna försämras hur kan vi markägare kompenseras för det?
Jag önskar en gemensam besiktning (syn) på diket och åkermarken som diket avvattnar så vi får ett
ingångsvärde.
Vem utför den hydrogeologiska utredning som pågår och är utredningen opartisk?
Jag önskar ta del av utredningen.
Med vänlig hälsning
Hjalmar Tesch
Tel 0706391230

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:

Ämne:
Bifogade filer:

Helena Nygren <helena.nygren@gruse.se>
den 18 april 2017 14:04
Holm, Göran; jenny.malmkvist@swerock.se; stockholm@lansstyrelsen.se
fredrik.kantor@asapab.se; susanneskeramik@hotmail.com; poe@rias.se;
hammarstam@telia.com; bjorn@hdbil.se; sune@hdbil.se; vit95@hotmail.com;
helena.toyra@volvo.com; mats.toyra@volvo.com; Helena Nygren; Stefan Nygren;
peolidkvist@telia.com; johanuppgren@icloud.com; stefanpalmqvist@gmail.com;
agneta.nygren@telia.com; ronnynygren1@gmail.com; fredrik@laxhed.se;
jonas@ekolagen.se; camilla.janson@upplands-bro.se
Begäran om längre tid för inlämning av synpunkter
Begäran om uppskov.pdf

Prioritet:

Hög

Till WSP, Swerock och Länsstyrelsen,
Med anledning av kallelse till samråd angående ”Ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53”
, WSP Uppdragsnr 10245369.
Bifogad finner ni en skrivelse där vi som kallats till samråd begär längre tid för inlämning av synpunkter.
Vi förutsätter att ni tar vår begäran under övervägande, att den kommer med i de officiella handlingarna i ärendet
samt att ni inom kort återkommer till oss i ärendet.
Med vänliga hälsningar
Berörda boende
gm
Helena Nygren
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2017-04-18
Begäran om uppskov

Begäran om längre tid för inlämning av synpunkter
Med hänvisning till ert dokument ”Samrådsunderlag Ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten
Kvarnnibble 2:53…” ”Uppdragsnr 10245369”… ”Slutversion” kräver vi som bor i det direkt drabbade
området att få mer tid till inlämning av åsikter efter mötet den 2 maj.
Då vi som inbjudis till samråd och inlämning av åsikter alla är lekmän i detta sammanhang anser vi att
en månads svarstid är allt för kort för att vi skall kunna sätta oss in i vad detta skulle innebära för oss,
vår hälsa, våra fastigheter, vår närmiljö och naturen omkring oss. Dessutom faller delar av den tid då
vi kan nå myndigheter och rådgivare i sammanhanget bort i och med flera röda dagar i samband med
påsk och första maj.
Vi har heller inte, som brukligt är, fått denna information av markägaren i ett tidigare skede, utan
detta var helt nytt för oss alla när er skrivelse landade i våra brevlådor vid månadsskiftet mars/april.
Vi tycker inte heller att ni har rätt att förutsätta att alla som får denna typ av dokumentation kan
tillgodogöra sig den på ett adekvat sätt utan kan tänkas vänta till mötet den 2 maj för att få
informationen förklarad för sig. Att sedan få endast 3 dagar på sig att svara efter mötesdagen anser
vi vara orättfärdigt och vi begär följaktligen ytterligare två veckors svarstid; till och med fredagen den
19 maj.

Hälsningar,

Helena Nygren,
utsedd till talesperson för följande personer, fastigheter och familjer:
Mats Hammarstam
Marielle Hammarstam

Kvarnnibble 4:2
Kvarnnibble 4:2
Håbo Häradsväg 17

hammarstam@telia.com
hammarstam@telia.com

0767808044

Mats Töyrä,
Helena Töyrä

Härsbrokärr 4:1
Härsbrokärr 4:1
Håbo Häradsväg 8

mats.toyra@volvo.com
helena.toyra@volvo.com

0739029004
0703094088

Agneta Nygren
Ronny Nygren

Kvarnnibble 2:44
Kvarnnibble 2:44
Nybolundsvägen 3

agneta.nygren@telia.com
agneta.nygren@telia.com

0858244157
0858244157

sid 1
av
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2017-04-18
Begäran om uppskov

Fredrik Laxhed

Kvarnnibble 2:48,
Nybolundsvägen 7

fredrik@laxhed.se,

08-7512620

Susanne Danielsson

Kvarnnibble 1:18
Grönlundsvägen 1

susanneskeramik@hotmail.com

08/58244308
073/5198217

Stefan Nygren,
Helena Nygren,

Kvarnnibble 2:42
Kvarnnibble 2:42
Håbo Häradsväg 16

stefan.nygren@gruse.se
helena.nygren@gruse.se

0738330606
0738330608

PO Lindkvist

Kvarnnibble 2:43
Håbo Häradsväg 20

peolindkvist@telia.com

Fredrik Kantor

Kvarnnibble 3:22
Flisvägen 9

fredrik.kantor@asapab.se

Stefan Palmqvist
Marie Palmqvist

Kvarnnibble 3:42
Lihagsvägen 8

stefanpalmqvist@gmail.com

Johan Uppgren
Ann-Sofie Berg

Kvarnnibble 3:39
Kvarnnibble 3:39
Lihagsvägen 6

johanuppgren@icloud.com

0709-446072
08-58030951

viit95@hotmail.com

0707-567981
073-0944340

Emma Johansson
Claes Johansson

Håbo häradsväg 4

0704-392938

Björn Dahling
Laila Larsén

Kvarnnibble 3:13
Kvarnnibble 3:13
Håbo häradsväg 29

bjorn@hdbil.se

08-582 446 55

Sune Danielsson

Kvarnnibble 3:14
Håbo häradsväg 33

sune@hdbil.se

076-1253530

PO Ekstrand
Karin Wendt

Kvarnnibble 2:10
Kvarnnibble 2:10
Håbo häradsväg 11

poe@rias.se

076-1137878
0704-654586

sid 2
av
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Att: Göran Holm

2017-04-22

goran.holm@wspgroup.se

Angående Bergtäkten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro, Stockholms län.

Hej. Mitt namn är Susanne Danielsson bor på fastigheten Kvarnnibble 1:18. Den
fastighet som kommer ligga närmast den tilltänkta Bergtäkten. 350 meter!
Jag är allvarligt orolig och fundersam på hur ni ens kan fundera på att utreda en
bergtäkt så nära bebyggelse.
Denna plats är mitt och mångas paradis på jorden. Vi/jag har lagt ner mycket
arbete och investeringar för att bo i detta område.
Bygdens guldkorn i kommunen!

Jag har en del funderingar:
Hur kommer grundvattnet att påverkas? Jag har ett stall med hästar som kräver
en del vatten. Vill ha ett dugligt vatten och volym så det räcker även vid varma
somrar. Jag har aldrig haft några problem med vattenmängden även vid torra
somrar. Har en egen borrad brunn som är på 70 m. djup. (Den ligger på vänstra
sidan av bostaden framifrån.)
Och Jag vill inte ens tänka tanken på att det ska läcka in föroreningar.
Avloppet kan ju även det påverkas. Trekammarbrunnar skakar sönder. Läckage
av avloppsprodukter. Vem ska se till att det inte sker? Ska ni ta vattenprover
efter varje sprängning?
Jag har en murstock i huset. Eldar i braskamin. Även där kan det bli skador.
Med eldsvåda som följd. Hur ska ni lösa det?
Jag skaffade bergvärmeanläggning för ett par år sedan. Hur kommer det att
påverkas?
Mitt uterum som är byggt i glas, om det ”skakar” sönder, hur går det då?
Jag driver en keramikbutik på gården. Vid kraftiga vibrationer kan de ramla ner
från hyllor. Vem kommer ha ansvar för det?

Det har även hänt att sprängsten kan flyga rätt så långt. Så långt som avståndet
till min tomt. Det är helt oacceptabelt. Kan ni garantera att det inte sker?
Hästar/djur är väldigt känsliga för markvibrationer. De kan reagera så de
springer ut ur hagarna. Med lösa hästar ute på vägarna. Får rysningar bara jag
tänker på det. Kommer ni att bekosta bättre staket?
Buller! Hur ska ni kunna dämpa det? Eran bullerutredning kan ju inte stämma
efter att ni har avverkat all skog. Även om ni bygger upp ”murar” som skydd.
Jag har svårt att tänka mej att leva med ett ständigt ”hackande” dagarna
igenom. Även dammet från krossarna, partiklar som är ohälsosamma.
Även trafiken! Ni säger att långtradarna ska åka mot Bålsta och E18. Jag tror
inte att chaufförerna som ska mot t.ex. Uppsala inte åker åt andra hållet. Därav
mer farlig trafik på vägen som inte är byggd för detta. S-kurvan utanför mej
händer det halkolyckor varje vinter. På sommaren kommer motorcyklister som
tycker det är väldigt ”häftigt” att köra på efter den här vägen. Ser framför mej
hur de möter en lastbil full med kross. Alla barn som ska till skolan. Som åker
skolbuss som vänder där ni ska ha eran utfart. Alla våra tonåringar som börjar
utforska livet, åker moppe och även epa-traktorer efter vägen som ni ska
nyttja. Huuaaaa……
Ökande avgasutsläpp. Hur ska ni lösa det? En otrolig ökning av tung trafik som
drivs av diesel.
I skogen i dag växer det skägglav. Det betyder att det är ren luft i området där
bergtäkten är tilltänkt.
Sprängstensdamm! Det låter verkligen inte tillfredsställande. Hur ser ni till att
det inte sprider sig över vårat område? Ska det vattnas? Hur renas lakvattnet
som kommer att bildas? Hamnar de i naturen? Blandat med sprängmedel?
Som jag förstår så bildas det kväve, då blir det en övergödning som kommer ut i
vattendrag och förmodligen ner i grundvattnet.
Ni ska även återvinna gammal asfalt och dylikt. Det ser jag som farligt avfall.
Vilka mängder kommer det att bli? Hur ska ni hindra att det inte kommer ut i
naturen?
Och väldigt mycket tung trafik blir det! Trafik både in och ut. Med tung last.
Och utfarten ni har valt, otroligt olämplig! Dålig sikt om man kommer från
Bålstahållet. Hur ska ni se till att den blir trafiksäker?
Själva området ni har valt brukas av många själar. Både djur och människor. Det
är ett välbesökt skogsområde för bär/svampplockare, joggare, hundmänniskor,

ryttare, (Där det även finns anlagd ridväg) rekreationsområde för kropp och
själ, rikt djurliv: Bl.a. älgar, rådjur och hjort. Det finns tranor i närheten.
Havsörn flyger över området. Stort antal av annan rovfågel. Orörd skog där fina
mossor, lavar, orkideér växer.
Vad är det för speciellt med denna bergart som ni vill ”skörda”?
Detta ingrepp påverkar så många! Jag förstår att det behövs sten, men som
sagt var, i mitt tycke och många andras, väldigt olämpligt område. Många blir
drabbade, både djur, människor och växter.
Hur ska ni kompensera oss som bor i området? Det blir en ordentlig
värdeminskning i våra livsverk.
Min och många andras livskvalitét kommer att påverkas till det negativa. Jag
själv har bott på mitt paradis i 21 år och hade tänkt bo kvar länge till. Skulle
någon av er vilja bo 350 meter från en täkt? Jag tror inte det.

Med chockartad hälsning
Susanne Danielsson Grönlundsvägen 1, 197 93 Bro
susanneskeramik@hotmail.com

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

jon wilhelmsson <jon.w200@gmail.com>
den 26 april 2017 21:35
Holm, Göran
NEJ till Bergtäckt nära myggdansens samfälighetsförening.

Ska ni störa och förstöra djurlivet och lugnet vid vårat sommarställe där vi njuter av tystnaden och naturen.
Kommer ju garanterat sänka värdet på min fastighet om det börjar dundra lastbilar 350m från mitt hem jag
som kämpat så för att få ordnig på stuga och allt vill inte ha nått uplagg med ojud vi bor här av en
anledning.
Tystnaden och den oförstörda naturen
Det finns gott om mark närmare motorvägen.
Mvh
jon vilhelmsson
Kevan 84
19397 Bro
072-0480299
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

32GÅ hantverk o design <nu32GA@hotmail.com>
den 27 april 2017 07:35
Holm, Göran
Bergtäckt - nej tack

Hej Göran & WSP
Jag bor i Kevan Stugby
Vill härmed lämna min officiella motstånd till bergtäckten ni planerar.
Det är inget jag personligen vill ha just runt knuten, ej heller mina 3 barn.
Vi har massor av fåglar som häckar, har sina reservat här ute, Korpen har sitt
revir precis brevid här där jag bor, jag hör tjädern nu på våren & så växer här fridlyst orkidee.
Snälla förstör inte vår idyll på landet
Mvh Marie Naesström
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Roland Persson <roland.kista@gmail.com>
den 26 april 2017 19:49
Holm, Göran
Bergtäkt

Inlaga beträffande planerad bergtäkt
Om planerna sätts i verket kommer det att ha en mycket negativ verkan på vårt närområde.
* Både flora och fauna kommer att påverkas negativt.
* Buller från sprängningar och en avsevärt ökad trafik.
* Stenkrossning är ju heller inte direkt ljudlös.
* Värdet på våra fastigheter kommer att påverkas negativt.
* Stor risk att vår vattentäkt kan komma att sina p.g.a. sänkt grundvattennivå.
Min mening är att "stenbrottet" förläggs där det inte påverkar närmiljön lika mycket.
Mvh
Roland Persson
Kevan Hus 74
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Kopia till:

WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
Box 503
391 25 Kalmar
goran.holm@wsp.se

Diariet
Länsstyrelsen Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se

Samråd: Ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten
Kvarnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun
Syfte
Sökanden söker tillstånd för täkt av berg enligt 9 kapitlet miljöbalken. Sökanden ser stort
behov av ballastprodukter i regionen och planerad anläggning avser avlasta det hårda
tryck som finns på täkterna i Gladö kvarn i Huddinge och täkten i Södertälje. Lokalisering
av täkt syftar även till att få närmare till avsättningsområden i norra och västra upptagningsområdet i Stockholms län.
Synpunkter
Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig för den långsiktiga statliga infrastrukturplaneringen, som väghållare för väg 912 samt för bevakandet av riksintressen för
kommunikationsanläggningar. Verksamheten berör statlig väg och riksintresse för
kommunikation. Inom influensområdet för transporter av bergmaterial berörs även E18,
väg 269 och väg 263.
Trafikverket ser positivt på att täkt planeras i norra/västra upptagningsområdet som kan
effektivisera transporterna i länet. Genom att transporter i huvudsak planeras ansluta till
målpunkt E18 för vidare transport, kan lokala negativa konsekvenser mildras.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Anslutning till väg
Täktverksamheten beräknas belasta anslutning till väg 912 med cirka 160 fordonsrörelser
per arbetsdag med lastbil. Om returtransporter inte kan tas från täkten kan ytterligare
cirka 56 fordonsrörelser per arbetsdag tillkomma. Transporter från täktområdet planeras
gå via en väg som anläggs söderut från täkten, delvis parallellt med kraftledningen. Den
nyanlagda vägen blir cirka 1.3 km lång och ansluter därefter till befintlig skogsväg som
ansluter till statlig väg 912. Från anslutning till E18 avfart/påfart Bålsta är det cirka 1.5
kilometer.
Med anledning av den nya verksamheten behöver anslutningen från verksamheten till den
allmänna vägen prövas enligt 39 § väglagen (1971:948). Ansökan och hur verksamheten går
tillväga finns på länk: http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-omanslutning-till-allman-vag/.
Påverkan på angränsande vägar
På aktuell sträcka utmed väg 912 framgår att de tunga transporterna från verksamheten
nästan kan fördubblas. Utifrån mätningar från 2015 uppgår tung trafik till 257 fordon och
med tänkt verksamhet kan den öka till 473 fordonsrörelser. Det ökar belastningen på väg
912. Även E18 och dess av- och påfartsramper påverkas av verksamheten, då
Trafikverket
172 90 Sundbyberg
Besöksadress: Solna Strandväg 98

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Annika Häger
Planering, Samhällsplanering
Direkt: 010-123 2364
Mobil: 070-762 2450
annika.hager@trafikverket.se
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transporterna ska gå i den riktningen. Dessutom om fordon tillåts välja att köra norrut via
912 och till väg 269 och 263 påverkas dessa vägar och omgivningen av tunga transporter.
Sökanden behöver till ansökan komplettera med trafikutredning där det studeras om
berört vägnät klarar tillkommande trafik till prognosår 2040 samt hur riksintresse väg
912 påverkas av verksamheten. Frågor som utöver ovan behöver studeras är bl a;
- beräkna hur stor andel och antal tunga trafik som har målpunkt norrut och
därmed kommer att belasta väg 269 och Erikssundsbron mot Sigtuna/Arlanda
- studera hur avfarter från E18 påverkas av den tillkommande trafiken
- en korsningsanalys av 3- vägskorsningen med väg 912 och E18 för kontroll av att
köer inte ska uppstå på E18.
- en bärighetsutredning för framförallt väg 912
- konsekvenser för trafiksäkerheten och oskyddade trafikanter på vägnätet
- hur trafikrelaterade luftföroreningar och buller påverkar omgivningen
- hur logistik tänkt ordnas, med syfte att minska transportbehov
Som information kan nämnas att det idag på väg 912 är problem med undergrund och
avvattning och punktvisa åtgärder kan bli aktuella. Vad gäller vägbredd om 6.75 meter är
denna ok.
Trafikplatsen Bålsta vid E18 har idag brister. Avfartsrampen västerifrån är utformad som
kilavfart med liten radie och inbromsning sker delvis på E18. Påfartsrampen västerut är
kort och smal och Trafikverket önskar att kontroll enligt VGU 2015 görs.

För Trafikverket Region Stockholm

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Annika Häger, samhällsplanerare

Trafikverket
172 90 Sundbyberg
Besöksadress: Solna Strandväg 98

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Annika Häger
Planering, Samhällsplanering
Direkt: 010-123 2364
Mobil: 070-762 2450
annika.hager@trafikverket.se

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anna Sundström <annasundstrom73@icloud.com>
den 7 maj 2017 07:27
Holm, Göran
Bergtäkt

Hej!
Jag skriver till dig ang den bergtäkt som är planerad på kvarnibble marken vid Håbo härads väg. Det är
vansinne att göra något dyligt på en mark som ligger så till att den drabbar så många människor och djur.
Denna skog används av så många, svamp och bärplockare ses dagligen vid säsongens årstid. Hundar tränas
till att spåra, promenader av hästar och hundar. Jag har min häst uppstallad vid gården som ligger närmast
denna mark. För att ta sig till våra ridvägar så måste vi passera denna skog. Som även den har uppmärkt
ridväg. Vad ska alla stackars familjer ta sig till som bor i området en del har precis byggt sig ett nytt hus och
säkerligen en del lån. En idyll förstörs för många.Det finns redan två bergtäkter inom en mils avstånd. All
tung trafik som måste passera där dagligen. Många har sina barn ute på dessa vägar. Hoppas verkligen inte
att detta genomförs när man förstör för så mycket för människor,djur och natur.
Mvh Anna Sundström
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Lena Gustafsson <lena.gustaf@live.se>
den 7 maj 2017 20:25
Holm, Göran
samråd 2017 05 02 6 kap 4§ miljöbalken bergtäckt inom kvarnnibble2:53 i
upplands-Bro

Nu har vi sovit på saken och kommit fram till att den girige vill ha mer!!!! Hälsa ägaren av marken det!
Men av ert företag vill vi att ni redovisar följande:
Vi vill ha kontinuerliga vatten prover på vår brunn om detta genomförs bekostade av er! Kan ni garantera
detta ring och bekräfta 070 4330909.
Har ni tänkt på vår vägtrumma vid killinge Byväg? Kan den ta emot allt vatten som ska pumpas ut eller
kommer den rasa och vägen brista? Bekostar ni en ny trumma och väg?
Ytterligare en fundering är kommer köerna vid avfarten till Bålsta bli ännu längre, med risk för svår
köbildning på motorvägen? Det är kö idag vid rusningstrafik. Hur hanteras detta?
Hälsningar
Anders Uppling och Lena Gustafsson Uppling
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

rolf brattstrom <rolfallanbrattstrom@gmail.com>
den 7 maj 2017 13:17
Holm, Göran
Kvarnnibble 2:53

Hej,
jag har några kompletterande frågor som jag glömde ställa eller inte fick tydliga svar på.
Hur stor är själva bergtäcktens yta i kvadratmeter?
Hur länge skall verksamheten fortgå? Hur många år avser ansökan?
Hur många lastbilsrörelser räknar man med per dag i full drift?
Jag tackar för en proffsig presentation av projektet vid samrådet.
mvh
Rolf Brattström
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Marianne Eriksson <nova120212@gmail.com>
den 7 maj 2017 11:58
Holm, Göran
Bergtäkt.

Jag har inte för dyra pengar köpt ett fritidshus, för att ha en bergtäkt som granne! Lägg ner projektet!!!
Marianne Eriksson, Kevans stugby 52, 197 93 Bro/ Rondellen16, 176 71 Järfälla.
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Ilie <allastar55@aol.se>
den 6 maj 2017 10:12
Holm, Göran
Stoppa bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53.!

Hej !
Jag är emot bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53.!
Jag äger ett fritidshus på Kevan Stugby 80
Hälsningar Ilie Alistar
Ilie
allastar55@aol.se
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Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 7 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Våra namn är Mats och Marielle Hammarstam och vår familj bor på Håbo häradsväg 17 i UpplandsBro och min fastighet ligger ca 500 meter från den tänkta bergtäkten.
Vi känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för vår familj, vår
fastighet och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som vi vill att ni bifogar i era
ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Vår fastighet - spillvatten
 Vi vill att det utreds hur det extra pumpvattnet från verksamheten, tillsammans med redan
befintligt vatten med dess naturliga skiftningar i flödet, undviker att skada vår egendom.
 Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn blir förorenad av spillvatten.
 Vi vill att ni utreder om det högre vattenståndet kommer att orsaka att dagvatten tränger ner i
vår brunn.
 Vi vill att det utreds hur eventuella översvämningar, men även allmänt högre vattenstånd i diket,
skulle kunna påverka vårt avloppssystem.
 Vi vill att ni utreder om/hur ett allmänt högre vattenstånd i diket skulle påverka tjäle och
snöavrinning på vår tomt.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet kommer att lukta illa.

Vår fastighet - grundvattensänkning
 Vi vill att ni utreder om/hur en sänkt grundvattennivå påverkar vår husgrund. Finns det risk för
sättningar?
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vår brunns kapacitet.
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos vår
avloppsanläggning.

Vår hälsa och vår fastighet - sprängningar
 Vi vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka vår hälsa.
 Vi vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada våra trumhinnor och/eller
vår hörsel.
 Vi vill att ni utreder hur sprängningar kan påverka våra djur och vad ni kan göra för att de skall
slippa lida fysiskt och mentalt vid sprängningar.
 Vi vill att ni utreder om djur påverkas av sprängningar/tryckstötvågor på något annat sätt än
människor gör.
 Vi vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom på vår tomt.
 Vi vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning.
 Vi vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid vårt hus pga sprängningar.

Detta för att vi har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör oss givetvis oroade som bor 500 meter från det tänkta området.










Vi vill att ni utreder risken för att vårt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
Vi vill att ni utreder risken för att vårt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
Vi vill att ni utreder om vår ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.
Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i marken/berget.
Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn får salt i vattnet pga sprängning.
Vi vill att ni utreder om vi kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när ni
börjar spränga i berget.
Vi vill att ni utreder risken att vår brunn sinar pga sprängning.
Vi vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i vår brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten.
Vi vill att ni utreder om det finns någon annan risk att vår brunn blir förorenad eller skadad på
något annat sätt pga sprängning.



Vi vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar (som fortplantar sig i marken) kan skada vår
avloppsanläggning.
Detta för att vi har enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd och vi är oroliga att den
kommer att skadas eller att dess funktionalitet kommer att påverkas av er verksamhet.
 Vi vill att ni utreder om/hur sprängningar och vibrationer påverkar våra fruktträd och odlingar.
Detta för att vi har fruktträd och odlingar på vår tomt och vi är oroliga att de kommer att påverkas av er
verksamhet.
Vår hälsa och vår fastighet - damm och avgaser
 Vi vill att det utreds hur damm från verksamheten undviker att påverka allergiker.
 Vi vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet och
att ni då tar särskild hänsyn till allergiker/astmatiker.
Vi vill veta hur tamdjur påverkas av att andas in / äta växter belagda med stendamm.
 Vi vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i vår brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
 Vi vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi vår bostad
kommer att påverka luftkvaliteten.
 Vi vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi våra odlingar
kommer att påverka grödorna.
 Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på våra odlingar och hur detta
påverkar våra grödor.

Vår hälsa och vår fastighet - buller
 Vi vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
 Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.
 Vi vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och vi vill veta på vilket sätt vår
hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i vår livssituation.
Vi är mycket oroliga för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka vår hälsa
negativt.



Vi vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid, men
även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg 912,
vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
 Vi vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid vår uteplats.
Detta för att vi har en altan i västerläge där vi tillbringar en stor del av den varmare tiden på året.


Vi kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid vår bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.


Vi vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller vid
buller som kommer i impulser.
 Vi vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.



Vi kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi vår bostad när ni
gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. När vi väljer väg gör vi det efter humör. Ibland vill vi åka
motorvägen, ibland vill vi åka naturskönt (norrut, väg 912 mot väg 269). En lastbilschaufför kommer
troligen också att göra denna bedömning. Genom att åka norrut slipper chauffören dessutom två
vänstersvängar på en vältrafikerad väg för att komma ut på E18.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg
och vi vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt säkerhetssituationen påverkas
av de transporter som kommer att köra nära vår bostad.

Vår familjs säkerhet - trafiken
 Vi vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor pga
fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att vi rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika
anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och
det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och
mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med
skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i
sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt alvarliga
skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss för är vilken
effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att få.



Vi vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka våra barns och deras
vänners säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de väntar på,
eller lämnar, bussen.
Vi vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i fortsättningen
när Sättervikshage-korsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad fyrkorsning med
många tunga fordon i vänstersväng ut på väg 912/Håbo häradsväg.

Detta för att våra barn och deras vänner står från 6 års ålder utefter denna väg och väntar på
skolbussen och de hoppar av bussen för att gå mot sina hem på den smala väggrenen. Skolbussen
som kör mot Tjustaskolan och Broskolan plockar upp skolbarn på den norra sidan av Håbo häradsväg
först, sedan vänder den vid vägen mot Sätterviks hage, dvs mitt emot den tänka bergtäktsutfarten, för
att köra tillbaka österut och plocka upp barn som bor utefter den södra sidan av vägen. För att undvika
att barnen behöver gå utefter vägen stannar bussen varhelst det finns barn att plocka upp och den
kan inte ta hänsyn till var det är mer eller mindre lämpligt att stanna.


Vi vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.


Vi undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare.


Vi vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt allvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
Vi vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.
Vår fastighet och vår egendom – ekonomi
 Vi vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära för
värdet på vår fastighet.
 Vi vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa vår fastighet alternativt ersätta vår ev. ekonomiska förlust.
Detta för att vi är oroliga för hur en bergtäkt nära vår bostad kommer att påverka värdet av vår
fastighet. Mäklare vi talat med talar om en värdesänkning på 20-25% på vår fastighet vilket skulle
innebära en ekonomisk katastrof för oss.
 Vi vill att ni utreder hur vårt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
 Vi vill att ni utreder hur vårt husvärde påverkas av bullret från täkten.
 Vi vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på vår fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I vårt fall skulle båda dessa saker inträffa.


Vi vill att ni utreder hur vårt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Detta för att enligt vår erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet
att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av
förorenad luft vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad

hälsa och livskvalitet på landet. Vi vill inte att våra barn skall växa upp granne med en bergtäkt, men
stendamm är inget försäljningsargument direkt då det lyser astma, stenlunga, KOL och ohälsa.


Vi vill att ni redogör för hur vi kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador vår
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
 Vi vill att ni redogör för hur vi ersätts om vår brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
 Vi vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material
på vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds.
 Vi vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka vårt hus.
 Vi vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på vår tomt pga vibrationer
från den ökade tunga trafiken
Detta för att vi misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta eller
indirekta skador på vår egendom. Vårt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och vi reser dagligen
på den aktuella vägen.

Allmänt verksamheten
 Vi vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att vi vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
 Vi vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
 Vi vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan.
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?


Vi vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
Vi vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
 Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
 Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Vi är oroliga att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.


Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten.
 Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
 Vi vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten
 Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
 Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle uppstå).
 Vi vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
 Vi vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
 Vi vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen kommer
att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
 Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
 Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och vi vill veta vad ni har
för incidentberedskap.


Vi vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
 Vi vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Vi förstår att det
kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?


Vi vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer att
vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
 Vi vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur



Vi kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
 Vi vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras objektivitet
och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
 Vi vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
 Vi vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
 Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och om
detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att vi är måna om växt- och djurliv i området och rädda att ömtåliga arter hotas. Vi anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Vi anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar
som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för
dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.


Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
 Vi vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad är
det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
 Vi vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Vi är mycket oroliga för hur det kommer att påverka omgivningarna.


Vi vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur en
sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
 Vi vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
 Vi vill att risken för att vägen blir översvämmad utreds.
 Vi vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela sträckningen.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.


Vi vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
 Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill vi att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
 Vi vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.


Vi vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och

naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.


Vi vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen till
bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed vårt
dricksvatten i synnerhet.
Vi är oroliga för att transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är vi oroliga för vilka
konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet


Vi vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och skada
sig.
Våra och andras barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När
ni nu väljer att relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå
garantera människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet
eller omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?


Vi vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
 Vi vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
 Vi vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
 Vi vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada våra bilar när vi kör på vägen
nära täkten.
 Vi vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
 Vi vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
 Vi vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor som
finns i området.
 Vi vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
 Vi vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att vi är oroliga för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för oss
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.






Vi undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?
Vi undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.
Vi vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
Vi vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
Vi vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder den
norra delen av väg 912.



Vi vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka olycksstatistiken
på den redan hårt drabbade väg 269.
 Vi vill att ni utreder om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras
och/eller att alla trafikanters säkerhet riskerars pga överanvändning.
 Vi vill att ni utreder om den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla de
hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och
lever på gården.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser vi att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi vårt hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent
som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och vi vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Skall bilarna norrut så kommer de dessutom att passera över den lilla och ålderstigna bron som leder
över Erikssund och genom den aktiva hästgården med samma namn.

Avslutningsvis inser vi att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i vårt närområde skapar hos oss och våra närmaste. Vi förutsätter att ni tar vår
oro och våra frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor.

Hälsningar

Mats och Marielle Hammarstam
Håbo häradsväg 17
197 93 Bro
Kvarnnibble 4:2
076-7808044
hammarstam@telia.com

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anna Sundström <annasundstrom73@icloud.com>
den 7 maj 2017 07:27
Holm, Göran
Bergtäkt

Hej!
Jag skriver till dig ang den bergtäkt som är planerad på kvarnibble marken vid Håbo härads väg. Det är
vansinne att göra något dyligt på en mark som ligger så till att den drabbar så många människor och djur.
Denna skog används av så många, svamp och bärplockare ses dagligen vid säsongens årstid. Hundar tränas
till att spåra, promenader av hästar och hundar. Jag har min häst uppstallad vid gården som ligger närmast
denna mark. För att ta sig till våra ridvägar så måste vi passera denna skog. Som även den har uppmärkt
ridväg. Vad ska alla stackars familjer ta sig till som bor i området en del har precis byggt sig ett nytt hus och
säkerligen en del lån. En idyll förstörs för många.Det finns redan två bergtäkter inom en mils avstånd. All
tung trafik som måste passera där dagligen. Många har sina barn ute på dessa vägar. Hoppas verkligen inte
att detta genomförs när man förstör för så mycket för människor,djur och natur.
Mvh Anna Sundström
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Mottagare:
WSP Sverige AB

Mottagare:
Swerock AB

Att: Göran Holm

Att: Jenny Malmkvist

goran.holm@wspgroup.se

jenny.malmkvist@swerock.se
Upplnds-Bro 2017-05-12

Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble2:53
Mitt namn är Per-Olov Lindkvist Håbo häradsväg 20 Kvarnnibble 2:43 i Upplands-Bro och min
fastighet ligger ca 400 meter från den tänkta bergtäkten.
Jag känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig, min
fastighet och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era
ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Min fastighet - spillvatten
 Jag vill att ni utreder risken för att min brunn blir förorenad av spillvatten.
 Jag vill att det utreds om spillvattnet kommer att lukta illa
Min fastighet - grundvattensänkning
 Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar min brunns kapacitet.
 Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos min
avloppsanläggning.
Min hälsa och min fastighet - sprängningar
 Jag vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom på min tomt.
 Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga. sprängning
 Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga. sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör mig givetvis orolig som bor 400 meter från det tänkta området.









Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
Detta för att mitt hus är står på berg och har källare och murad skorsten.
Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
Jag vill att ni utreder risken för att min brunn rasar vid sprängning, pga. stötvågor i
marken/berget.
Jag vill att ni utreder risken att få salt i vattnet pga. sprängning.
Jag vill att ni utreder om jag kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när
ni börjar spränga i berget.
Jag vill att ni utreder risken att min brunn sinar pga. sprängning.
Jag vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i min brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten

Min hälsa och min fastighet – buller
 Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.
 Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus.
 Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet skulle vara avverkad.
 Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till

1

2
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs. att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från t.ex.
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.


Jag kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad när
ni gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. En lastbilschaufför kommer troligen också att göra en
bedömning. Genom att åka norrut slipper chauffören dessutom två vänstersvängar på en vältrafikerad
väg för att komma ut på E18.


Jag vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka barns och deras vänners
säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de väntar på, eller
lämnar, bussen.



Jag vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.


Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare.


Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
 Jag vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot t.ex. Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.

Min fastighet och min egendom – ekonomi

Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
 Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
Allmänt verksamheten


Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens
landsbygdsplan
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Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det t.ex. har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?
Allmänt – djur och natur
 Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
 Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
 Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
 Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.

Allmänt – säkerhet







Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och skada
sig.
Jag undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos södra (Draget) trafikplats?
Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
Jag vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder
den östra delen av väg 912.
Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.
Jag vill att ni utreder om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras
och/eller att alla trafikanters säkerhet riskerares pga. överanvändning.

Detta på grund av att ni ritar pilar i er dokumentationen, så är de ändå föraren som bestämmer om de
svänger höger eller vänster vid utfarten till väg 912.

Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.
Hälsningar
Per-Olov Lindkvist
Håbo häradsväg 20
Kvarnnibble 2:43
197 93 Bro
070 5838625
peolindkvist@telia.com
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Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Kevans stugby den 12 Maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Våra namn är Arne Svensson och Lillemor Blad och vi har ett fritidshus i Kevans stugby i UpplandsBro (se bifogad karta) och vår fastighet ligger ca 550 meter från den tänkta bergtäkten.
Vi känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för oss, vår fastighet
och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som vi vill att ni bifogar i era
ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Vår fastighet - grundvattensänkning
 Vi vill att ni utreder om/hur en sänkt grundvattennivå påverkar vår husgrund. Finns det risk för
sättningar?
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vår förenings brunns
kapacitet och kvalitén på vattnet.
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos vår förenings
avloppsanläggning.
Vår hälsa och vår fastighet - sprängningar
 Vi vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka vår hälsa.
 Vi vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga. sprängningar.
 Vi vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid vårt hus pga. sprängningar.
 Vi vill att ni utreder risken för att vårt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
 Vi vill att ni utreder risken för att vårt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
 Vi vill att ni utreder om vi kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när ni
börjar spränga i berget.
 Vi vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar (som fortplantar sig i marken) kan skada vår
förenings avloppsanläggning.
Detta för att vår förening har enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd där
infiltrationsbädden ligger långt ifrån trekammarbrunnen och ”fallet” på rören dit är väldigt känsligt och
vi är oroliga för att den kommer att skadas eller att dess funktionalitet kommer att påverkas av er
verksamhet.
Vår hälsa och Vår fastighet - damm och avgaser
 Vi vill att det utreds hur damm från verksamheten undviker att påverka allergiker.
 Vi vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet och
att ni då tar särskild hänsyn till allergiker/astmatiker.
Vår hälsa och Vår fastighet - buller
 Vi vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev.
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten bor
för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
 Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.









Vi vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus då huset har tvåglasfönster och
vi vill veta på vilket sätt vår hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i vår livssituation. Vi
är mycket oroliga för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka vår hälsa
negativt.
Vi vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid vår uteplats detta för att vi har
en altan i söderläge där vi tillbringar en stor del av den varmare tiden på året.
Vi kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid vår bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad. Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men
vi har många kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom
några år. Skog dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan
förutsätta att den kommer att stå orörd i 25 år.
Vi vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller vid
buller som kommer i impulser.
Vi vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs. att
alla maskiner går för full effekt samtidigt. Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn
bullermatta utan även av impulser från t.ex. skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar
hårdare krav på dämpningen av buller med impulskomponenter, företrädesvis i närhet till
bullerkällan.

Vår säkerhet - trafiken
 Vi vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga. fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg. Detta för att vi rör oss på och
utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika anledningar. Vägen är 620cm bred och
vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och det finns t.ex. inga möjligheter till
omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och mindre vattendrag och
sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med skugga/solfenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i sin tur
orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt alvarliga
skador som följd.
 Vi vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik. Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo
häradsväg (bussen går mellan Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en
riktning finns det plats för en buss. På alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på
vägen för att kunna släppa på och av resenärer.
 Vi undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner? Väg 912/Håbo
häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många joggare,
cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal
och kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister,
mopedister, ryttare och joggare.
 Vi vill att ni remitterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
 Vi vill att ni remitterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten. Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den
används mycket sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot t.ex. Kvarnnibble, Håtuna,
Håbo-Tibble eller Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta
utfarten, men det skarpaste krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100 %
koncentration och fokus samt en väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer
förmodligen att behövas) för att släppa ut en fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin
vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot E18.

Vår fastighet och vår egendom – ekonomi
 Vi vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på vår fastighet.
 Vi vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock/markägare) avser att
lösa vår fastighet alternativt ersätta vår ev. ekonomiska förlust. Detta för att vi är orolig för hur en
bergtäkt nära vår bostad kommer att påverka värdet av vår fastighet. Mäklare vi talat med talar om
en värdesänkning på 20-25% på vår fastighet vilket skulle innebära en ekonomisk katastrof för
oss.
 Vi vill att ni utreder hur vårt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
 Vi vill att ni utreder hur vårt husvärde påverkas av bullret från täkten.
 Vi vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på vår fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt.
 Vi vill att ni redogör för hur vi kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador vår
egendom kan drabbas av pga. er verksamhet eller dess följder.
 Vi vill att ni redogör för hur vår förening ersätts om vår brunn sinar, eller dess kapacitet
försämras.
 Vi vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
Allmänt verksamheten
 Vi vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att vi vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
 Vi vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
 Vi vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det t.ex. har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?
 Vi vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
 Vi vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
 Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
 Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Vi är oroliga för att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.


Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
 Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
 Vi vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga. verksamheten,
 Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
 Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle uppstå).
 Vi vill att det utreds vilka farliga situationer pga. verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
 Vi vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. T.ex. varma fordon,
sprängningar…
 Vi vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen kommer
att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
 Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
 Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och vi vill veta vad ni har
för incidentberedskap.



Vi vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
 Vi vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. vi förstår att det kan
fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?


Vi vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer att
vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
 Vi vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa ”grusbilar” kör utan släp då det
är mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur
 Vi kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
 Vi vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras objektivitet
och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
 Vi vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
 Vi vill att ni utreder hur vildsvinstammen som huserar i området berörs, finns det risk för att dom
kommer att förflytta sig mot kevans stugby och ställa till med stora skador på våra trädgårdar?
Om så blir fallet, hur kan vi kräva ersättning?
 Vi vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
 Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och om
detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att vi är måna om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. vi anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. vi anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar
som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för
dåligt utfört eller t o m felaktigt rapporterat arbete.


Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, t.ex.
svamp, bär, träd och växter
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
 Vi vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad är
det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
 Vi vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Vi är mycket oroliga för hur det kommer att påverka omgivningarna.








Vi vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur en
sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
Vi vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
Vi vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
Vi vill att risken för att vägen blir översvämmad utreds.
Vi vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela sträckningen.
Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.

Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.


Vi vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
 Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill vi att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
 Vi vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.


Vi vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.


Vi vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen till
bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed vårt
dricksvatten i synnerhet.
Vi är oroliga för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är vi oroliga för vilka
konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet


Vi vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och skada sig.
Människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer ett relativt tätt befolkat område som
dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera människors säkerhet. Hur skall ni
kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller omedvetet, kommer in i det farliga
området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
 Vi vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (t.ex. barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
 Vi vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
 Vi vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
 Vi vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas eller
förolyckas vid sprängarbeten.
 Vi vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
 Vi vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området.
 Vi vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
 Vi vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att vi är oroliga för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för oss
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.

Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. T.ex. har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.


Vi undrar om Trafikverket, Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?
 Vi undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.
 Vi vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
 Vi vill att ni remitterar till Trafikverket att utreda denna fråga
 Vi vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder den
norra delen av väg 912.
 Vi vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka olycksstatistiken
på den redan hårt drabbade väg 269.
 Vi vill att ni utreder om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras
och/eller att alla trafikanters säkerhet riskeras pga. överanvändning.
 Vi vill att ni utreder om den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla de
hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och
lever på gården.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser vi att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent som nu i vintras hade vi en dödsolycka på
den vägen där ett tungt fordon var inblandat och vi vet att den vägen är ökänd i länet som en av de
hårdast olyckdrabbade. Skall bilarna norrut så kommer de dessutom att passera över den lilla och
ålderstigna bron som leder över Erikssund och genom den aktiva hästgården med samma namn.

Avslutningsvis inser vi att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i vårt närområde skapar hos oss. Vi förutsätter att ni tar vår oro och våra frågor
på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla synviklar i era vidare
handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor.

Mvh.
Arne Svensson och Lillemor Blad.
Kevans stugby 70.
Frötuna 2:55 Upplands Bro.
Arne-svensson@comhem.se
Tel: 0737545320.

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist

jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 12 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Hej WSP och Swerock,
Jag äger en fastighet inom 1 km radie från den tänkta bergtäkten Kvarnnibble och jag känner stor oro
för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig och min fastighet och
omgivningen. Nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt
utreder och redovisar för i er MKB.
Min fastighet - spillvatten
 Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att drabbas av spillvattnets miljöpåverkan
 Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att översvämmas pga spillvatten från er
verksamhet.

Min fastighet - grundvattensänkning
 Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att på något sätt drabbas av en
grundvattensänkning
Min hälsa och min fastighet - sprängningar
 Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka min hälsa.
 Jag vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada mina trumhinnor
och/eller min hörsel.
 Jag vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom på min tomt.
 Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
 Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningar.
 Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
 Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
 Jag vill att ni utreder om min ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.
 Jag vill att ni utreder om min fastighets vatten och avlopp kan störas eller skadas av
sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör mig givetvis mig som bor nära det tänkta området orolig.

Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
 Jag vill att ni utreder hur stendamm från täkten samt avgaser från maskiner och transporter
påverkar hälsan för oss som bor i närområdet och att ni då tar särskild hänsyn känsliga individer
med t.ex. till allergier eller astma

Min hälsa och min fastighet - buller
 Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
 Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.
 Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket sätt
min hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
Detta för att jag är mycket orolig för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka
min hälsa negativt.


Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid,
men även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg
912/Håbo häradsväg, vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.


Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.


Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller
vid buller som kommer i impulser.
 Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.


Jag kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad när
ni gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. När jag väljer väg gör jag det efter humör. Ibland vill jag
åka motorvägen, ibland vill jag åka naturskönt (norrut, väg 912 mot väg 269). En lastbilschaufför
kommer troligen också att göra denna bedömning. Genom att åka norrut slipper chauffören dessutom
två vänstersvängar på en vältrafikerad väg för att komma ut på E18.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg
och jag vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt säkerhetssituationen
påverkas av de transporter som kommer att köra nära min bostad.

Min säkerhet - trafiken
 Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att jag rör mig mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika
anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och
det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och
mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med
skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i
sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt alvarliga
skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss för är vilken
effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att få.



Jag vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka områdets barn och
deras säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de väntar på,
eller lämnar, bussen.
 Jag vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i
fortsättningen när sättervikshage-korsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad
fyrkorsning med många tunga fordon i vänstersväng ut på väg 912/Håbo häradsväg.
Detta för att barnen står från 6 års ålder utefter denna väg och väntar på skolbussen och de hoppar av
bussen för att gå mot sina hem på den smala väggrenen. Skolbussen som kör mot Tjustaskolan och
Broskolan plockar upp skolbarn på den norra sidan av Håbo häradsväg först, sedan vänder den vid
vägen mot Sätterviks hage, dvs mitt emot den tänka bergtäktsutfarten, för att köra tillbaka österut och
plocka upp barn som bor utefter den södra sidan av vägen. För att undvika att barnen behöver gå
utefter vägen stannar bussen varhelst det finns barn att plocka upp och den kan inte ta hänsyn till var
det är mer eller mindre lämpligt att stanna.


Jag vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.


Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare.


Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
 Jag vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.
Min fastighet och min egendom – ekonomi
 Jag vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på min fastighet.
 Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min
fastighet.
 Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
 Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
 Jag vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på min fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.



Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Detta för att enligt min erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet
att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av
förorenad luft vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad
hälsa och livskvalitet på landet..


Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
 Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
 Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
 Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.
 Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga vibrationer
från den ökade tunga trafiken
Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta
eller indirekta skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och min
familj och jag reser dagligen på den aktuella vägen.
Allmänt verksamheten
 Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?



Jag vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens
landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?


Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
 Jag vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
 Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
 Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Jag är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.











Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
Jag vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle
uppstå).
Jag vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen
kommer att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).

Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har
för incidentberedskap.


Jag vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
 Jag vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att det
kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?


Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer
att vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
 Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur
 Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
 Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
 Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
 Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
 Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och
om detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Jag anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Jag anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in
utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en
uppenbar risk för dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.


Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
 Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
 Jag vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad
är det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
 Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.






Jag vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur
en sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
Jag vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
Jag vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
Jag vill att risken för att vägen blir översvämmad pga utreds.
Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.



Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen.
 Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.


Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
 Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
 Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.


Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.


Jag vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen
till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet.
Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är jag orolig för vilka
konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet
 Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och
skada sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera
människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller
omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?










Jag vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
Jag vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen
nära täkten.
Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
Jag vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
Jag vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor
som finns i området.
Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?

Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för mig
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.


Jag undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?
 Jag undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.
 Jag vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
 Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
 Jag vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder
den norra delen av väg 912.
 Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi mitt hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent
som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och jag vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.

Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar
min oro och mina frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.

Hälsningar

Stefan Beme
stefan@scandipacific.com
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Synpunkter och frågor angående planerad bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble 2:53
Swerock har haft ett samrådsmöte (Öppet hus) som ägde rum i Håtunagården 2017-05-02 där
de presenterade och försökte gestalta en planerad bergtäkts påverkan för oss närboende.
Svarstiden för synpunkter var satt till 19 maj.
Med anledning av detta samrådsmöte har vi i detta dokument samlat ett antal synpunkter och
frågor från oss i fastigheten Kvarnnibble 3:20. Dessa synpunkter och frågor följer ingen
prioritetsordning utan listan har fyllts på efterhand. Nedan följer synpunkterna i punktform.
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●

Kommunen vill vara en ekokommun där människor ska få möjlighet att uppleva närheten
till naturen och få uppleva livskvalitet. Det är därför de flesta av oss har bosatt sig här just
för att få livskvalitet och bo lite lantligt. Det finns redan idag en stor irritation över vägen
hos oss boende och att då ytterligare öka på med buller och trafik är rent ut förnedrande.
Om vi ville ha förtätning och oväsen då kunde vi ju ha bosatt oss i någon tätort. Hur ser
Swerocks vision ut för hur människor ska uppleva boende, natur och livskvalitet?
Finns det verkligen behov av att anlägga ytterligare en bergtäkt i kommunen? Det finns
redan en bergtäkt i närheten (Jehanders). I den fördjupade landsbygdsplanen anser man
att antal täkter i kommunen redan väl täcker behovet. Swerock har redan bergtäkter i
Stockholmsområdet och anledningen till att förlägga ytterligare en bergtäkt är rent
vinstintresse på bekostnad av oss boende. Alternativa platser har definitivt inte
undersökts tillräckligt.
Varför just här? Lokaliseringen av täkten är ytterst olämplig med avseende på närliggande
fastigheter med egna dricksvattenbrunnar, buller från täkten, ökad trafik på redan
belastad väg samt att området är ett rekreationsområde för de boende i närområdet såväl
som tillresta. Det planerade täktområdet används idag till skogspromenader både med
och utan hund samt för ridning, bär- och svampplockning.
Tidigare i år gick SGU ut med ett pressmeddelande att grundvattennivåerna fortsatt
kommer vara mycket låga i större delen av Sverige. Detta är mycket bekymmersamt
eftersom vi då utöver låga nivåer på grundvattnet även utsätts för risk att bli utan vatten i
våra dricksvattenbrunnar p.g.a. grundvattensänkningar av en miljöfarlig verksamhet.
Kan Swerock garantera att vi kommer ha oförändrad kvalitet och kapacitet i vår
dricksvattenbrunn? Grundvattenpåfyllningen till vår dricksvattenbrunn kommer bl.a. från
det planerade täktområdet.
WSP har tagit fram ett förslag till hydrologisk modell där de visar att ingen kommer att
påverkas av grundvattensänkningen. Modellen baseras på översiktskartor från SGU och
regndata från SMHI. Det finns inte några mätstationer eller grundvattenrör i området så
modellen ger utrymme för generösa tolkningar och är därmed mycket bristfällig.
Noggrannare mätningar under längre tidsserier måste göras för att kunna dra några
intelligenta slutsatser. Inga provborrningar har utförts utan man har endast antagit att
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grundvattnet följer topografin. Grundvattennivåerna varierar under året vilket man i
modellen inte har tagit hänsyn till eftersom man inte har följt upp med någon data från
grundvattenmätningar. Stor vikt har lagts på översiktskartorna som SGU själva menar inte
ska användas som projekteringsverktyg utan som just översikt.
Brunnsdatabasen som tillhandahålls av SGU har inte med alla brunnar i sin databas. Vår
dricksvattenbrunn är inte med t.ex.
Om grundvattennivån sänks hos oss hur kommer det att påverka omkringliggande jordar?
Skulle det t.ex kunna uppstå sättningar på byggnader pga lågt grundvatten när lerjordar
torkar, vår fastighet ligger delvis på lerjord vilket dessutom är mycket vanligt inom det
aktuella området?
Våra barn använder vägen (912) för att cykla och åka moped till vänner bl.a.. På vilket
sätt kommer Swerock att eliminera risken för att barnen inte blir drabbade av olyckor
längs vägen på grund av de ökade tunga transporter den nya planerade täkten kommer
innebära? Ökad risk för stenskott och köer ut mot motorvägen innebär även stora risker
för oss bilister. Olycksrisken med tung trafik med bl.a. vänstersvängar mot Stockholm, har
den beaktats? Även vänstersväng mot Uppsala på en redan olycksdrabbad väg (269) från
väg 912.
Enligt utsaga från Swerock kommer det att gå väldigt få transporter till och från väg 269.
Är det verkligen sant?
Vårt natur och friluftsliv kommer att inskränkas kraftigt. Vid Håtunabäcken har
observationer av brun kärrhök och fiskgjuse gjorts men kommer dessa djur eller några
andra att finnas kvar om den planerade täkten blir av?
Swerock har i sitt underlag använt data från Skogsstyrelsens inventeringar som utförts
1996, som nog inte kan betraktas som särskilt tillförlitlig som beslutsunderlag, då dessa
oftast sker med flygbildningstolkning och inte genom fysisk inventering. I den inventering
som utfördes 2016 av Naturföretaget, där man bl.a. hittade viktiga signalarter såsom
tallticka och blåmossa, anser vi att dessa fynd behandlats för översiktligt. Vad mer
hittades i inventeringen? I närområdet finns även en nyckelbiotop - 2910238 - här finns
det ingen som helst redovisning över hur denna kommer att påverkas om den föreslagna
täkten blir av.
Buller vid fastigheten? Oförändrat? Hur har man räknat då? Fler antal transporter,
sprängningar och krossverksamhet ger färre antal tysta minuter. Buller är inte bara hur
högt det låter utan även tiden det låter ska tas hänsyn till.
"Tysta rum" och tysta tider på dygnet kommer kraftigt minimeras. Det är ju inte bara vid
fastigheten vi vill att det ska vara tyst utan även i skogen.
Värdeminskningen på vår fastighet. Hur kommer det att påverka oss? Vad kan vi förvänta
oss för kompensation från Swerock?
Miljömål? På vilket sätt bidrar Swerock till att miljömålen uppfylls? Det var förvånande och
provocerande att Swerock under sitt samrådsmöte valde ut ett av Sveriges miljömål
eftersom detta mål eventuellt kunde vara till fördel för deras ansökan. De övriga 15 målen
kan väl knappast Swerocks verksamhet bidra till?

Förklara och motivera gärna utförligt hur ni på Swerock bidrar till att de nationella
miljömålen uppfylls?:
- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft

Fastighet Kvarnnibble 3:20

2017-05-14

Lennart Eriksson
Lena Eriksson
sida 3 av (3)
Håbo häradsväg 27
197 93 Bro

●

Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Som alltid i eller inför en MKB, Miljöbalken kapitel 6, har Swerock redovisat och
förhoppningsvis utrett de alternativ som ska finnas. I detta fall rör det sig om ett
0-alternativ och två andra alternativ. I 0-alternativet dvs. om inget tillstånd ges blir den
enda negativa effekten att Swerock som företag eventuellt får längre transportsträckor.
Det övriga resonemanget i 0-alternativet avseende försämrad trafiksäkerhet och
olycksrisker är obegripligt. Väg 912 är ju som bekant inte direkt anpassad för tung
vänstersvängande trafik.

Sammanfattningsvis vill vi att det vinstdrivande företaget Swerock på ett mycket mer utförligt
och undersökande sätt redovisar varför en placering av täkt i så nära anslutning till boende, är
viktigare än att de boende får behålla sin fina närmiljö och sin livskvalitet?

Frågorna och synpunkterna som har ställts här ovan önskar vi utförliga och redogörande svar
på. Dessutom vill vi ha bekräftelse på att WSP har tagit emot dels detta dokument och dels tagit
emot vårt svar angående brunnsinventeringen.

Lunda, 2017-05-14

Lunda, 2017-05-14

Lennart Eriksson

Lena Eriksson

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Bro den 14 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Mitt namn är Susanne Robertsson och min mamma Berit, syster Eva och jag bor på Flisvägen 3
(Kvarnnibble 3:24) i Bro (se bifogad karta) och våra fastigheter ligger ca 500 meter från den tänkta
bergtäkten.
Vi känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för oss, våra
fastigheter, vår kennel och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som vi vill att ni bifogar i
era ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Våra fastigheter - spillvatten
 Vi vill att det utreds hur det extra pumpvattnet från verksamheten, tillsammans med redan
befintligt vatten med dess naturliga skiftningar i flödet, undviker att skada vår egendom
 Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn blir förorenad av spillvatten.
 Vi vill att ni utreder om det högre vattenståndet kommer att orsaka att dagvatten tränger ner i
vår brunn
 Vi vill att det utreds hur eventuella översvämningar, men även allmänt högre vattenstånd i diket,
skulle kunna påverka våra avloppssystem.
 Vi vill att ni utreder om/hur ett allmänt högre vattenstånd i diket skulle påverka tjäle och
snöavrinning på vår tomt, redan idag har vi översvämningar på våren.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet kommer att lukta illa
Detta för att vi bor i närheten av det dike som ni planerar att pumpa ut spillvattnet från
grundvattensänkningen i och vi har egen brunn samt eget avlopp. Vi har husgrunder och lös egendom
som skulle kunna komma till skada vid ev. översvämning, men även allmänt högre vattenstånd, i diket.

Våra fastigheter - grundvattensänkning
 Vi vill att ni utreder om/hur en sänkt grundvattennivå påverkar våra husgrunder. Finns det risk
för sättningar?
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vår brunns kapacitet.
 Redogör för er akutplan om brunnarna sinar eller blir förstörda. Vart får vi vatten till våra djur
ifrån?
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos våra
avloppsanläggningar.

Vår hälsa, vår kennel och våra fastigheter - sprängningar
 Vi vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka vår och våra
djurs hälsa.
 Vi vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada våra trumhinnor och/eller
hörsel. Hur stor är risken för skador på våra hundars (mycket starkare) hörsel.



Vi vill att ni utreder hur sprängningar kan påverka våra djur och vad ni kan göra för att de skall
slippa lida fysiskt och mentalt vid sprängningar. Vi har idag tillstånd från Länsstyrelsen Stockholm
för att få bedriva uppfödning, med medgivande från våra grannar. Den ras vi föder upp
Yorkshireterrier, är känsligare för starka ljud än andra större raser.
 Vi vill att ni utreder om djur påverkas av sprängningar/tryckstötvågor på något annat sätt än
människor gör.
 Vi vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
 Vi vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid våra hus pga sprängningar,
knackningar, lastning/lossning och ökad trafik.
Detta för att vi har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör naturligtvis oss som bor ca 500 meter från det tänkta området oroliga.
Vi är hemskt oroliga för hur det kommer att påverka vår avel då tikarna lätt släpper sina foster vid
oförberedda höga ljud och stress.


Vi vill att ni utreder risken för att våra hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
 Vi vill att ni utreder risken för att våra hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
 Vi vill att ni utreder om våra ventilationer kan skadas av tryckvågor från sprängningar.
Detta för att vårt ena hus är suterräng och har platta på marken, vårt andra hus står på plintar och
garaget har platta på marken och vi är oroliga för att era sprängningar kommer att skada vår
egendom.




Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i marken/berget.
Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn får salt i vattnet pga sprängning.
Vi vill att ni utreder om vi kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när ni
börjar spränga i berget.
 Vi vill att ni utreder risken att vår brunn sinar pga sprängning.
 Vi vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i vår brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten
 Vi vill att ni utreder om det finns någon annan risk att vår brunn blir förorenad eller skadad på
något annat sätt pga sprängning.
Detta för att vi har en borrad brunn på 37 meter som vi är två fastigheter som delar på. Vi vet att det
finns saltdepåer i marken eftersom vi har grannar som fått salt vatten då de borrat. Det kan också
finnas radon och andra onyttigheter som idag ligger inkapslade, men som kan komma fram i samband
med större rörelser i berggrunden


Vi vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar (som fortplantar sig i marken) kan skada
våra avloppsanläggningar.
Detta för att vi har enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd och septiktankar och vi är
oroliga att dom kommer att skadas eller att deras funktionalitet kommer att påverkas av er verksamhet

Vår hälsa och våra fastigheter - damm och avgaser
 Vi vill att det utreds hur damm från verksamheten undviker att påverka allergiker.
 Vi vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet och
att ni då tar särskild hänsyn till allergiker och personer med fibromyalgi.
 Vi vill veta hur hundar påverkas av att andas in stendamm.
 Vi vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i vår brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
 Vi vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi våra bostäder
kommer att påverka luftkvaliteten.

Detta för att jag lider av fibromyalgi och låg stresströskel och jag är orolig att er verksamhet kommer
att förvärra mitt tillstånd. Jag är sjukpensionär och är hemma dagtid. Vi har bosatt oss på landet pga
av detta för att jag behöver lugn och ro. Vi är också oroliga för att er verksamhet kommer att påverka
hela luftbilden i och runt våra hus.
Vår hälsa och våra fastigheter - buller
 Vi vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl. Se ovan.
 Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.
 Vi vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och vi vill veta på vilket sätt vår
hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i vår livssituation.
Detta för att jag har fibromyalgi och är stresskänslig, dessutom är min syster allergisk. Vi vill att ni tar
hänsyn till detta när ni planerar bullerdämpningen.
Vi är mycket oroliga för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka vår hälsa
negativt.


Vi vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid, men
även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg 912,
vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila, men att detta kommer att ändras
radikalt om bergtäkten anläggs.


Vi vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid våra uteplatser och uterum
detta för att vi där tillbringar en stor del av den varmare tiden på året.



Vi kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid våra
bostäder påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle
vara avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.


Vi vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller vid
buller som kommer i impulser.
 Vi vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.


Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller av det slag er verksamhet skapar skulle påverkar våra
djur och om det faktiskt befinner sig inom djurskyddslagens ramar.
Detta för att vi har skotträdda hundar och när det gäller våra hundar vet jag att det finns
djurskyddslagar som begränsar hur mycket ljud vi får utsätta dom för.


Vi kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi våra bostäder
när ni gör er bullerutredning.

Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. När vi väljer väg gör vi det efter vart vi ska. Ibland åker vi
motorvägen, ibland åker vi norrut, väg 912 mot väg 269. En lastbilschaufför kommer troligen också att
göra denna bedömning. Genom att åka norrut slipper chauffören dessutom två vänstersvängar på en
vältrafikerad väg för att komma ut på E18. Och om Trafikverket gör den förslagna omläggningen av
bron vid Erikssund, kommer denna väg bli än mer intressant.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg
och vi vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt säkerhetssituationen påverkas
av de transporter som kommer att köra nära våra bostäder.

Vår familjs säkerhet - trafiken
 Vi vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor pga
fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att vi rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika
anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och
det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och
mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med
skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i
sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt alvarliga
skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss för är vilken
effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att få.


Vi vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka våra grannars barns och
deras vänners säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de
väntar på, eller lämnar, bussen.
 Vi vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i fortsättningen
när Sättervikshage-korsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad fyrkorsning med
många tunga fordon i vänstersväng ut på väg 912/Håbo häradsväg.
Detta för att byns barn och deras vänner står från 6 års ålder utefter denna väg och väntar på
skolbussen och de hoppar av bussen för att gå mot sina hem på den smala väggrenen. Skolbussen
som kör mot Tjustaskolan och Broskolan plockar upp skolbarn på den norra sidan av Håbo häradsväg
först, sedan vänder den vid vägen mot Sätterviks hage, dvs mitt emot den tänka bergtäktsutfarten, för
att köra tillbaka österut och plocka upp barn som bor utefter den södra sidan av vägen. För att undvika
att barnen behöver gå utefter vägen stannar bussen varhelst det finns barn att plocka upp och den
kan inte ta hänsyn till var det är mer eller mindre lämpligt att stanna.


Vi vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.


Vi undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare. Vi är ytterst oroliga för vår 82 åriga mor, som dagligen går längs vägen med sin
hund, för att komma till den enda otrafikerade skogsväg som nu finns. Den väg som Ni kommer att
stänga av.
Var ska vi rasta våra hundar om ni anlägger bergtäkten?


Vi vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?



Vi vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.
Våra fastigheter och vår egendom – ekonomi
 Vi vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära för
värdet på våra fastigheter.
 Vi vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa våra fastigheter alternativt ersätta vår ev. ekonomiska förlust
Detta för att vi är oroliga för hur en bergtäkt nära våra bostäder kommer att påverka värdet av våra
fastigheter. Mäklare jag talat med talar om en värdesänkning på 20-25% på våra fastigheter vilket
skulle innebära en ekonomisk katastrof för oss.
 Vi vill att ni utreder de ekonomiska konsekvenser som detta innebär för vår
kennelverksamhet.
 Vi vill att ni utreder hur våra husvärden påverkas av trafiken till/från täkten.
 Vi vill att ni utreder hur våra husvärden påverkas av bullret från täkten.
 Vi vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på våra fastigheter.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I vårt fall skulle båda dessa saker inträffa.


Vi vill att ni utreder hur våra husvärden påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Enligt vår erfarenhet är detta för många själva anledningen till att man vill flytta ut på landet, att man
längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av förorenad luft
vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad hälsa och
livskvalitet på landet. Vi vill inte bo upp granne med en bergtäkt, men stendamm är inget
försäljningsargument direkt då det lyser astma, stenlunga, KOL och ohälsa.


Vi vill att ni redogör för hur vi kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador vår
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder.
 Vi vill att ni redogör för hur vi ersätts om vår brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
 Vi vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
 Vi vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka våra hus.
 Vi vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på vår tomt pga vibrationer
från den ökade tunga trafiken
Detta för att vi misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta eller
indirekta skador på oss eller vår egendom. Våra hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och Vi reser
dagligen på den aktuella vägen.

Allmänt verksamheten
 Vi vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att vi vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?



Vi vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
Vi vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan

Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?


Vi vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
 Vi vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
 Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
 Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Vi är oroliga att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.


Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
 Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
 Vi vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
 Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
 Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle uppstå).
 Vi vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
 Vi vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
 Vi vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen kommer
att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
 Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
 Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och vi vill veta vad ni har
för olycksberedskap.


Vi vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
 Vi vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att det
kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det vintertid?


Vi vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer att
vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
 Vi vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur
 Vi kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
 Vi vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras objektivitet
och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
 Vi vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada.
 Vi vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen



Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och om
detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att vi är måna om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Vi anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Vi anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar
som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för
dåligt utfört eller t o m felaktigt rapporterat arbete. Redogör för de utredningar om befintliga djur
och växter som har utförts på plats och vid vilken tidpunkt.


Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter. Vi plockar svamp och bär i direkt anslutning till detta område varje
år.
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
 Vi vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad är
det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
 Vi vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.


Vi vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur en
sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
 Vi vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas, och hur det i så
fall kommer att utföras.
 Vi vill att risken för att vägen blir översvämmad pga överfyllt dike utreds.
 Vi vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela sträckningen.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.


Vi vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
 Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill vi att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.


Vi vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området. Idag har vi Älg Hjort Rådjur
Räv Trädmård Lodjur Harar Igelkottar Ekorrar Havsörn Tranor Hackspett Fasaner Svanar
Salamandrar Huggorm Kopparorm och otroligt många andra fågelarter i vår direkta närhet.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.


Vi vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).

Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.


Vi vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen till
bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed vårt
dricksvatten i synnerhet.
Vi är oroliga för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är vi naturligtvis ytterst oroliga
för vilka konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet
 Vi vill att ni utreder hur människor ska förhindras att komma nära täkten och skada sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera
människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller
omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle? Vi önskar se er ritning
med eventuella staket runt området och den damm ni avser anlägga.


Vi vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
 Vi vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
 Vi vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
 Vi vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada våra bilar när vi kör på vägen
nära täkten. Den enda väg som finns för att vi ska nå affärer apotek mm.
 Vi vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
 Vi vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
 Vi vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor som
finns i området.
 Vi vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
 Vi vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem? Eftersom vi med vår erfarenhet vet att detta sker med
tamdjur borde det även kunna ske med vilda djur.
Detta för att vi är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för oss
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.





Vi undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?
Vi undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.
Vi vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
Vi vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga.



Vi vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder den
norra delen av väg 912.
 Vi vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka olycksstatistiken
på den redan hårt drabbade väg 269.
 Vi vill att ni utreder om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras
och/eller att alla trafikanters säkerhet riskerars pga överanvändning. Ifall Trafikverkets nya planer
för området ej genomförs.
 Vi vill att ni utreder om den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla de
hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och
lever på gården.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi våra hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent
som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och vi vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Skall bilarna norrut så kommer de dessutom att passera över den lilla och ålderstigna bron som leder
över Erikssund och genom den aktiva hästgården med samma namn.

Avslutningsvis inser vi att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i vårt närområde skapar hos oss. Vi förutsätter att ni tar vår oro och våra frågor
på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla synviklar i era vidare
handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av Er till mig om ni har några frågor.

Med vänliga hälsningar
Susanne Robertsson
Kvarnnibble 3:24
Flisvägen 3
197 93 Bro
070-646 24 76
robertsson.susanne@tele2.se

Bilagor: Fastighetskarta, Kvarnnibble Brunnsinventering 2017 och Tillstånd för hunduppfödning

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Berit Jansson <berit.jansson37@icloud.com>
den 14 maj 2017 16:22
Holm, Göran
Bergtäkt

Jag vill inte ha något buller när man kommer ut till stugan så var.vänlig och lägg ner ärendet.
Berit Jansson, Kevan 50
Skickat från min iPhone
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Annelie Nilsson <Annelie.Nilsson4@tele2.se>
den 15 maj 2017 13:21
Holm, Göran
Bergtäkt Kvarnnibble

Hej
Några frågor efter samrådet i Håtunagården
Vad gör ni om vattnet sinar i brunnarna? Vatten behövs direkt. Någon fick svar att det finns försäkringar
mot det, jag fick svar att
det absolut inte berör några av fastigheterna. Låter ju lite kluvet om det finns försäkring mot något som
absolut inte kan hända.
Tacksam för svar:
Undrade även hur torpargrund reagerar mot skakningar, men dom visste nog inte vad torpargrund är.
Tacksam för svar:
Jag fick svar att det inte ska bli så många transporter mot Sigtunahållet. BARA ca 10% blev svaret. Ganska
många procent på smal väg med bebyggelse
nära vägen, många utfarter och redan vansinnesomkörningar. Stämmer verkligen 10% ?
Tacksam för svar:
Hur långt har det gått? Är alla tillstånd klara?
Tacksam för svar:
MVH
Annelie Nilsson
Kvarnnibble 3:28
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Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 15 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Jag äger en fastighet inom 1 km radie från den tänkta bergtäkten Kvarnnibble i fritidsbyn Kevan
stugby med 90 fastigheter. Jag känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna
medföra för min fastighet och omgivningen. Nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni utreder och
redogör för:
Luften
Jag har en reaktiv astma som innebär att partiklar i luften, som t ex stendamm, ökar mina
andningsbesvär. Jag vill att ni utreder hur luften påverkas inom 5 km från den planerade bergtäkten.
Jag är mycket orolig för att detta kommer att påverka min hälsa negativt och att jag inte kan vistas i
min sommarstuga.
Vatten
Jag vill att det utreds hur grundvattnet påverkas och om det blir en grundvattensänkning. Vid en
grundvattensänkning påverkas vår vattenförsörjning kraftigt under sommaren och jag är orolig för att
dessa planer ytterligare kan försvåra vår vattenförsörjning sommartid.
Buller
Jag vill att ni visar med mätningar hur mycket ljud och buller det blir 1 km från bergtäkten vid normal
drift och vid sprängningar. Vår fastighet är tänkt för rekreation och avkoppling under helgerna och
dessa planer förstör helt vår möjlighet att fortsätta nyttja fastigheten.

Värdet på fastigheten
Med en bergtäkt vid knutarna som stör genom buller och kraftig miljöpåverkan så är jag orolig för hur
värdet på fastigheten påverkas. Jag vill att ni utreder frågan.
Slutligen, jag är mycket kritisk till planerna, och vill att en fullständig utredning görs angående
ovanstående punkter och att min oro tas på fullaste allvar.

Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.

Annika Kortell Stenmark
Tel 070-680 0304
Fastighet FRÖTUNA 2:9

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

ekann@bredband.net
den 16 maj 2017 16:50
Holm, Göran; jenny.malmkvist@swerock.se
Bergtäkt Kvarnnibble 2:53
Brev till WSP-Swerock 2017-05-15.docx

Hej!
Jag bifogar ett dokument med synpunkter angående den tänkta Bergtäkten Kvarnnibble.
Om ni trots alla synpunkter tänker gå vidare med er ansökan vill jag att ni meddelar alla fastighetsägare i
Myggdansen när och till vilka myndigheter som ni skickar er ansökan till. Det är många Myggdansare som
inte har någon brevlåda i Upplands-Bro och kan därför inte se någon Kungörelse i tidningen.
Med vänliga hälsningar
Ann-Marie Ekstrand
Myggdansen
Kevan 81
Mail: ekann@bredband.net
Tel: 073-8032377

1

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 16 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble 2:53
Hej WSP och Swerock,
Min fastighet i Myggdansen/Kevanstugby ligger ca 550 m från den tänkta bergtäkten Kvarnnibble och
jag känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig, min
fastighet och omgivningen.
Samrådsunderlag
Bilden på första sidan av samrådsunderlaget är gammal och därmed är alla figurer och bilder i
underlaget felaktiga. Många träd är avverkade och lämnat kalhyggen som ej är ljuddämpande och ej
binder/stabiliserar marken. Därför är de buller-och markundersökningar som gjorts gjorda på felaktiga
grunder. Fler kalhyggen kan uppkomma på grund av naturlig avverkning och mer ljuddämpande träd
försvinner.
I samrådsunderlaget benämns vår by som ett område med Kolonistugor vilket är felaktigt eftersom det
är en ”Hultstugeby”. En Hultstugeby är en fritidshus by. På 1990 talet var kolonistugor 12 – 15 kvm,
stugorna i vår by var 30 + 4 kvm. I en del kolonistugeområden har man utökat byggrätten till 30 kvm
men i vårt område som är en fritidhusby har byggrätten utökats till 65 kvm. Många stugägare bor hela
sommarhalvåret i sin stuga och några hela året. Detta på grund av naturen, frisk luft och fågelkvitter
(få ro från storstadshets, oljud och dålig luft).
Grundvattensänkning
Jag är orolig för att en grundvattensänkning kan orsaka att vår brunn som vi är 90 fastigheter som
delar på sinar. Vår brunn finns ej med i Figur 3.6.2 där brunnar är utmärkta. På samrådsmötet fick jag
höra att Swerocks uppfattning är att allt vatten rinner norrut men i Myggdansen rinner vattnet söderut.
Sprängningar
Jag är orolig för att sprängningar med 10ton dynamit per laddning kan skada våra fastigheter både
genom stenkast, skakningar och tryckvåg. Det är många flygplan per dygn som flyger över området på
väg till och från Arlanda och även sportflygplan och helikoptrar flyger över området. Kan det
garanteras att de inte skadas eller påverkas av sprängningarna.
Damm och avgaser
Jag är orolig för hur stendamm från täkten samt avgaser från maskiner och transporter påverkar
hälsan för oss som vistas i närområdet. Det sas på mötet att man ska undvika damm med hjälp av
bevattning men vid sprängning går det inte vattna bort damm och kommer bevattningen att påverka
grunvattennivån ännu mer? Maskinerna som ska användas är diseldrivna, hur förvaras och
transporteras den diseln? Disel är dessutom väldigt miljöfarlig och man funderar på att förbjuda
diseldrivna fordon i Stockholm!
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Buller
Jag köpte min stuga för att komma ut i naturen, känna friden och höra fågelkvitter. Den här typen av
verksamhet gör att bullernivån riskera att bli mycket värre än i stan. I stan har man börjat från gå de
gamla riktlinjerna för bullernivån utanför hus för att kunna bygga hus nära stora vägar och järnvägar
men då byggs husen med tjocka ljuddämpande väggar, så de normerna är inte tillräknliga hos oss
eftersom våra hus är byggda i trä. Verksamheten är tänkt pågå mellan 06.00 – 18.00 + utlastning kl
18-00 – 22.00 det är inte Okej någon dag i veckan. Blir bullernivån så hög att man inte ens kan höra
nyheterna på TV på kvällen så har det gått för långt.
Trafiken
Blir det för besvärligt för lastbilschaufförerna att ta väg 912 mot Bålsta kommer de att välja väg 269
mot E18 och den vägen är redan nu väldigt olycksdrabbad.
Min fastighet och min egendom – ekonomi
Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att lösa
min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min stuga kommer att påverka värdet av min
fastighet. Efterfrågan på bostäder är stort i Stockholmsområdet men min fastighet är ett fritidshus och
det finns nog ingen som vill köpa ett fritidshus där bullernivån är högre än inne i stan.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde/taxeringsvärde påverkas av bullret, damm från täkten.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle mitt fritidshus förlora lugnet och fågelsången
som många eftersöker.
Jag vill veta hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min egendom kan
drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
Jag vill att ni redogör för hur vi ersätts om vår brunn sinar, förorenas eller dess kapacitet försämras.
Allmänt verksamheten
Jag vill veta hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan
Det måste kunna säkerställas att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och därmed i våra brunnar
och vårt drickvatten.
Allmänt – djur och natur
Det måste göras en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda området samt
dess omgivning av biologer som är helt oberoende från WSP/Swerock. Denna skall ske under årets
alla tider för att ge en samlad, komplett och rättvisande bild.
Hur kommer en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av vattendrag/våtmarker,
samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån vilket låter
som ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.
Jag vill veta om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren, eftersom ni planerar att pumpa
spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att bekämpa damm med bevattning.
Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom hamnar i lokala diken. Detta dike
sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.
Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som bor här, men
även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och naturintresserade
familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området. Brukshundklubben och
orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer kommer från när och
fjärran för att studera fåglar.
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Allmänt – säkerhet
Jag vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor som finns
i området och den häckande Berguven som finns alldeles i närheten av området som dessutom är
klassad Nära utrotningshotad kommer att påverkas.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin, berguv, kungsfågel och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår
och höst och vi har flera olika sorters hackspettar häckande här.

Med vänliga hälsningar
Ann-Marie Ekstrand
Myggdansen
Kevan 81
Mail: ekann@bredband.net
Tel: 073-8032377
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WSP Group.
Göran Holm

Heter Lars Olsson och är sommarboende i Kevan stugby.

Det finns väl ingen som jag har pratat med som är positivt inställd till bergtäkten.
Mina undringar är följande:
Hur blir det om grundvattnet sinar, inget vatten finns.
Hur löser man frågan?
Det går ju inte att sitta och utreda, svar väntas.
Om bergstäkten blir av och tillstånd kommer att beviljas att bryta 14 miljoner ton, kommer då
arbetstiden att utökas så att man även kommer att arbeta helger?
Trafiken kommer ju att öka på vägarna.
Skall man frakta massor till Stockholm kommer man säkert mot Bro och sedan E 18.
Är av den uppfattningen att kommer bergstäkten att bli av,så kommer ni att ha mycket att göra
under kommande tid.

Skicka mottagninskvitto-

Lars Olsson
Bergsvägen 1 B
14431 Rönninge
Mail lasse.44olsson@gmail.com

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Ilie <allastar55@aol.se>
den 16 maj 2017 22:10
Holm, Göran
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble !

Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar på rätt fil och plats.

Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar på rätt fil och plats.

Bro den 16 Maj 2017
Planerat bergtäkt Kvarnnibble 2:53 Upplands Bro uppdragsnr :10245369
Hej !

Jag äger en fastighet inom 1 km radie från den tänkta bergtäkten Kvarnnibble och jag känner stor oro för vilka följder
den planerade etablering skulle kunna medföra för mig och min fastighet och omgivningen. Nedan följer ett antal
punkter som jag vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att på något sätt drabbas av en grundvattensänkning.
Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
Jag vill att ni utreder om min fastighets vatten och avlopp kan störas eller skadas av sprängningar
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva sprängningen
och det gör mig givetvis mig som bor nära det tänkta området orolig.
I ovanstående ärende vill vi anföra följande argument gällande vår fastighet Frötuna 2: 41 tomnt 80 i Kevan Stugby,
Upplands Bro mot att nämnda bergtäkt anläggs.
Med vänligt hälsningar Ilie A
Ilie Alistar Råbystigen 33 lgh 1203 197 31 Bro e-post allastar55@aol.se telefon 0737326939
Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar på rätt fil och plats.

Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar på rätt fil och plats.

Ilie
allastar55@aol.se
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

hans thorn <hans.thorn@hotmail.se>
den 16 maj 2017 22:35
Holm, Göran; jenny.malmkvist@swerock.se; helena.nygren@gruse.se;
kommun@upplands-bro.se; ylva.rathsman@upplandsbro.se;
anne.marie.engman@habo.se; goran.astrom@länstyrelsen.se; stefanpalmqvist49
@gmail.com
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Frågor till WSP_långa listan.odt

Hej i bifogat dokument vill vi ha svar på dessa frågor från Swerock och WSP.
Erat svar vill vi också att ni kopierar till övriga nämnda personer.
Mvh Hans o Lena Thorn
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Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm

goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 16 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Vårt namn är Hans, Lena Thorn och vi bor på Lihagsvägen 7 i Upplands-Bro. Och vår fastighet ligger
ca 700 meter från den tänkta bergtäkten.
Vi känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för oss och vår
fastighet och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som vi vill att ni bifogar i era
ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
1. Vår fastighet – spillvatten
a. Vi vill att det utreds om vår fastighet kan komma att drabbas av spillvattnets miljöpåverkan.
b. Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn blir förorenad av spillvatten.
2. Vår fastighet – grundvattensänkning
a. Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vår brunns kapacitet.

3. Vår hälsa och vår fastighet - sprängningar
a. Vi vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka vår hälsa.
b. Vi vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada våra trumhinnor och/eller vår
hörsel.
c. Vi vill att ni utreder om djur påverkas av sprängningar/tryckstötvågor på något annat sätt än
människor gör.
d. Vi vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid vårt hus pga sprängningar.
Detta för att vi har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör oss givetvis oss som bor 700 meter från det tänkta området oroliga.
e. Vi vill att ni utreder risken för att vårt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid sprängning.
f. Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn skadas ( sprickbildningar m.m) vid sprängning, pga
stötvågor i marken/berget.
g. Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn får salt i vattnet pga sprängning.
h. Vi vill att ni utreder om vi kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när ni
börjar spränga i berget.
i. Vi vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i vår brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten.
j. Vi vill att ni utreder om det finns någon annan risk att vår brunn blir förorenad eller skadad på
något annat sätt pga sprängning.

Detta för att vi har en borrad brunn på 60 meter. Vi vet att det finns saltdepåer i marken eftersom vi har
grannar som fått salt vatten då de borrat. Det kan också finnas radon och andra onyttigheter som idag
ligger inkapslade, men som kan komma fram i samband med större rörelser i berggrunden

4. Vår hälsa och vår fastighet - damm och avgaser
a. Vi vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet.
b. Vi vill veta hur tamdjur påverkas av att andas in / äta växter belagda med stendamm.
c. Vi vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i vår brunn och påverkar vattenkvaliteten.
d. Vi vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi vår bostad
kommer att påverka luftkvaliteten.
e. Vi vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi våra odlingar
kommer att påverka grödorna.
f. Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på våra odlingar och hur detta
påverkar våra grödor. För att vi ligger i sydvästlig vindriktning som det oftast blåser från ert angivna
område.

5. Vår hälsa och vår fastighet – buller
a. vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev.
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten bor för
lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
b. Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för oss
som kommer att drabbas.
c. Vi vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och vi vill veta på vilket sätt vår
hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i vår livssituation.
Vi är mycket oroliga för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka vår hälsa
negativt.
d. Vi vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid, men
även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg 912,
vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
e. Vi vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid vår uteplats
Detta för att vi har en altan i sydvästligt läge där vi tillbringar en stor del av den varmare tiden på året.
f. Vi kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid vår bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.
g. Vi vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller vid
buller som kommer i impulser.
h. Vi vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att alla
maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med

impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.
i. Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller av det slag er verksamhet skapar skulle påverkar djur och
om det faktiskt befinner sig inom djurskyddslagens ramar.
j. Vi kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi vår bostad när ni
gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. En lastbilschaufför kommer troligen att göra en
bedömning. Genom att åka norrut, väg 912 mot väg 269 slipper chauffören dessutom två
vänstersvängar på en vältrafikerad väg för att komma ut på E18.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg
och vi vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt säkerhetssituationen påverkas
av de transporter som kommer att köra nära vår bostad.

6. Vi och vår familjs säkerhet - trafiken

a. Vi vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor pga
fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att vi rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika
anledningar. Jag Lena åker utefter väg 912/ Håbo häradsväg varje dag till och från arbetet som ligger i
Bålsta. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och det
finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och mindre
vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med
skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i
sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt alvarliga
skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss för är vilken
effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att få.
b. Vi vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka oss och våra vänners
säkerhet i samband med resor till och från arbetet och andra resor.
c. Vi vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.
d. Vi undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste ta oss
till och från jobb, och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. När två tunga fordon möts på en smal och kurvig
väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister, ryttare
och joggare.
e. Vi vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband med
att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av tunga fordon
precis efter ett backkrön?
f. Vi vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.

7. Vår fastighet och Vår egendom – ekonomi
a. Vi vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på vår fastighet.
b. Vi vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa vår fastighet alternativt ersätta vår ev. ekonomiska förlust
Detta för att vi är orolig för hur en bergtäkt nära vår bostad kommer att påverka värdet av vår fastighet.
Enligt mäklare talar om en värdesänkning på 20-25% på vår fastighet vilket skulle innebära en stor
ekonomisk förlust för oss.
c Vi vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på vår fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I vårt fall skulle båda dessa saker inträffa.
d. Vi vill att ni utreder hur vårt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Detta för att enligt vår erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet
att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut förväntar sig en bättre miljö och därmed
förbättrad hälsa och livskvalitet på landet. Vi vill inte bo granne med en bergtäkt, men stendamm är
inget försäljningsargument direkt då det lyser astma, stenlunga, KOL och ohälsa.
f. Vi vill att ni redogör för hur vi kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador vår
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
g. Vi vill att ni redogör för hur vi ersätts om vår brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
Och att ersätta oss med komunaltvatten och avlopp.
h. Vi vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utred

8. Allmänt verksamheten
a. Vi vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att vi vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
b. Vi vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas. Där det inte finns så många
fastigheter som blir drabbade.
c. Vi vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?
d. Vi vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
e. Vi vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden
f. Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
g. Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Vi är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.
h. Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
i. Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
j. Vi vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
k. Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter

l. Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle uppstå)
.
m. Vi vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
n. Vi vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
o. Vi vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen kommer
att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
p. Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
q. Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och vi vill veta vad ni har
för incidentberedskap.
r. Vi vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
s. Vi vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat sätt
påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Vi förstår att det kan
fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?
t. Vi vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer att
vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
u. Vi vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
9- Allmänt – djur och natur
a. Vi kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda området
samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och komplett bild.
b. Vi vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras objektivitet
och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
c. Vi vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
d. Vi vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
e. Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och om
detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att vi är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Vi anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Vi anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar
som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för
dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.
f. Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex svamp,
bär, träd och växter

g.. Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
h. Vi vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad är
det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet
i. Vi vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Vi är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.
j. Vi vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur en
sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i området
k. Vi vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
l. Vi vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
m. Vi vill att risken för att vägen blir översvämmad pga utreds
n. Vi vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
o. Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela sträckningen
.
p. Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.
q. Vi vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och naturliv
i skogen.Om den vägen är tänkt att vara en grusväg
r. Vill vi att ni redogör för hur ni skall förhindra att damm från vägen försämrar livskvaliteten för
skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
s. Vi vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.
t. Vi vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket rekommenderar
en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
u. Vi vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen till
bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt dricksvatten i
synnerhet.
Vi är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är Vi orolig för vilka
konsekvenser det kan få.

10. Allmänt - säkerhet
a. Vi vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och skada sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera
människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller

omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
b. Vi vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo häradsväg
(tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
c. Vi vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
d. Vi vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
e. Vi vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada våra bilar när vi kör på vägen
nära täkten. Risken för läkage av diesel och hydraloljor från verksamhetens bilar,som påverkar
väglaget ( lika med halka )
f. Vi vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas eller
förolyckas vid sprängarbeten.
g. Vi vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag ske
.
h. Vi vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor som
finns i området.
i. Vi vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
j. Vi vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att vi är oroliga för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för oss
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.
k. Vi undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?
l. Vi undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken från
den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade tillkommande
tunga trafiken.
m. Vi vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
n. Vi vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
o. Vi vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder den
norra delen av väg 912.
p. Vi vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka olycksstatistiken
på den redan hårt drabbade väg 269.
q. Vi vill att ni utreder om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras och/eller
att alla trafikanters säkerhet riskerars pga överanvändning.
r. Vi vill att ni utreder om den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla de
hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och lever på
gården.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi vårt hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent

som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och vi vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Skall bilarna norrut så kommer de dessutom att passera över den lilla och ålderstigna bron som leder
över Erikssund och genom den aktiva hästgården med samma namn.

Avslutningsvis inser vi att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i vårt närområde skapar hos oss och våra närmaste. Vi förutsätter att ni tar vår
oro och våra frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor.

Hälsningar
Hans, Lena Thorn
Lihagsvägen 7
Kvarnnibble 3: 41
197 93 Bro
0703051682
0736231511
hasse.thorn@hotmail.se

Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
#

Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Helena Nygren
Douglas Hammarstam
Andreas Gäfvert
Matitias Åkerfeldt
Jennie Ahlin
Maria Ek
Marie Naesström
Marie Örnehed Palmqvist
Malin Ohlsson
Therese Heinrichs
Mervi Torppa
Mona Persson
Stefan Tanda
åsa johansson
Marie Ahlin
Susanne Danielsson
Mats Töyrä
Catharina Giös
Christopher Björklund
Marion Strandberg
Margareta Lööw
Helena Töyrä
Ingrid Johansson
Helena J Lundgren
Tina Närefors
Anna-Karin Berggren
Jacob Hammarstam
Susanne Töyrä
Ann-Sofie Berg
Anna Connelly
Mathias Heidrich
Ann Skog
John Töyrä
Sandra de Roos
Kerstin Cazorla
Eva-Marie Engblom
Jennie Fd Wallman
Lina Jonsson
Lars Gjelset
Marielle Hammarstam
Kerstin Åkerblom
Susanne Henriksson
Gunilla Malm
Jesper Töyrä
Tina Pyylampi
Anita Haaga Johansson
Per-Olov Lindkvist
Leif Karlsson
Ulla Sköld
Stefan Nygren

City
BRO
Stockholm
Knivsta
Järfälla
Bro
Bro
Bro
Bro
Bro
Bro
Bro
Bro Håbo Tibble
Bro
Järfälla
Stockholm
Upplands-bro
Bro
Bålsta
Stockholm
Bro
Bro
Bro
Bro
Bro
Upplands-Bro
Frändefors
Bro
Stockholm
Bro
Göteborg
Vallentuns
Bro
Järfälla
Stockholm
Bro
Insjön
Bro
Uppsala
Upplands-Bro
Bro
Eskilstuna
Håtuna Bro
Bålsta
Stockholm
Bålsta
Bro
Stockholm
Vallbyvik
Bro
Bro

Sida: 1/8
Datum

2017-04-13 12:51
2017-04-13 13:17
2017-04-13 13:19
2017-04-13 13:20
2017-04-13 13:20
2017-04-13 13:20
2017-04-13 13:22
2017-04-13 13:32
2017-04-13 13:37
2017-04-13 13:43
2017-04-13 13:47
2017-04-13 13:47
2017-04-13 13:48
2017-04-13 13:48
2017-04-13 13:52
2017-04-13 13:57
2017-04-13 14:05
2017-04-13 14:12
2017-04-13 14:14
2017-04-13 14:21
2017-04-13 14:26
2017-04-13 14:27
2017-04-13 14:35
2017-04-13 14:35
2017-04-13 14:40
2017-04-13 14:46
2017-04-13 14:51
2017-04-13 14:51
2017-04-13 14:53
2017-04-13 15:05
2017-04-13 15:14
2017-04-13 15:19
2017-04-13 15:30
2017-04-13 15:34
2017-04-13 15:50
2017-04-13 16:10
2017-04-13 16:12
2017-04-13 16:14
2017-04-13 16:20
2017-04-13 16:20
2017-04-13 16:31
2017-04-13 16:34
2017-04-13 16:34
2017-04-13 16:35
2017-04-13 16:35
2017-04-13 16:50
2017-04-13 17:00
2017-04-13 17:02
2017-04-13 17:07
2017-04-13 17:17

Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
#
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Namn
Markus Dahlin
Lars-Åke Lindquist
merel sanner
Robert Sanner
Björn Karlsson
Mats Hammarstam
Mathias Glans
Maria Andersson
Jennifer Diktonius
Po Ekstrand
Anvi Wernersson
Ann-katrin Olsson
Pia Skoglund
Caroline Haaga
Anna Sundström
Frida Backlund
Emma Danielsson
Jane Karlsson
Anna Dymling
Irene Kyrklund
Cicci Hamren
Agneta Nygren
Daniel Åhlén
Annika Bergström
Åsa Litz
Rune Sundström
Elina Bergström
Johan Uppgren
Linda Hellgren
Marika Reinhardt
Monica Kraft
Ingrid Hygrell
Martin Kihlberg
Anna Venelinova
Peter Ericsson
Annika Johansson
Mari Allvise
Karin Wendt
Anneli Hedman
Johanna Andersson
Monica Björklund
Monica Björklund
Kent Wallin
Ulf Björklund
Helena Nordström
Pernilla Nilsson
Ulf Björklund
Inger Hånberg
Veronica Bollner
Micke Wedin

City
Bro
Stockholm
bro
Bro
Djursholm
Bro
Stockholm
Bro
Enköping
Bro
Stockholm
Håbo-tibble
Bro
Bålsta
Bro
Håbo-tibble
Stockholm
Vallbyvik
Bålsta
Kungsängen
Bro
Bro
Bålsta
Skokloster
Bro
Bro
Enköping
Bro
Bro
Bålsta
Västerås
Upplands-Bro
Bro
Kungsängen
Upplands Bro
Bro
Stockholm
Bro
Upplands-Bro
Bålsta
Bålsta
Bålsta
Kungsängen
Bålsta
Bro
Genarp
Bålsta
Bålsta
Stockholm
Härnösand

Sida: 2/8
Datum

2017-04-13 17:24
2017-04-13 17:35
2017-04-13 17:36
2017-04-13 17:40
2017-04-13 17:44
2017-04-13 17:47
2017-04-13 17:51
2017-04-13 17:51
2017-04-13 17:58
2017-04-13 18:06
2017-04-13 18:16
2017-04-13 18:30
2017-04-13 18:30
2017-04-13 18:35
2017-04-13 18:35
2017-04-13 18:52
2017-04-13 18:53
2017-04-13 18:57
2017-04-13 18:58
2017-04-13 19:23
2017-04-13 19:35
2017-04-13 19:53
2017-04-13 19:58
2017-04-13 20:08
2017-04-13 20:34
2017-04-13 20:39
2017-04-13 21:20
2017-04-13 21:31
2017-04-13 21:46
2017-04-13 22:15
2017-04-13 23:11
2017-04-13 23:22
2017-04-14 05:03
2017-04-14 05:45
2017-04-14 06:03
2017-04-14 06:13
2017-04-14 06:42
2017-04-14 07:30
2017-04-14 07:59
2017-04-14 08:25
2017-04-14 08:29
2017-04-14 08:30
2017-04-14 08:34
2017-04-14 08:43
2017-04-14 08:43
2017-04-14 08:46
2017-04-14 08:48
2017-04-14 08:56
2017-04-14 09:10
2017-04-14 09:27

Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Namn
Olaf Heggli
Josefin Jonsson
Axel Helgesson
sanna Lennartsson
Marianne Eriksson
Linda Irebrand
Susanne Bornestrand
Maninna Råland
Victoria Warnebrant
Andreas Folmer
Lena Laxhed
Madeleine Crooks
David Palmqvist
Björn Sundell
Jenny Mukka
Christine Heggli
Peder Swenman
Sara Törnkvist
Petra Binken
Minna Madzunkova
AnnChristin Bengtsson
Victoria de Roos
Frida Persson
Bosse Hiller
Jessica Zackrisson
Pia Ländström
Peter Nygren
Martina Johansson
Tobias Johansson
Josef Juhasz
Stefan Palmqvist
Maxim Al-nasser
Sofie Sofie
Maria Olofsdotter Jonsson
Cathrin Edfors
Barbro Svensson
Björn Zachrisson
Terhi Lindkvist
Linda Byström
Anna Nygren
Claes Byström
Desirée Öhman
Erica Mejlon
Eva Melander
Lars Björk
Marie Angleby
Jenny Carlsson
Ulla Linders
Adrian de Roos
Lennart Eriksson

City
Värmlands-Nysäter
Ekerö
Beo
uppsala
Järfälla
Bro
Bro
Stockholm
Bro
Bro
Bro
Bro
Bro
Bro
Kungsängen
Värmlan
Nacka
Bro
Bro
Valencia
Kungsängen
Bro
Kungsängen
Bro
Göteborg
Bålsta
Upplands Bro
Bålsta
Bålsta
Upplands-Bro Långvreten
BRO
Stockholm
Bro
Bro
Örnsköldsvik
Bro
Bro
Bro
Bro
Upplands väsby
Bro
Upplands bro
Upplands Väsby
Upplands bro
Sollentuna
Upplands-Bro kommun
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Bro

Sida: 3/8
Datum

2017-04-14 09:28
2017-04-14 09:37
2017-04-14 09:41
2017-04-14 09:52
2017-04-14 10:12
2017-04-14 10:13
2017-04-14 10:42
2017-04-14 11:34
2017-04-14 12:59
2017-04-14 13:02
2017-04-14 13:06
2017-04-14 13:09
2017-04-14 14:33
2017-04-14 15:33
2017-04-14 16:16
2017-04-14 16:40
2017-04-14 16:46
2017-04-14 17:38
2017-04-14 17:41
2017-04-14 21:16
2017-04-14 21:21
2017-04-14 22:41
2017-04-15 04:59
2017-04-15 07:51
2017-04-15 09:21
2017-04-15 09:41
2017-04-15 09:51
2017-04-15 09:51
2017-04-15 09:56
2017-04-15 10:06
2017-04-15 10:17
2017-04-15 10:41
2017-04-15 11:28
2017-04-15 13:51
2017-04-15 13:58
2017-04-15 14:20
2017-04-15 17:41
2017-04-15 19:18
2017-04-15 19:34
2017-04-15 20:31
2017-04-15 22:01
2017-04-16 05:36
2017-04-16 08:42
2017-04-16 09:14
2017-04-16 09:33
2017-04-16 10:20
2017-04-16 11:41
2017-04-16 13:42
2017-04-16 14:33
2017-04-16 14:42

Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
#
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Namn
Lena Eriksson
Susanne Robertsson
Jennie Wickman
Eva Robertsson
Berit Robertsson
Johanna Rolin
Peter Andersson
Fredrik Johansson
Lena Thorn
Hans Thorn
Mikael Lindkvist
Claes Molund
Ulla-Britt Lindquist
Lena Wallin
Jens Kop Sörensen
Lotti Sundström
Arne svensson
Lillemor Blad
jon Vilhelmsson
Linda Persson
Sara Appelgren
Ann-Marie Ekstrand
Fredrik Olsson
Caroline Nilsson
Omar Ali
David Löfman
Eva Samuelsson
Pelle Lind
Haraldur Forsberg
Lars-Åke Sundell
Alice Sundell
Tore Wallert
Jessica V
Anna Johansson
Alejandra Lundén
Tomas Fagerlind
Emma Johansson
Pia Granzell
Anna Jansson
Joakim Allard
Karin Arvidsson
Adamina Chanel Braddon
Johanna Lundgren
Thomas Andersson
Fredrik Kantor
Catarina Drott
Ida Welin
Jonas Arvidsson
Louise Schenholm
Hendrik Visser

City
Bro
Bro
Upplands-bro
Bro
Bro
Hudiksvall
Stockholm
Bro
Uppland Bro
Bro
Bro
Danderyd
Uppsala
Bromma
Älvsjö
Enköping
Stockholm
Stockholm
Bro
London
Stockholm
Myggdansen
Östersund
Östersund
Stockholm
Täby
Stockholm
Segeltorp
Stockholm
Bro
Bro
Berlin
Stockholm
NACKA
Stockholm
Grillby
Bro
Bro
Floda
Enakede
Gbg
Bro
Stockholm
Stockholm
Håtuna/Lunda
Stockholm
Stockholm
Håbotibble
Stockholm
Luleå

Sida: 4/8
Datum

2017-04-16 15:19
2017-04-16 15:27
2017-04-16 15:29
2017-04-16 15:30
2017-04-16 15:54
2017-04-16 17:31
2017-04-16 22:24
2017-04-17 06:41
2017-04-17 07:08
2017-04-17 07:15
2017-04-17 08:43
2017-04-17 09:55
2017-04-17 12:26
2017-04-17 15:46
2017-04-17 16:39
2017-04-17 17:03
2017-04-17 17:18
2017-04-17 17:54
2017-04-17 19:54
2017-04-18 09:15
2017-04-18 09:50
2017-04-18 10:24
2017-04-18 13:20
2017-04-18 13:22
2017-04-18 13:32
2017-04-18 13:54
2017-04-18 13:55
2017-04-18 14:14
2017-04-18 14:21
2017-04-18 14:22
2017-04-18 14:31
2017-04-18 14:58
2017-04-18 15:18
2017-04-18 15:54
2017-04-18 17:02
2017-04-18 17:39
2017-04-18 18:07
2017-04-18 19:03
2017-04-18 20:15
2017-04-19 05:06
2017-04-19 07:46
2017-04-19 08:46
2017-04-19 09:07
2017-04-19 09:24
2017-04-19 09:59
2017-04-19 10:05
2017-04-19 10:30
2017-04-19 10:31
2017-04-19 10:54
2017-04-19 11:00

Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
#
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Namn
Mats Engvall
Patrik Danielsson
Mårten Kellerman
Helena Everhed
Katarina Lundgren Gestlöf
Alexandra Johansen
Lumma Warda
Fabian Johansson
Linn Kangas
Robin Dahl
Ola Hörnell
Christina Göransson
Pontus Ivarsson
Anna och Ingvar Claesson
AnnCatrin Brattström
Jane Bäcq
rolf skoglund
Marie Nygren
Siamand Raschidi
Lena Gustafsson Uppling
Annelie Nilsson
bengt nordin
Robert Andersson
Sven-Olov Nilsson
Clas Johansson
Susanne Johansson
Bo Johansson
Siw Johansson
Lena Biärsjö
Jenny Gripensköld
Rose-Marie Wahlström
hi-ja nordin
eivor fredriksson
Christian Lindblom
Peter Nordström
Sofie Jonsson
Malin Daleke
Caisa Nilsson
Angelica Nilsson
Christian Lindkvist
Birgitta Uppgren
jennifer rasmussen
Anders Wendt
Hannes Öckerman
Birgitta Edström
Charlotta Linden
Louise Westerdahl
Birgit Wendt
Birgit Wendt
Linda Fidjeland

City
Solna
Sundbyberg
Stockholm
Stockholm
Södertälje
Stockholm
Upplands Bro
Bålsta
Bro
Upplands-bro
Sundbyberg
Stockholm
Stockholm
Bro
Bro
42443 angered
Bro
Bro
Stockholm
Håtuna
Upplands-Bro
sollentuna
Bro
Bro
Bro
Bro
Bro håtuna
Bro
Bro
Bro
Järfälla
sollentuna
bro
Bro
Bålsta
Stockholm
Täby
Bollnäs
Täby
Bro
Järfälla
bålsta
Stockholm
Uppsala
Bro
Stockholm
Stockholm
Bromma
Bromma
Bro

Sida: 5/8
Datum

2017-04-19 11:02
2017-04-19 11:33
2017-04-19 11:48
2017-04-19 12:04
2017-04-19 14:54
2017-04-19 16:09
2017-04-19 18:25
2017-04-20 09:13
2017-04-20 12:56
2017-04-20 13:37
2017-04-20 15:48
2017-04-20 17:03
2017-04-20 17:35
2017-04-20 19:40
2017-04-20 20:45
2017-04-21 06:59
2017-04-21 07:24
2017-04-21 12:38
2017-04-21 18:30
2017-04-22 08:38
2017-04-22 13:49
2017-04-22 15:19
2017-04-22 16:49
2017-04-22 20:22
2017-04-23 07:45
2017-04-23 08:37
2017-04-23 08:41
2017-04-23 10:19
2017-04-23 19:25
2017-04-23 22:53
2017-04-24 05:54
2017-04-25 08:20
2017-04-25 12:42
2017-04-25 12:44
2017-04-26 05:07
2017-04-26 06:14
2017-04-26 06:20
2017-04-26 17:50
2017-04-26 17:59
2017-04-26 18:31
2017-04-26 19:07
2017-04-27 09:50
2017-04-27 10:52
2017-04-27 10:58
2017-04-27 11:21
2017-04-27 11:24
2017-04-27 12:05
2017-04-27 12:56
2017-04-27 12:59
2017-04-27 14:12

Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
#
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Namn
Denisa Golombioschi
Kirsi Lindblom
Christina Ahlfors
Håkan Nygren
carina fredriksson
Lykke Olavi
Jenny Maurin
Frida Kristiansson
Annika Frankl
Cecilia Lövstrand
Caroline Larsen Ahlfors
Laila Larsén
Björn Dahling
Margaretha Dahlrot
Britt Carlsson
elisabeth Blomberg
Lars Skoglund
Ted Löfholm
Per-Arne Skoglund
Peter Söderberg
Ritva Söderberg
Madeleine Manros
Johanna Kangas
Krister Fredriksson
Björn Simonsson
Oscar Söderberg
Åsa Fredriksson
fabiola nygren
Tina Thorsell Fd Quarnström
Eva Wezelius
Susanne Löfström
Katarina Snecker
Michael Edslöv
Birgitta Johansson
Sofie Lundholm
Lena Nystedt
Regina Forsström
Patrick Håkansson
Marie Engberg
Ammar Makboul
Pa Abrahamsson
Petra Jura
Ulrica Björkman
Fredrik Skog
Lennart Hansson
Maria Hagström
Benjamin Fors
Lena Fagerud
Mats Bergengren
Ewa Ekfeldt

City
Stockholm
Åkersberga
Järfälla
Upplands Väsby
KUNGSÄNGEN
Stockholm
Bålsta
Bålsta
Bålsta
Bålsta
Stockholm
Håtuna, Bro
Håtuna, Bro
Bålsta
Bålsra
Bro
Kungsängen
Märsta
Upplands Väsby
Bro
Bro
Bålsta
Täby
Kungsängen
Håtuna
Bro
Skogsbo
bro
Bro
Bro
Nora
Bålsta
Spånga/bro
Bålsta
BRO
Håbo-Tibble
Bro
BRO
Sverige
Bro
Stockholm
Stockholm
Bro
Bro
Bålsta
Bro
Bro
Tyresö
Bålsta
Bålsta

Sida: 6/8
Datum

2017-04-27 16:39
2017-04-27 17:37
2017-04-27 21:18
2017-04-27 21:18
2017-04-28 06:49
2017-04-28 07:40
2017-04-28 10:05
2017-04-28 10:07
2017-04-28 10:15
2017-04-28 10:31
2017-04-28 12:46
2017-04-28 16:46
2017-04-28 17:07
2017-04-28 21:11
2017-04-29 19:19
2017-04-30 10:37
2017-04-30 12:38
2017-04-30 13:29
2017-05-01 20:49
2017-05-01 21:05
2017-05-01 21:06
2017-05-02 06:50
2017-05-02 07:36
2017-05-02 08:43
2017-05-02 08:48
2017-05-02 09:37
2017-05-02 11:04
2017-05-02 11:38
2017-05-02 12:55
2017-05-02 13:08
2017-05-02 13:24
2017-05-02 13:28
2017-05-02 13:47
2017-05-02 14:01
2017-05-02 14:18
2017-05-02 14:25
2017-05-02 14:42
2017-05-02 14:53
2017-05-02 15:03
2017-05-02 15:04
2017-05-02 15:04
2017-05-02 15:08
2017-05-02 16:26
2017-05-02 17:08
2017-05-02 18:32
2017-05-02 19:10
2017-05-02 19:33
2017-05-02 19:42
2017-05-02 19:48
2017-05-02 19:49

Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
#
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Namn
Roger Ahlin
Martina Lejon
Torbjörn Jonsson
Rebecca Söderberg
Carlotta Nygren
Rosie gernelin
Stefan Fredriksson
Leif Slussnäs
Kristiina Messary
Lars-Åke Blomberg
Malle Jota
Hanna Sikström
Lars Olsson
Eva Glimmerdahl
Linda Thun
Pontus Lundin
Leena Hurt
Annica Edström
Doris Larsson
Tuire Paasio
Anne Karlsson
Vivi Bodin
Ewa Pajuniemi
Åsa Geijer
Lissi Rasmussen
Helen Hesselbom
Mattias S Zackrisson
Helena Olsson
Folke Ullenius
Barbro Pålsson
Kenneth Ahlfors
Ann-Louise Kivisalu
Katarina Olofsson
Kaarina Kranz
Stefanie Encalada
Aydan Öhlen
Håkan Klaar
Carl Fredriksson
Sandra Fredriksson
Johanna Laxhed
Bertil Laxhed
Hans Lundqvist
Tereza Laxhed
Monika Sinimaa
Annika Söder
Birgitta Niemiaho
Monica Perbro
Jon Wahlen
Leo Schmid
Marina Hammarlund

City
Bro
Bro
Enköping
Uppsala
Järfälla
Bålsta
Järfälla
Bro
Klippan
Vänge
Bro
Enköping
Bro
Skokloster
Bro
Bro
Åkerberga
Stockholm
Nynäshamn
Örebro
Piteå
Stockholm
Österbybruk
Lidingö
Bodø
Grevie
GÖTEBORG
Bro
Täby
Bålsta
Kungsängen
Håbo Tibble upplands bro
Bro
Bro
Upplands bro
Bålsta
Håbo-Tibble
Kungsängen
Stockholm
Stockholm
Solna
Stockholm
Bro
Bålsta
Spånga
Stockholm
Bro
Stockholm
Stockholm
Bålsta

Sida: 7/8
Datum

2017-05-02 20:06
2017-05-02 20:25
2017-05-02 20:54
2017-05-02 21:10
2017-05-02 21:48
2017-05-02 22:29
2017-05-03 04:17
2017-05-03 04:55
2017-05-03 05:05
2017-05-03 05:11
2017-05-03 05:38
2017-05-03 07:22
2017-05-03 07:39
2017-05-03 08:14
2017-05-03 09:25
2017-05-03 09:29
2017-05-03 10:37
2017-05-03 11:50
2017-05-03 12:21
2017-05-03 12:32
2017-05-03 13:18
2017-05-03 13:42
2017-05-03 14:12
2017-05-03 15:07
2017-05-03 15:27
2017-05-03 15:46
2017-05-03 16:39
2017-05-03 19:35
2017-05-03 20:37
2017-05-04 06:02
2017-05-04 08:15
2017-05-04 10:58
2017-05-04 12:53
2017-05-04 14:08
2017-05-04 20:08
2017-05-05 21:51
2017-05-06 13:07
2017-05-06 19:27
2017-05-07 16:11
2017-05-08 14:21
2017-05-08 14:28
2017-05-08 16:28
2017-05-08 16:48
2017-05-09 06:34
2017-05-10 02:43
2017-05-10 03:18
2017-05-10 07:22
2017-05-12 08:06
2017-05-12 09:29
2017-05-12 18:44

Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble
#
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Namn
Carl Onsjö
Emelie Rosmark
Helena Danieli
Malin Pern
Charlotte Larsén
Gizelle Pärnl
Inger Pedersen
Hanna Olofsson
Sara Rywe
George Ellem
Sidsel von Løschenkohl
Frida Lönnberg
Linnéa Vissgården
Erica Callans
Johanna Granström
Anna Palmér
Anneli Wallgren
Joel Löfroth
David Öberg
Alexander Bönke
Carl Hemeren
mikael eriksson
Sarah Joy Mann
Carl Wallberg
Lydia Odergren
Sara H
John Ericson
Victor Carlstedt
Caroline Davidsson
Victor Waldenström
Josefin Bratt

City
Stockholm
Västerås
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
København
Stockholm
Stockholm
Stockholm
København
Stockholm
Falun
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Järfälla
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Uppsala
København
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Stockholm

Sida: 8/8
Datum

2017-05-15 16:39
2017-05-15 16:40
2017-05-15 16:48
2017-05-15 16:52
2017-05-15 18:12
2017-05-15 18:14
2017-05-15 18:16
2017-05-15 18:25
2017-05-15 18:33
2017-05-15 18:38
2017-05-15 18:39
2017-05-15 18:56
2017-05-15 19:02
2017-05-15 20:11
2017-05-16 04:44
2017-05-16 05:06
2017-05-16 05:36
2017-05-16 06:06
2017-05-16 06:12
2017-05-16 06:17
2017-05-16 06:19
2017-05-16 06:54
2017-05-16 07:07
2017-05-16 07:09
2017-05-16 07:21
2017-05-16 08:32
2017-05-16 08:42
2017-05-16 12:01
2017-05-16 12:11
2017-05-16 14:31
2017-05-17 08:43

Avs.
Hans Dietrichson

Ärende:
Bro 17/5
Bergtäkt,Kvarnibble 2:53

Kevan 63.
Upplandsbro,uppdragsnummer.10245369
197 93 Bro.

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att:Göran Holm

Hej!
Jag protesterar mot den tilltänkta bergtäkten.
Helt oacceptabelt!
Jag bor i Kevan stugby 63 Frötuna 2:35
Jag valde att flytta hit för knappt ett år sedan.Den avgörande faktorn var den fina naturen
runtomkring.Jag promenerar ofta på och runt den tilltänkta bergtäkten.
Det är unik natur så nära Stockholm.
Det är en tystnad,stillhet och ro som är unik runt Stockholm.
Jag har bott och vistats runt många områden runt Stockholm så har mycket att jämföra med.
Jag bor här permanent med mina två yngsta barn.
Mitt hus är inte så kraftigt byggt och buller ,oljud och damm kommer påverka min vardag avsevärt.
Vattentillgången och avlopp är mycket känslig och skör.
Brunnen har sinat flera gånger på somrarna.(gemensam anläggning)
Jag är folkbokförd här och flera här i området.
Jag köpte huset när priset var ganska högt för ett år sedan och bergtäkten kan minska värdet på
huset.Det skulle innebära ekonomiska problem om jag behöver flytta eftersom marginalerna är
små.
Om ni kör över oss ändå trots alla protester så räknar jag med att bli kompenserad
ekonomiskt.Dessutom får ni ordna vattentillgång ÅRET RUNT åt mig och mina barn om
grundvattennivån kommer sjunka mer.(den är redan låg)
Avlopp får ni också ordna åt mig om den känsliga marbädden brakar.
Ni får även tilläggsisolera mitt hus mot buller som jag är mycket känslig för.(Jag är musiker)
Jag kommer driva detta vidare om ni inte ändrar era planer.

Med vänlig hälsning,
Hans Dietrichson
Mejladress: hansdietrichson@yahoo.se

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Stefan Palmqvist <stefanpalmqvist49@gmail.com>
den 17 maj 2017 14:15
Holm, Göran; jenny.malmkvist@swerock.se; goran.asrtom@lansstyrelsen.se;
ylva.rathsman@upplands-bro.se; kommun@upplands-bro.se; annakarin.bergvall@habo.se; anne-marie.engman@habo.se; Helena Nygren
Uppdrag 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble 2:53
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble.docx

Hej,
Vi äger fastighet Kvarnnibble 3:42.
Det skulle innebära en katastrof för oss om denna bergtäkt blir verklighet.
Se bifogat dokument.
Vi vill att ni bifogar dessa punkter i era ansökningshandlingar samt utreder och redovisar i er MKB.
Hälsningar
Stefan och Marie Palmqvist

1

Mottagare: Göran Holm WSP group,
Jenny Malmkvist Swerock,
Göran Åström Länsstyrelsen Sthlm län,
Upplands-Bro kommun,
Upplands-Bro kommun, Ylva Rathsman miljö,
Anne-Marie Engman, Håbo kommun trafik,
Anna-Karin Bergvall, Håbo kommun
Helena Nygren, BRO

Avsändare:
Palmqvist
Fastighet Kvarnnibble 3:42
Lihagsvägen 8, 197 93 BRO

Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble 2:53
1 Egen borrad brunn.
a. Vi vill att ni utreder risken för att vår borrade brunns kapacitet
påverkas av sprängningar på bergtäkten.
b. Vill vill att ni utreder risken att vår brunn blir förorenad på grund av
bergtäkten allt från salt, radon etc.
c. Vi vill att ni redovisar offentligt den hydrogeologiska utredning som
står omnämnt i samrådsunderlaget.
d. Vi vill ha er garanti (skriftligt) på att ni kommer att ersätta oss med
kommunalt vatten och avlopp om vår brunn drabbas av minskad
kapacitet/föroreningar från Swerocks verksamhet.

2 Buller vid vår fastighet.
a. Vi vill att ni utreder hur bullret når/påverkar oss då fastigheten
ligger högst av alla drabbade och har åkermark mellan tänkt
bergtäkt och vår fastighet. Vi har ett vinkelhus där vinkeln och
altanen vetter mot sydväst mot den tilltänkta bergtäkten.
Vindriktningen är nästan alltid sydväst vilket medför att ljudet leds
bättre/längre. Vi vill att ni utreder hur många dbA vår fastighet
utsätts för med en yttertemperatur på 22 grader och en
vindhastighet på 10 sekundmeter vilket det ofta är här på
sommaren med samtliga enheter igång .
b. Vi vill att ni specificerar den totala ljudbilden vid vår fastighet:
Bergtäktens verksamhet när alla maskiner är igång samtidigt +
beräknat trafikbuller + flygtrafik.
c. Vi vill att ni uppvisar specifikationer på alla enskilda enheter som
kommer att användas i täkten vad gäller ljudnivå(db).
1/3

Mottagare: Göran Holm WSP group,
Jenny Malmkvist Swerock,
Göran Åström Länsstyrelsen Sthlm län,
Upplands-Bro kommun,
Upplands-Bro kommun, Ylva Rathsman miljö,
Anne-Marie Engman, Håbo kommun trafik,
Anna-Karin Bergvall, Håbo kommun
Helena Nygren, BRO

Avsändare:
Palmqvist
Fastighet Kvarnnibble 3:42
Lihagsvägen 8, 197 93 BRO

d. Vi vill att ni utreder vilken bullernivå vi kommer att få inomhus på
grund av bergtäktens verksamhet.

e. Vi vill att ni garanterar att bullret som orsakas av Swerocks
verksamhet inte stör dem som jobbar skift och måste ha sin vila
under dagtid.
f. Vi vill att ni specificerar hur ljudbilden(bullret)förändras efter att
skogen mellan tilltänkt täkt och vår fastighet har avverkats.

3 Trafiken på väg 912.
a. Vi vill att ni utreder hur hög olycksrisken blir, på väg 912,
sammantaget när Swerocks verksamhet är igång.
b. Vi vill att ni ger trafikverket i uppdrag att anlägga en gång/cykelväg
utmed väg 912.
c. Vi vill att ni ger trafikverket i uppdrag att utreda Dragets trafikplats
i Bålsta, då Swerocks verksamhet + Kalmar Sand/Thorestas tunga
trafik kommer att belasta denna trafikplats betydligt.
d. Vi vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken,
till och från täkten, inte använder den norra delen av väg 912 som
ansluter till väg 269, som idag redan är mycket olycksdrabbad.
e. Vi vill att ni ger trafikverket i uppdrag att utreda säkra
busshållplatser utmed väg 912 med anledning av den markant
ökande och tunga trafiken på grund av Swerocks verksamhet.
f. Vi vill att ni utreder risken med utsläpp av dieselolja och
hydraulolja på väg 912. Halkrisk!
g. Vi vill att ni specificerar hur alla transporter från täkten inte drar
med sig material från täkten ut på 912. Det får inte bli som vid
utfarten vid Högbytorps anläggning utmed väg 269.
2/3

Mottagare: Göran Holm WSP group,
Jenny Malmkvist Swerock,
Göran Åström Länsstyrelsen Sthlm län,
Upplands-Bro kommun,
Upplands-Bro kommun, Ylva Rathsman miljö,
Anne-Marie Engman, Håbo kommun trafik,
Anna-Karin Bergvall, Håbo kommun
Helena Nygren, BRO

Avsändare:
Palmqvist
Fastighet Kvarnnibble 3:42
Lihagsvägen 8, 197 93 BRO

4 Bergtäktens placering.
a. Vi vill att ni redovisar(protokoll) var och när alla andra tilltänkta
områden för bergtäkt har utretts med de kvalitetskrav som
Swerock har. Vilka höga krav har Swerock?
b. Vi vill att ni redovisar hur bergtäkten kommer att bevakas 24
tim/dygn på grund av säkerhetsskäl.
c. Vi vill att ni redovisar ett godkännande från berörd myndighet,
att Swerock placerar en väg över ett fornminnesområde.

5 Natur och växtlighet
Vi vill att Swerock gör en fullständig naturinventring av fastigheten
Kvarnnibble 2:53. Den som redan finns är långt ifrån tillräcklig då
den enbart gjordes vid ett tillfälle i augusti 2016. Den och
kommande inventering skall finnas på ett protokoll som är
offentligt.

Ni är välkomna att höra av er till oss om något är oklart.
Bro 2017-05-17
Stefan och Marie Palmqvist
Lihagsvägen 8, 197 93 BRO
Stefanpalmqvist49@gmail.com
3/3

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 15 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble

Mitt namn är Marion Strandberg och min familj och jag bor på Håbo Häradsväg 3i Upplands-Bro (se
bifogad karta) och min fastighet ligger ca 550 meter från den tänkta bergtäkten.
Jag känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig, min familj,
vår fastighet och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era
ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Min fastighet - spillvatten
• Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att drabbas av spillvattnets miljöpåverkan.
• Jag vill att det utreds om min infiltration som går under Håbo Häradsväg kommer ta skada av
vibrationer från ytterligare tungtrafik.
• Jag vill att ni utreder om det högre vattenståndet kommer att orsaka att dagvatten tränger ner i
min brunn.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet kommer att lukta illa.

Min fastighet - grundvattensänkning
• Jag vill att ni utreder om/hur en sänkt grundvattennivå påverkar min husgrund. Finns det risk för
sättningar?
• Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar min brunns kapacitet.
• Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos min
avloppsanläggning.

Min hälsa och min fastighet - sprängningar
• Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka min hälsa.
• Jag vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan förvärra min tinnitus.
• Jag vill att ni utreder hur sprängningar kan påverka mina djur och vad ni kan göra för att de
skall slippa lida fysiskt och mentalt vid sprängningar.
• Jag vill att ni utreder om djur påverkas av sprängningar/tryckstötvågor på något annat sätt än
människor gör
• Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
• Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör mig givetvis mig som bor 550 meter från det tänkta området orolig.
Jag har katter/hundar och är orolig för hur de kommer att påverkas av sprängningarna från er
verksamhet.
•
•
•

Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
Jag vill att ni utreder om min ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.

Detta för att mitt hus har källare/murad skorsten/växthus och jag är orolig för att era sprängningar
kommer att skada min egendom.
Jag vill att ni utreder risken för att min brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i
marken/berget.
• Jag vill att ni utreder risken för att min brunn får salt i vattnet pga sprängning.
• Jag vill att ni utreder om jag kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när
ni börjar spränga i berget.
• Jag vill att ni utreder risken att min brunn sinar pga sprängning.
• Jag vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i min brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten
• Jag vill att ni utreder om det finns någon annan risk att min brunn blir förorenad eller skadad på
något annat sätt pga sprängning.
Detta för att jag har en borrad brunn på 36 meter. Jag vet att det finns saltdepåer i marken eftersom vi
har grannar som fått salt vatten då de borrat. Det kan också finnas radon och andra onyttigheter som
idag ligger inkapslade, men som kan komma fram i samband med större rörelser i berggrunden
•

Jag vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar (som fortplantar sig i marken) kan skada
min avloppsanläggning.
Detta för att jag har enskilt avlopp med tvåkammarbrunn och infiltrationsbädd och jag är orolig att den
kommer att skadas eller att dess funktionalitet kommer att påverkas av er verksamhet
•

Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
• Jag vill att det utreds hur damm från verksamheten undviker att påverka allergiker.
• Jag vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet
och att ni då tar särskild hänsyn till allergiker/astmatiker
• Jag vill veta hur tamdjur påverkas av att andas in/äta växter belagda med stendamm.
• Jag vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i min brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
• Jag vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi min bostad
kommer att påverka luftkvaliteten.
• Jag vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi mina odlingar
kommer att påverka grödorna.
• Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på mina odlingar och hur detta
påverkar mina grödor.
Detta för att person lider av sjukdom och jag är orolig att er verksamhet kommer att förvärra hens
tillstånd. Jag är också orolig för att er verksamhet kommer att påverka hela luftbilden i och runt mitt
hus.
Min hälsa och min fastighet - buller
• Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
• Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.
• Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket sätt
min hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
Detta för att jag har tinnitus, jag allergiker/astmatiker. jag vill att ni tar hänsyn till detta när ni planerar
bullerdämpningen.
Jag är mycket orolig för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka min hälsa
negativt.
•

Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid,
men även under kvällstid.

Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg 912,
vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
•

Jag vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid min uteplats/trädgård, jag
tillbringar en stor del av den varmare tiden på året ute i min trädgård.

Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.
•

Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller
vid buller som kommer i impulser.
• Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.
•

Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller av det slag er verksamhet skapar skulle påverkar
mina djur och om det faktiskt befinner sig inom djurskyddslagens ramar.
Detta för att jag har skotträdda hundar/katter och när det gäller mina hundar/katter vet jag att det finns
djurskyddslagar som begränsar hur mycket ljud jag får utsätta mina djur för.
•

Jag kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad när
ni gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. Vad jag förstår så är det Swerock:s egna bilar som
kommer ta den vägen, men övriga åkare/chaufförer som kan komma från Uppsala, Märsta, Sigtuna
m.fl. kommer troligen inte välja E18. Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög
trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg och jag vill att det utreds hur den totala bullernivån,
vibrationsläget samt säkerhetssituationen påverkas av de transporter som kommer att köra nära min
bostad. Idag har vi redan känningar med vibrationer i hus, förstubro och mark när tungtrafik far förbi.
•

Min och min familjs säkerhet - trafiken
• Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att min man och jag rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo Häradsväg på olika sätt och
av olika anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och
kuperad och det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns
större och mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka
tillsammans med skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis
blixthalka vilket i sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få
riktigt alvarliga skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar
oss för är vilken effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att
få.
•

Jag vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka vår säkerhet i samband
med resor till och från arbete.

•

Jag vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.

Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.
Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta oss till och från jobb och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare.
•

Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
• Jag vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.
•

Min fastighet och min egendom – ekonomi
• Jag vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på min fastighet.
• Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min
fastighet. Mäklare jag talat med talar om en värdesänkning på 20-25% på min fastighet vilket skulle
innebära en ekonomisk katastrof för mig och min familj.
• Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
• Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
• Jag vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på min fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Detta för att enligt min erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet
att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av
förorenad luft vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad
hälsa och livskvalitet på landet. Jag vill inte att mina barn skall växa upp granne med en bergtäkt, men
stendamm är inget försäljningsargument direkt då det lyser astma, stenlunga, KOL och ohälsa.
•

•
•
•
•
•

Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.
Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga vibrationer
från den ökade tunga trafiken

Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta
eller indirekta skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och min
familj och jag reser dagligen på den aktuella vägen.

Allmänt verksamheten
• Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
Jag vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens
landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?
•
•

Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
• Jag vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
• Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
• Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Jag är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.
•

Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
• Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
• Jag vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
• Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
• Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle
uppstå).
• Jag vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
• Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
• Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen
kommer att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
• Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
• Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har
för incidentberedskap.
•

Jag vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
• Jag vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att det
kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?
•

Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer
att vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
• Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de flesta grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
•

Allmänt – djur och natur
• Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
• Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
• Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
• Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
• Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och
om detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Jag anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Jag anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in
utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en
uppenbar risk för dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.
Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
• Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
• Jag vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad
är det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
• Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.
•

Jag vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur
en sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
• Jag vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
• Jag vill att risken för att vägen blir översvämmad pga utreds.
• Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.
•

Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
• Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
•

•

Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.

Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.
Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
•

Jag vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen
till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet.
Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är jag orolig för vilka
konsekvenser det kan få.
•

Allmänt – säkerhet
Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och
skada sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera
människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller
omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
•

Jag vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
• Jag vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
• Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
• Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen
nära täkten.
• Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
• Jag vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
• Jag vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor
som finns i området.
• Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
• Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för mig
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.
•

•
•

Jag undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?
Jag undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.

Jag vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
• Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
• Jag vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder
den norra delen av väg 912.
• Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.
• Jag vill att ni utreder om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras
och/eller att alla trafikanters säkerhet riskerars pga överanvändning.
• Jag vill att ni utreder om den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla de
hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och
lever på gården.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi mitt hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent
som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och jag vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Skall bilarna norrut så kommer de dessutom att passera över den lilla och ålderstigna bron som leder
över Erikssund och genom den aktiva hästgården med samma namn.
•

Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar
min oro och mina frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.

Hälsningar

Marion Strandberg
Håbo häradsväg 3
Håbo Häradsallmänning 1:8
197 93 Bro
0735-331237
marion.strandberg@skonatradgard.se

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 17 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Mitt namn är Mats Töyrä, jag och min fru Helena samt två barn bor på Håbo Häradsväg 8 i
Upplands-Bro (se bil1) och min fastighet Härsbrokärr 4:1 ligger ca 400 meter från den tänkta
bergtäkten.
Vi känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för vår familj, vår
fastighet, våra djur och vår omgivning. Nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era
ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Spillvatten/ Diken
 Jag vill att ni presenterar vilken riktning spillvattnet ska ledas. Efter samtal med den
ansvarige för vattenutredning på Samrådet fick jag förklarat att det inte var klart i vilken riktning
spillvattnet skulle avledas, antingen bort från vår fastighet via ett nytt dike eller mot vår fastighet i
befintligt dike (som f.ö. drivs och sköts av dikesföreningen)
 Därför vill jag lyfta fram nedan punkter för alla tänkbara scenarion:
 Jag vill att ni utreder ordentligt om min brunn kan sina pga. Lägre totalt tillflöde till marken från
täktens riktning, min brunnsplacering, se bil 2.
 Jag vill att det utreds hur det extra pumpvattnet från verksamheten, tillsammans med redan
befintligt vatten med dess naturliga skiftningar i flödet, undviker att skada min egendom
 Jag vill att ni utreder risken för att min brunn blir förorenad av spillvatten.
 Jag vill att ni utreder om det högre vattenståndet kommer att orsaka att dagvatten tränger ner i
min brunn
 Jag vill att det utreds hur eventuella översvämningar, men även allmänt högre vattenstånd i
diket, skulle kunna påverka mitt avloppssystem.
 Jag vill att ni utreder om/hur ett allmänt högre vattenstånd i diket skulle påverka tjäle och
snöavrinning på min tomt
 Jag vill att det utreds om spillvattnet kommer att lukta illa
 Jag vill att det utreds om marken kring diket kommer eroderas mer och rinna med vattnet mot
Mälaren
 Jag vill att det utreds hur spillvattnet påverkar mina vallodlingar, med avseende på
översvämningar och miljöfarliga ämnen, utefter den fulla dikessträckningen och hela vägen ner till
Mälaren. Detta för att jag bor och har mark precis vid det dike som ni eventuellt planerat att
pumpa ut spillvattnet från grundvattensänkningen i och jag har egen brunn samt eget avlopp. Jag
har dessutom odlingar, fruktträd, husgrund, lös egendom med mera som skulle kunna komma till
skada vid både ev. översvämning eller ytterligare markavvattning.
 Jag vill att ni utreder riskerna med att vattnet innehåller flyg aska eller rester av det, på
samrådet fick jag förklarat att det ingår i tillverkningen av betong, men det finns ju därmed
närvarande i de material som ska återvinnas i täkten. Hur kan ni säkerställa att dessa ämnen inte
kommer i kontakt med omgivningen och brunnar via de diken ni avser använda.
 Jag vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur
en sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
 Jag vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet. Enligt samtal på
samrådet var delar av materialet asfalt, vilket innebär en mängd partiklar och kolväten från bl.a.
biltrafik.
 Jag vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
 Jag vill att risken utreds om diket blir översvämmat och rinner ut på markerna eller tillbaks i de
tillflödesdiken som finns till det stora diket längs med min fastighet.








Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen.
Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Ni planerar att pumpa spillvatten till det lokala diket och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så
småningom hamnar i de lokala dikena. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet,
innan det når Mälaren. Bil 3
Jag vill att det utreds om den badplats som vi nyttjar i Vallbyvik samt den fisk vi fiskar längs
området där spillvattnet kommer rinna ut i Mälararen kommer påverkas av spillvattnet. Bil 3

Grundvatten
 Även här vill jag att ni utreder alla scenarier kring vattenavledningen och dess riktning
 Jag vill att ni utreder om/hur en förändrad grundvattennivå/ dikesnivå påverkar min husgrund.
Finns det risk för sättningar?
 Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar min brunns kapacitet.
 Jag vill att det utreds och klargörs vilka beredskapsplaner ni har om min brunn helt plötsligt
sinar och vi samt mina djur står utan vatten.
 Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos min
avloppsanläggning.
 Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar mina odlingar och betesvallar.
 Jag vill att ni utreder vad som kommer ske med grundvattnet även om ni ändrar er ansökan till
att inte innefatta grundvattensavledning. Kontaminering osv
 Jag vill att ni utreder hur ekarna på mina marker, allé, kommer påverkas av lägre
grundvatten.Bil 5
 Jag vill att ni presenterar en nödplan för om någon oförväntad skada på en lastbil, tex en
brusten hydraulslang/ dieselslang skulle inträffa, kommer detta kontaminera grundvattnet.
 Jag vill att ni utreder om de tungmetaller och andra skadliga ämnen som kommer frigöras vid er
verksamhet kan komma i kontakt med grundvattnet och påverka grundvattnet i stort och därmed
komma in i vår eller andras brunnar.
 Länk: https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet/hallbartbyggande/bestandighet-och-livslangd-2
Min hälsa och min fastighet - sprängningar
 Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka vår familjs
hälsa.
 Jag vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada våra trumhinnor och/eller
min hörsel, pga. Mats redan har tinnitus är vi väldigt oroliga för försämringar av det slaget. Redan
idag hörs ljudet av verksamheten vid Eon´s anläggning som byggs vid Högbytorp.
 Jag vill att ni utreder hur sprängningar kan påverka mina djur, hästar, hundar, katter och höns,
och vad ni kan göra för att de skall slippa lida fysiskt och mentalt vid sprängningar.
 Jag vill att ni utreder om djur påverkas av sprängningar/tryckstötvågor på något annat sätt än
människor gör, då de redan idag har obehag av tex smällare och raketer på långt håll.
 Jag vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada, människor och/eller djur
samt egendom på min tomt.
 Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
 Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningar.
Detta för att jag har hör sprängningar från förbifart Stkhlm på min arbetsplats i Häggvik och de
kan kännas så mycket som 3 km från själva sprängningen och det gör oss väldigt oroliga som bor
inom 500m.
 Länk: https://www.svd.se/sprangsten-skadade-bilar















Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen/tryckvågen (genom
luft/mark/berg) vid sprängning. Detta för att mitt hus har torpargrund samt murad skorsten och
spiskåpa. Gäststugan står på både torpargrund och platta med murad skorsten. Ladan med
stallar och garage står på platta. Jag har en lada som är gammal och timrad. Jag har en delvis
nedgrävd murad/gjuten jordkällare, hur påverkas den av detta. Våra växthus, hur dessa kommer
stå emot påfrestningarna från era sprängningar.
Jag vill att ni utreder hur sprängningarna kommer påverka den byggnad på vår mark som är
markerad som kulturintressant. Detta avseende tryckvågor/vibrationer.
Jag vill att ni utreder risken för att min brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i
marken/berget.
Jag vill att ni utreder risken för att min brunn får salt i vattnet pga sprängning.
Jag vill att ni utreder om jag kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när
ni börjar spränga i berget.
Jag vill att ni utreder risken att min brunn sinar pga sprängning.
Jag vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i min brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten, vi vet att det har hänt
vid sprängningar att tex krutsmak kommer i vattnet.
Jag vill att ni utreder om det finns någon annan risk att min brunn blir förorenad eller skadad på
något annat sätt pga sprängning. Detta för att jag vet att det finns saltdepåer i marken eftersom vi
har grannar som fått salt vatten då de borrat. Om det finns radon och andra onyttigheter som idag
ligger inkapslade, kan dessa komma fram i samband med större rörelser i berggrunden.
Jag vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar (som fortplantar sig i marken) kan skada
min avloppsanläggning. Jag har enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration med pump
och jag är orolig att den kommer att skadas eller att dess funktionalitet kommer att påverkas av er
verksamhet
Jag vill att ni utreder om/hur sprängningar och vibrationer påverka de ekar och den ekallé jag
har på min mark som leder till fastigheterna Ekedal samt de som växer jämte mina lador Bil.5.
Hur kommer det att påverka mina fruktträd och odlingar i övrigt.

Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
 Jag vill att det utreds hur damm från verksamheten riskerar att påverka allergiker.
 Jag vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet
och att ni då tar särskild hänsyn till astmatiker samt effekterna av långvarig exponering av detta
damm för de utan symptom idag.
 Jag vill veta hur tamdjur påverkas av att andas in och äta växter belagda med stendamm och
även här effekterna av en långvarig exponering av att gå i dammet dagligen.
 Jag vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i min brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
 Jag vill att ni utreder och specificerar alla ämnen som dammet möjligen kan innehålla. Både
från berg hanteringen och återvinningen av bygg och väg material.
 Jag vill att ni utreder om dammet från transporterna till och från täkten kommer innebära
olägenheter för oss och skapa ohälsa
 Jag vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi min bostad
kommer att påverka luftkvaliteten i form av kolväten, kväveoxider och partiklar.
 Jag vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi mina odlingar
kommer att påverka grödorna.
 Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på mina odlingar samt hagar
och hur detta påverkar oss människor samt hästarna.
 Jag vill att ni utreder om det kommer förändras om skogen som ligger mellan täkten och
transportvägen skulle avverkas.
 Jag vill att ni utreder riskerna med att dammet innehåller flygaska eller rester av det, på
samrådet fick jag förklarat att det ingår i tillverkningen av betong, men det finns ju därmed
närvarande i de material som ska återvinnas i täkten. Hur kan ni säkerställa att dessa ämnen
inte kommer i kontakt med omgivningen via damm.

Jag är orolig för att er verksamhet kommer att påverka hela luftbilden i och runt mitt hus. Jag vill inte
att mina barn skall växa upp granne med en bergtäkt, med risker som astma, stenlunga, KOL och
ohälsa i allmänhet.
Min hälsa och min fastighet - buller
 Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl såsom tinnitus.
Det som presenterades på samrådet kan jag inte godkänna då det byggde på väldigt lösa
antaganden av en person som inte ens varit på platsen. Den totala ljudbilden anser jag att ni
måste utreda mer utförligt än det som presenterades.
 Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa, i synnerhet barnens, och
sedan redogör det för oss som kommer att drabbas.
 Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket sätt
min hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation. Detta för att jag har
tinnitus, jag vill att ni tar hänsyn till detta när ni planerar bullerdämpningen.
 Jag vill att det utreds mer utförligt vad som händer med de områden som inte kommer ha
bullervallar, på samrådet sa ansvarig för utredningen att bullervallen kommer flyttas varefter
maskinerna och verksamheten koncentreras till olika delar av den eventuella täkten, men vad
händer då med motsvarande sida som då står utan bullervall. Hur kommer boende, tamdjur,
vilddjur och friluftsmänniskor påverkas.
 Jag är mycket orolig för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka min
hälsa negativt.
 Jag vill att det utreds rimligheten i att verksamheten skall bedrivas på så olämpliga arbetstider,
ingen verksamhet bör pågå annat än kontorstid.
 Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid,
men även under kvällstid. Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det
mycket lite trafik på väg 912, vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och
vila.
 Jag vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid min uteplats, en syrenberså
med sydligt läge.
 Jag vill att ni utreder om bullernivåerna kommer skapa problem för de som nyttjar vår ridbana
för träning och rekreation.
 Jag vill att ni redogör för hur dessa personer skall informeras av er angående sprängningarna,
det kan sluta i katastrof, allra helst om barnen är ensamma ute på ridtur, vilket sker flera ggr i
veckan.
 Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad.
 Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller
vid buller som kommer i impulser.
 Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt. Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn
bullermatta utan även av impulser från tex skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar
hårdare krav på dämpningen av buller med impulskomponenter, företrädesvis i närhet till
bullerkällan. Redan idag hörs det väldigt tydligt från verksamheten vid EON/ Högbytorp.
 Jag vill ta del av underlaget till bullerutredningen för att kunna förstå helheten i era
beräkningar och kunna ta ställning till rimligheterna i era antaganden.
 Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller av det slag er verksamhet skapar skulle påverka mina
djur och om det faktiskt befinner sig inom djurskyddslagens ramar. Jag har skotträdda
hundar/höns/hästar och katter och när det gäller mina djur vet jag att det finns djurskyddslagar
som begränsar hur mycket ljud jag får utsätta mina djur för.



Jag vill att ni utreder hur buller från täkten inklusive sprängningarnas tryckvågor osv kommer
påverka de ladusvalor och fladdermöss som häckar på och i våra byggnader.
 Jag kräver att ni tar hänsyn till att en stor del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad
när ni gör er bullerutredning. Det antagande som är gjort i samrådsmaterialet är just antagande
att trafiken väljer att gå mot E18, men ingenting finns att en chaufför är tvingad att ta den vägen.
Om de väljer att åka mot väg 269 finns ingen som stoppar detta. Det är ju även beslut taget att
den bräckliga bron i Erikssund skall bytas ut, vilket kommer innebära att det öppnar en helt ny
marknad för transporter även mot Uppsala den vägen. Så ett antagande att trafiken kommer öka
markant förbi vår bostad är väldigt relevant anser jag.
 Jag vill att ni redogör för hur ni kan säkerställa att de transporter till och från en eventuell täkt
som sköts av andra åkerier än Swerock också undviker att köra väg 912 mot väg 269.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo Häradsväg
och jag vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt säkerhetssituationen
påverkas av de transporter som kommer att köra nära min bostad.
Min och min familjs säkerhet - trafiken
 Jag vill att ni utreder och presenterar hur den väg som skall gå mellan den eventuella täkten
och väg 912 bör vara utformad och dimensionerad för enligt er.
 Jag vill att ni utreder om den väg som fastighetsägaren, enligt utsago på samrådet, ska stå för
kommer byggas på hans mark, om inte kräver jag att ni utreder om den kommer till på lagligt
sätt och att den markägaren sköter sina anmälningar och ansökningar på korrekt sätt.
 Jag vill att ni utreder om ni får tillstånd att nyttja anslutningsvägen mellan täkt och väg 912 av
markägare och alla delägare till denna.
 Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg. Detta för att min familj och jag rör
oss mycket på och utefter väg 912/Håbo Häradsväg på olika sätt och av olika anledningar. Vägen
är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och det finns t.ex.
inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och mindre
vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med
skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka
vilket i sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt
allvarliga skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss
för är vilken effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att
få.
 Jag vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka mina barns och deras
vänners säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de väntar på,
eller lämnar, bussen. Detta då vårt ena barn blir upplockad av skolbussen på den östra sidan av
Håbo häradsvägen men avlämnad på den västra, det innebär att hon tvingas korsa vägen för att
komma till ”vår” sida.
 Jag vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i
fortsättningen när Sättervikshage-korsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad
fyrkorsning med många tunga fordon i vänstersväng ut på väg 912/Håbo Häradsväg.
 Jag vill att ni utreder de risker som kommer uppstå när våra barn och deras kamrater ska
trafikera väg 912 och de vägar som är i anslutning till den, med cyklar, mopeder och a-traktorer.
 Jag vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik. Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo
Häradsväg (bussen går mellan Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en
riktning finns det plats för en buss. På alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på
vägen för att kunna släppa på och av resenärer.
 Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner? Väg 912/Håbo
häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många joggare,
cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på









vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal
och kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister,
mopedister, ryttare och joggare.
Jag vill att ni utreder samtliga aspekter med trafiken med antagandet att större delen av trafiken
kommer svänga höger in på väg 912 med riktning mot väg 269 och vidare mot Bro eller Uppsala
eller Trafikplats Åsen nr 146 för att komma mot Enköping. Detta pga att trafikplats Draget, i mina
ögon, inte kommer att räcka till och det kommer skapas långa köer där.
Jag vill att ni remitterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt allvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
Jag vill att ni remitterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten. Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den
används mycket sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna,
Håbo-Tibble eller Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta
utfarten, men det skarpaste krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100%
koncentration och fokus samt en väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer
förmodligen att behövas) för att släppa ut en fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin
vänstersväng ut över 912/Håbo Häradsväg och mot E18.
Jag vill att risken/sannolikheten utreds för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar
material på vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom.
Jag vill att ni utreder trafiksituationen för de sportcyklister och cykelklubbar som nyttjar vägen
för sin sportutövning. Dessa har idag inte kontaktats av er vilket jag anser att ni ska göra.

Min fastighet och min egendom – ekonomi
 Jag vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på min fastighet. Vi har gjort vår investering för livet och satsat på ett boende på landet,
hade vi vetat om detta då hade vi ju aldrig investerat allt vi slitit för i livet på den här fastigheten.
 Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock /markägare) avser att
lösa min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust. Detta för att jag är orolig för hur en
bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min fastighet. En värdesänkning på min
fastighet skulle innebära en ekonomisk katastrof för mig och min familj.
 Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
 Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
 Jag vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på min fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.
 Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
 Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
 Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
Allmänt verksamheten
 Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått
hela bilden eller kommer det att förändras under tid? Samtliga bergtäkter jag känner till har
ansökt om fortsatt verksamhet när tiden löpt ut.
 Jag vill att ni presenterar fakta om det framtida asfaltverk ni eventuellt vill starta inom
täktområdet med er ägare PEAB, för som ni informerade om på samrådet så kommer en del av
det material ni avser återvinna vara just asfalt och då drar jag slutsatsen att ert nästa steg borde
vara just att anlägga ett asfaltsverk på den här platsen. Hur kommer det isåfall påverka miljön
ytterligare då ni skriver; ” tar man hand om och återvinner avfall från bygg- och anläggningsprojekt, till
exempel förorenad jord, rester av betong och asfalt samt övrigt bygg- och rivningsavfall.” Citat från
Peab/Swerocks hemsida.
























Jag vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas. På samrådet
presenterades två stycken alternativa platser som ni enligt samtal då inte hade utrett klart än. En
av platserna kändes mycket mer logisk och var placerad jämte E18 och sträckte sig österut mot
Bro, där påverkas ju inga boende och trafiken har ju extremt nära till motorvägen. Den självklara
frågan är: Varför måste verksamheten ligga just här, där så många omkringboende och andra
friluftsintresserade drabbas?
Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens
landsbygdsplan.
Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras, förvaras och
behandlas på täkten.
Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt dricksvatten. Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man
planerar att hantera avfall som en del av verksamheten. Jag är orolig att det kommer att försämra
mark och miljö för både djur, natur och oss boende.
Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå/frigöras på grund av
verksamheten, både brytning av nytt berg samt återvinning.
Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten.
Jag vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten.
Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter.
Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle
uppstå).
Jag vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen
kommer att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
 Länk: http://www.expressen.se/gt/66-kilo-dynamit-stals---ar-i-oratta-hander/
Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå). Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området
vet av egen erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av
verksamhet som planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och
jag vill veta vad ni har för incidentberedskap.
Jag vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
Jag vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten. Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd
damm-källa. Ni anger i dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett
minimum. Jag förstår att det kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser
ni det när det är minusgrader?
Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer
att vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl. Detta för att ert överslag på antalet
lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten kommer att ha 36 ton på flaket.
Tvärtom visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är mer hanterligt och ofta det
enda alternativet för mottagarens arbetsplats.

Allmänt – djur och natur




Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild. Den utredning ni redogjorde för på samrådet kan vi inte acceptera då ni enligt egen
utsago gjort den under en dagspromenad i skogen.
Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.



















Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
Jag vill att ni utreder om de fladdermöss som finns i området står med i befintliga listor på
fridlysta arter.
Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och
om detta kan påverka miljön och djurliv. Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området
och rädd att ömtåliga arter hotas. Jag anser att större sammanhållna skogspartier krävs, också i
närheten av storstäder, för att bereda djur och människor en fristad. Jag anser också att systemet
med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt motverka
syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för dåligt utför eller t o m felaktigt
rapporterat arbete.
Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området. Enligt er representant på samrådet kommer den damm som ligger lite nordväst om den
eventuella täkten antingen torrläggas eller kontamineras av spillvatten från täkten. Bil4
Jag vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad
är det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet. Då ni
avser arbeta under grundvattennivån och därmed kommer att sänka grundvattennivån vilket gör
mig mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.
Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
Jag vill att ni klargör om den vägen är tänkt att vara en grusväg och hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området. Det är välkänt att buller
stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar det vilda djurlivet i ännu större
omfattning.
Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett). Detta för att området kring den planerade täkten används som friluftsområde
av oss som bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare,
ryttare och naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade rid stigar i
området. Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang
och ornitologer kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
Jag vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen
till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet. Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar
säkerheten i trafiken, samt vad utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser.
Om det skulle ske en trafikolycka där t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen
och skadas är jag orolig för vilka konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet





Jag vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och skada
sig. Våra och andras barn och ungdomar befinner sig ofta i skogen och rör sig frekvent i området.
När ni nu väljer ett så välbesökt friluftsområde som dessutom används av tillresande måste ni ju
ändå garantera människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte,
medvetet eller omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle, tex
en sprängning. Barn är av naturen nyfikna.
Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.

















Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen
nära täkten.
Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Jag vill att ni utreder hur stor risken är och hur ni ska säkerställa att inga av mina djur, hästar,
hundar, katter och höns skadas av sten från sprängningarna.
Jag vill att ni utreder hur ni ska eliminera riskerna för ryttare, våra barn och andra, som befinner
sig i närheten av täkten vid sprängningarna samt de plötsliga ljud som kan uppstå vid övrig
verksamhet, t.ex. lastning och lossning av massorna. Hästar är skygga djur som lätt kan hamna i
sken och kasta av en ryttare eller skena iväg och råka hamna på vägen och både häst och ryttare
bli påkörda.
Jag vill att ni utreder att med så många möjligheter att komma i kontakt med området och de
risker som en eventuell täkt medför så är jag orolig för att det kommer innebära en mycket stor
säkerhetsrisk för mig och min familj samt andra människor i området.
Jag vill att ni säkerställer att Trafikverket/transportstyrelsen, Håbo kommun och Uppsala län är
tillfrågade och informerade om de planer ni har för Håbos östra trafikplats.
Jag undrar om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken från
den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade tillkommande
tunga trafiken.
Jag vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
Jag vill att ni remitterar till Trafikverket/transportstyrelsen att utreda denna fråga
Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.
Jag vill att ni utreder om Erikssundsbron, innan den byggs om, kommer att klara denna ökade
belastning utan att de redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning
av bron förvärras och/eller att alla trafikanters säkerhet riskeras pga överanvändning.
Jag vill att ni utreder och kontaktar ägarna om den ökade trafiken genom Erikssunds gård
kommer att påverka alla de hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med
föl som växer, tränas och lever på gården. De antagande ni bygger era kalkyler gällande trafiken
på, anser jag inte vara trovärdiga, ni måste ta med beräkningar på att stor del av trafiken faktiskt
kommer kunna ta denna väg från täkten med riktning väg 269 och Sigtuna/Arlanda/Uppsala. Då
denna väg, 269, redan drabbats av ett tragiskt dödsfall med tungt fordon inblandat, så anses den
redan som en högrisk väg.

Vi har många frågeställningar som ni märker, och eftersom uppgifterna som gavs vid samrådet var
ofullständiga och motsägelsefulla samt att de olika områdesansvariga verkade ha olika fakta som bas
för deras antaganden förutsätter vi att ni tar vår oro på fullaste allvar och in i minsta detalj redogör för
varje enskild punkt ur alla synvinklar då ni avser förstöra våra liv om ni drar igång med den bergtäkt ni
planerar ansöka om.

Hälsningar

Mats och Helena Töyrä
Håbo Häradsväg 8
Härsbrokärr 4:1
197 93 Bro
073-9029004
mats.toyra@volvo.com

Bilaga 1
Vår fastighet, Håbo Häradsväg 8 inringat med fet röd ring.

Bilaga 2
Brunnsplacering på gården.
Grävd brunn 3m

Bilaga 3
Vallbyvik
Badstrand markerad med nål, fiskeområde inringat, samt kanalen upp mot Erikssund (ej på bild)

Bilaga 4, Fågelsjön

Gulmarkerat område:
Fågelsjön

Bilaga 5
Ekallé

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Fredrik Kantor <fredrik.kantor@asapab.se>
den 17 maj 2017 21:04
Holm, Göran
fredrik.kantor@asapab.se
Frågor och synpunkter angående ert Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt
Kvarnnibble

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 17 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Mitt namn är Fredrik Kantor, jag bor tillsamman med min fru och 3 barn på Flisvägen 9 i Upplands-Bro och min
fastighet ligger ca 550m från den tänkta bergtäkten.
Jag känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig, min familj, vår fastighet
och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt utreder
och redovisar för i er MKB och ansökan.
Min fastighet - grundvattensänkning
· Jag vill att ni utreder samt redovisar om/hur en sänkt grundvattennivå påverkar min husgrund. Finns det risk
för sättningar?
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur en sänkning av grundvattennivån påverkar min brunns kapacitet.
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos min
avloppsanläggning.
Min hälsa och min fastighet - sprängningar
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur ljudet/tryckvågen från sprängningar kommer att påverka min och min
familjs hälsa. Och även redovisar hur påverkan kommer att se ut under hela den tid ni tänkt nyttja täkten.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för att ljudet från en sprängning kan skada mina trumhinnor
och/eller min hörsel. Jag vill även att ni utreder samt redovisar hur detta påverkar över tid under hela den tid ni
tänkt nyttja täkten.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur sprängningar kan påverka mina djur och vad ni kan göra för att de
skall slippa lida fysiskt och mentalt vid sprängningar.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för att sten från sprängningarna kan skada egendom på min tomt.
Eller mina fordon, då jag passerar på vägen vid sprängningar.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar om det kan uppstå sprickor i fasaderna på mina bygnader och eller
sättningar i marken på min fastighet pga sprängningarna.
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningarna.
Samt att det även tas fram en utredning som redovisar ljudnivåer under hela täktens nyttjande tid.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva sprängningen
och det gör mig givetvis mig som bor 550 meter från det tänkta området orolig.
Jag är orolig för att era sprängningar kan komma att påverka mina barn´s hälsa samt även mina husdjur.
1

·

Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid
sprängning.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar om min ventilation kan skadas av tryckvågor och damm från
sprängningar.
Detta för att mitt hus är byggt i suterräng med källaren och en stor del av huset i direkt kontakt med mark och
berggrund samt att jag även har en murad skorsten. Jag är helt enkelt orolig för att era sprängningar kommer att
skada min egendom.
·
·
·
·
·
·

Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för att min brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i
marken/berget.
Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för att min brunn får salt i vattnet pga sprängning.
Jag vill att ni utreder samt redovisar om jag kan få in radon eller andra naturgaser eller gifter i dricksvattnet
när ni börjar spränga i berget.
Jag vill att ni utreder samt redovisar risken att min brunn sinar pga sprängningarna.
Jag vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er verksamhet
kommer in i min brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten
Jag vill att ni utreder samt redovisar om det finns någon annan risk att min brunn blir förorenad eller skadad
på något annat sätt pga sprängningarna.

Detta för att jag har en borrad brunn samt även en grävd brunn på min fastighet. Jag vet att det finns saltdepåer i
marken eftersom vi har grannar som fått saltvatten då de borrat. Det kan också finnas radon och andra onyttigheter
som idag ligger inkapslade, men som kan komma fram i samband med större rörelser i berggrunden
·

Jag vill att ni utreder samt redovisar om stötvågor från sprängningarna samt rörelser i marken vid
sprängningar kan skada min avloppsanläggning.
Detta för att jag har enskiltavlopp bestående av 1st septiktank för toalettavlopp samt 2st trekammarbrunnar med
infiltration och jag är orolig att den kommer att skadas eller att dess funktionalitet kommer att påverkas av er
verksamhet
· Jag vill att ni utreder samt redovisar om/hur sprängningar och vibrationer påverka mina fruktträd och odlingar.
Detta för att jag har fruktträd och odlingar på min tomt och jag är orolig att de kommer att påverkas av er verksamhet
Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur damm från verksamheten undviker att påverka allergiker.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet
och att ni då tar särskild hänsyn till allergiker/astmatiker
· Jag vill veta hur tamdjur påverkas av att andas in eller äta växter belagda med stendamm från täkten.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för att stendamm kommer ner i min brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi min bostad
kommer att påverka luftkvaliteten.
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi mina odlingar
kommer att påverka grödorna.
· Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på mina odlingar och hur detta påverkar mina
grödor.
Detta för att jag och även mina barn har astma och jag är orolig att er verksamhet kommer att förvärra våra tillstånd.
Jag är också orolig för att er verksamhet kommer att påverka hela luftbilden i och runt mitt hus.
Min hälsa och min fastighet - buller
· Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev bullerdämpning, tar
extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten valt att bo här pga lugnet och friden
och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det
för oss som kommer att drabbas.
2

·

Jag vill att det utreds samt redovisas hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket
sätt min hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
Jag är mycket orolig för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka min hälsa negativt.
·

Jag vill att det utreds samt redovisar hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid,
men även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg 912, vilket idag ger oss
en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar vilka bullernivåer som kommer att finnas vid min uteplats.
Detta för att jag har en altan i söderläge, som alltså är i riktning mot det tänkta verksamhetsområdet, där jag tillbringar
en stor del av min lediga tid under vår/sommar/höst.
·

Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad påverkas om
skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle avverkas. Samt att det även redovisas
hur bullernivåerna kommer att förändras under hela verksamhetstiden i täkten.

Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många kalhyggen i
området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog dämpar buller, men ni kan inte
räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den kommer att stå orörd i 25 år.
·

Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller vid buller som
kommer i impulser.
· Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar med, samt att
man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till verksamheten samt redan
befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att alla maskiner går för full effekt samtidigt. Jag
vill även att ni redovisar en bullerutredning där samtligt buller tas med, befintligt buller samt buller från täkten och
den ökade trafiken till och från täkten, och redovisas som en samlad bullernivå.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex skutknackning.
Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med impulskomponenter, företrädesvis i
närhet till bullerkällan.
·

Jag vill att ni utreder samt redovisar hur långvarigt buller av det slag er verksamhet skapar påverkar mina djur
och om det faktiskt befinner sig inom djurskyddslagens ramar.
Detta för att jag har skotträdda husdjur och när det gäller tex mina katter, vet jag att det finns djurskyddslagar som
begränsar hur mycket ljud jag får utsätta mina djur för.
·

Jag kräver att ni gör om er bullerutredning och tar hänsyn till att en stor del av trafiken till och från täkten med all
säkerhet kommer att åka förbi min bostad, då det är en betydligt säkrare och bättre väg till både E18 och
Uppsala/Märstaområdet än den väg ni redovisat i samrådsunderlaget, när ni gör er bullerutredning.

Detta för att den i samrådshandlingen redovisade transportvägen skulle innebära att era 35ton tunga lastbilar skulle
välja att göra en fullständigt livsfarlig vänstersväng ut på väg 912 och sedan kämpa sig upp för den backe som är på
den aktuella platsen för att sedan åka in till Dragets trafikplats och där försöka ta sig på E18 mot Stockholm eller
Enköping. I Dragets trafikplats är som det ser ut i dag till och med svårt att svänga ut på E18 med en personbil, när
man kommer från Håbo-Tibble hållet.
Jag tror snarare att chaufförerna kommer att välja att svänga höger in på 912:an och sedan ut på 269an och den
vägen ta sig till Bro trafikplats, som är bättre anpassad för tungtrafik både för av och påfarter till E18 och det i både
riktning mot Enköping och Stockholm.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg och jag vill att det
utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget, köbildningarna samt säkerhetssituationen påverkas av de
transporter som kommer att köra nära min bostad.

Min och min familjs säkerhet - trafiken
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att jag och min familj rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på både med bil, cykel och till
fots av olika anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och det
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finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och mindre vattendrag och
sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med skugga/sol-fenomen och i kombination
med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i sin tur orsakar mellan 10 och 30 avåkningar varje år,
hittills lyckligtvis med mycket få riktigt alvarliga skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter
den nu oroar oss för är vilken effekt på skadestatistiken ett markant ökat antal stora och tunga fordon kommer att få.
·
·

Jag vill att ni utreder samt redovisar hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka mina barns och deras
vänners säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de väntar på, eller lämnar,
bussen utefter väg 912.
Jag vill att ni utreder samt redovisar var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i
fortsättningen när Sätterviks hagekorsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad fyrvägskorsning med
många tunga fordon ut på väg 912/Håbo häradsväg.

Detta för att våra barn och deras vänner står från 6 års ålder utefter denna väg och väntar på skolbussen och de
hoppar av bussen för att gå mot sina hem på den smala väggrenen. Skolbussen som kör mot Tjustaskolan och
Broskolan plockar upp skolbarn på den norra sidan av Håbo häradsväg först, sedan vänder den vid vägen mot
Sätterviks hage, d.v.s. mitt emot den tänka bergtäktsutfarten, för att köra tillbaka österut och plocka upp barn som bor
utefter den södra sidan av vägen. För att undvika att barnen behöver gå utefter vägen stannar bussen varhelst det
finns barn att plocka upp och den kan inte ta hänsyn till var det är mer eller mindre lämpligt att stanna.
·

Jag vill att ni utreder samt redovisar hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den
markant ökade mängden tung trafik.

Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan Bålsta och
Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På alla andra busshållplatser
stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av resenärer.
·

Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka avsevärt av
den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste befinna oss på väggrenen för
att ta oss och till och från jobb, skola och vänner?

Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många joggare, cyklister,
mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på vägkanten t.ex. som cykelpendlare,
hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir
mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister, ryttare och joggare.
·
·

Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband med att vägen
frekvent – upp till 600 gånger/dag enligt samrådsunderlaget - kommer att "spärras av" av tunga fordon precis
efter ett backkrön?
Jag vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i någon av, eller
kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot grustäkten.

Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket sällan för biltrafik.
Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller Sigtuna passerar ett antal
kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste krönet kommer precis innan utfarten och
bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer
förmodligen att behövas) för att släppa ut en fullastad lastbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över
912/Håbo häradsväg och mot E18.
Min fastighet och min egendom – ekonomi
· Jag vill att ni utreder samt redovisar vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på min fastighet.
· Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) kan tänka sig att lösa
min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust om täkten påverkar mitt boende och hälsa för mycket
satt jag blir tvungen att flytta.
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min fastighet. Mäklare jag
talat med talar om en värdesänkning på upp till 50% på min fastighet vilket skulle innebära en ekonomisk katastrof för
mig och min familj. Då detta även kommer att påverka bankens syn på belåningsgrad.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på min fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och/eller vid en bullrande
verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.
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·

Jag vill att ni utreder samt redovisar hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken
till/från den samma.
Detta för att enligt min erfarenhet är det för många själva anledningen att man vill flytta ut på landet att man längtar ut
till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av förorenad luft vid den tidigare bostaden
och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad hälsa och livskvalitet på landet. Jag vill inte att mina barn
skall växa upp med en bergtäkt med buller och damm som granne. Dessutom är damm och buller inte direkt en fördel
vid försäljning då det lyser astma, stenlunga, KOL och ohälsa.
·

Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min egendom kan
drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
· Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
· Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på vägen vilket
skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds. Samt att ni redovisar hur ni kommer
ersätta tex. skador på bilar som skadas av avflygande material från era lastbilar.
· Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.
· Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga vibrationer från den ökade
tunga trafiken
Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta eller indirekta
skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och min familj och jag reser dagligen
på den aktuella vägen.
Allmänt verksamheten
· Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten, t.ex. asfaltsverk
eller betongtillverkning.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela bilden eller
kommer det att förändras under tid?
·

Jag vill att det utreds samt redovisas om inte en bättre plats för alla parter kan hittas. Samt vad den aktuella
platsen har som inte finns på andra alternativa platser.
· Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan.
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för ytterligare
byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste verksamheten ligga just här,
där så många omkringboende drabbas?
·
·
·

Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på täkten.
Jag vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
Jag vill att det utreds samt redovisas hur man ska säkerställa att farliga ämnen, från t.ex. asfalt, inte hamnar i
mark eller vatten.
· Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen, från t.ex. asfalt, inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt dricksvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av verksamheten. Jag är
orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss boende.
·

Jag vill att det utreds samt redovisas vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten.
· Jag vill att det utreds samt redovisas vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten.
· Jag vill att det utreds samt redovisas vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter.
· Jag vill att det redovisas hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle uppstå).
· Jag vill att det utreds samt redovisas vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss
boende och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig i området.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
· Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen kommer att
transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
· Jag vill att det redovisas hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga situationer.
· Jag vill att det redovisas hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen erfarenhet att
det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som planeras måste anses
medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har för incidentberedskap.
·

Jag vill att ni utreder samt redovisar damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
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·

Jag vill att ni utreder samt redovisar om damm rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm källa. Ni anger i samrådsunderlaget att damm
från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att det kan fungera så den del av året då det är
plusgrader, men hur löser ni det när det är minusgrader?
·

Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer att vara enkla
bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
· Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl.
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten kommer att ha över 30
ton på flaket. Samt att alla bilar skulle vara era egna, som ni kan styra över hur och vad som lastas på dom. Tvärtom
visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är mer hanterligt och ofta det enda alternativet för
mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur
· Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda området samt dess
omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och komplett bild.
· Jag vill att ni utreder och redovisar hur en eventuell instaketning av täktområdet kommer att påverka djurens
förflyttningar i skogen.
· Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras objektivitet och verkliga
hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
· Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs fågelskyddsdirektiv eller
EUs habitatdirektiv kommer till skadas.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och
om detta kan påverka miljö och djurliv.
Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Jag anser att större
sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och människor en fristad. Jag
anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt
motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat
arbete.
·

Jag vill att det utreds samt redovisas hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom området
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad
är det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån vilket låter som
ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.
·

Jag vill att ni utreder samt redovisar om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur
en sådan förändring kan komma att påverka miljön i och i närheten av vattnet samt djurlivet i området
· Jag vill att det utreds samt redovisas vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
· Jag vill att det utreds samt redovisas om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
· Jag vill att risken för att vägen blir översvämmad pga ett eventuellt läckage från er regelringsdamm utreds.
· Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i synnerhet,
utreds.
· Jag vill att det utreds samt redovisas om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen.
· Jag vill att det utreds samt redovisas om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att bekämpa damm
med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom hamnar i lokala diken. Detta dike
sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.
·
·

Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och naturliv i skogen.
Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra att damm från vägen
försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
· Jag vill att ni redovisar exakt hur den nya tillfartsvägen skall se ut och exakta sträckningen av vägen.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten och det i de flesta
fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
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· Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar det vilda
djurlivet i ännu större omfattning.
·

Jag vill att ni utreder samt redovisar hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som bor här, men
även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och naturintresserade familjer. Det finns
stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området. Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för
tävlingsarrangemang och ornitologer kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
·

Jag vill att det utreds samt redovisas hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av
sprängämnen till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet.
Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad utsläpp vid en
eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där t.ex. en bil lastad med
sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är jag orolig för vilka konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet
·
·

Jag vill att det redovisas hur ni skall förhindra att obehöriga eller nyfikna barn tar sig in på täkten.
Jag vill att det redovisas hur en eventuell instaketning av området, för att förhindra att obehöriga och
nyfikna barn, skulle se ut. Med exakt stäckning och hur stort område som skall staketas in.

Våra och andras barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera människors säkerhet.
Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller omedvetet, kommer in i det farliga området
eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
·

Jag vill att det utreds samt redovisas hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenspridning från sprängningar.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen
nära täkten.
· Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på vägen vilket
skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds. Samt att ni redovisar hur ni kommer
ersätta tex. skador på bilar som skadas av avflygande material från era lastbilar.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
· Jag vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor
som finns i området.
· Jag vill att ni redovisar hur ni kan säkerställa att inga vildadjur finns i riskområdet vid sprängning.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur en vilddjurhona med ungar reagerar vid den chock som en
sprängning utgör. Finns det risk att hon överger ungarna?
Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för mig och andra.
Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från sprängningar, vilket kan få dem
att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla väderstreck.
Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som bor här, men även av tillresta
bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av mervärdet för
oss som bor på landet. T.ex. har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn, hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin
och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har flera olika sorters hackspettar häckande här.
·
·

Jag undrar om Trafikverket, Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för Dragets
trafikplats?
Jag vill att ni utreder samt redovisar om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både
trafiken från den nya hamnen i och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade tillkommande
tunga trafiken.
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·

Jag vill att ni utreder samt redovisar vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
· Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga ovanstående frågor.
· Jag vill att det utreds samt redovisas hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder
den norra delen av väg 912.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras och/eller att alla
trafikanters säkerhet riskeras pga överanvändning.
· Jag vill att ni utreder samt redovisar hur den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla
de hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och lever på
gården.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i ert samrådsunderlag anser jag att risken att en stor mängd fordon till och
från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och därmed genom vår by, förbi mitt
hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den
vägen där ett tungt fordon var inblandat och jag vet att den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast
olyckdrabbade.
Skall bilarna norrut så kommer de dessutom att passera över den lilla och ålderstigna bron som leder över Erikssund
och genom den aktiva hästgården med samma namn.
Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era planer på en
bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar min oro och mina frågor på
fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla synviklar i era vidare handlingar i detta
ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.
Hälsningar
Fredrik Kantor
Flisvägen 9
197 93 Bro
0704 392938
fredrik.kantor@asapab.se
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Stefan Nygren <stefan.nygren@gruse.se>
den 17 maj 2017 21:27
Holm, Göran
jenny.malmkvist@swerock.se
Bergtäkt Kvarnnibble 2:53

Jag skriver till er med anledning av er planerade bergtäkt på Kvarnnibble 2:53.
Jag och min familj bor c:a 500m norr om den planerade täkten med endast ett öppet fält mellan vårat hus och
täkten.
Jag vet att ni planerar att börja bryta söderifrån, men vi har tänkt bo här länge så det är inte intressant vad som
händer i det närmaste året/åren.
Läget och höjden på täkten i förhållande till vår bostad kommer innebära ett ständigt buller från krossar och
utlastning.
Detta är inte något som vi önskar i vår vardag även om ni anser att det är under några teoretiska nivåer.
Detta i kombination med ökat buller från vägen på andra sidan av huset kommer innebära en fruktansvärd ökning av
buller i vårat hem, där vi försöker koppla av från skola och hårt arbete.

Väg 912 som vi bor utmed är redan hårt trafikerad och vi vill absolut inte ha mer trafik på den, speciellt inte tung
lastbilstrafik.
Det är många barn som rör sig utmed vägen främst på morgnar och eftermiddagar då dom åker till eller kommer
hem från skolan.
Speciellt sträckan som vi bor utmed är på en raksträcka, där många bilister passar på att köra om.
Visserligen är det förarnas ansvar att inte köra om vid fel tillfälle eller fel plats. Men vi ser varje dag hur bilister kör
om fast människor rör sig utmed vägen.
I och med att ni planerar att trafikera vägen ännu mer kommer riskerna öka markant.
Ni säger att lastbilarna kommer att svänga vänster mot E18 på väg 912 vid den planerade utfarten. Eftersom
lastbilarna körs av människor som tyvärr ser till sitt eget bästa kommer ni inte kunna garantera åt vilket bilarna kör
efter lastningen.
Om det visar sig att transporterna ska till Sigtuna, Arlanda, Uppsala etc kommer dom åka åt vårat håll, så länge ni
inte ordnar med förbud mot tung trafik åt höger från utfarten.
Jag arbetar själv i byggbranschen och ser lastbilstransporter varje dag köra på de mest märkliga sätt enbart för att
spara någon minut eller bränsle.
Innan raksträckan där vi och många andra bor finns ett antal skarpa kurvor där det varje vinter kör av ett antal bilar,
bussar och lastbilar varje vinter.
En ökning av lastbilstrafiken ökar även risken att någon dör i en trafikolycka på vägen och speciellt i kurvorna.
Jag förstår inte vilken rätt ni tycker er ha att riskera trafikolyckor i jämförelse med att tjäna pengar på er
verksamhet.
Jag vet mycket väl att betong, grus och produkterna ni jobbar med i samhället behövs, men ni har valt ett mycket
dåligt ställe för den här bergtäkten enbart för att det är enkelt att bryta berg i dagen samt för att markägaren ser en
chans att tjäna pengar.
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Det måste finnas bättre alternativ än detta även om det innebär mer arbete och kostnader för er.
Om man bara tittar på Jehanders täkt utmed väg 269 mellan Håtuna och Bro, så har den ett mycket bättre läge än er
planerade täkt.
Inte några bostäder i närheten som störs.
Närhet till en stor väg
Har ni tittat på huruvida Jehanders har möjlighet att producera mer material till samhället från denna täkt eller står
er girighet efter vinst i vägen för detta?
Vi har fått indikationer från bland annat mäklare att försäljningsvärden på hus kommer gå ner 20-25% bara i och
med att ni planerar för detta projekt.
Hur kommer ni kompensera oss för detta?
Ni kanske tänker att detta inte kommer märkas förrän någon faktiskt försöker sälja sin fastighet, men sanningen är
att det finns redan en stor oro bland de boende för att man känner sig ”fängslad” i sin nuvarande bostad pga av att
man inte kan sälja till marknadsmässigt värde och köpa eller bygga något nytt.

NI kanske även tänker att detta är ju bara erat jobb att utveckla detta åt er arbetsgivare.
Men jag ber er tänka några steg längre och se åt oss som blir hårt utsatta i och med era beslut.
Ni har ju som företagsslogan ” med omtanke om människor och miljö”..

Jag skriver detta som privatperson, inte i egenskap av representant för GRUSE AB.

Vänliga hälsningar - Best regards - Cordiali saluti - Mit freundlichen Grüßen
Stefan Nygren

Håtunaholm S3
Kung Birgers väg 1
197 92 Bro
Tel: +46 8 400 115 60
Mob: +46 738 330 606
E-mail: stefan.nygren@gruse.se
WWW.GRUSE.SE
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

W.Steiner <steiner4@arcor.de>
den 17 maj 2017 22:30
Holm, Göran
mimi.davis.bro@gmail.com
Questions regarding bertäkt in Bro

Bro, May 17 , 2017
Dear Göran,
we have several questions and concerns regarding the planned bergtäkt in Bro.
1. The quality of rock in this area, why is this so special that you believe only this type can be used in your
betong.factory?
2. Did you check alternatives in areas, that are not housing/living areas?
3.We were informed, that in total ca 170 Trucks per day will come (and also 170 will leave) our area.
However, only 15-20 are “your trucks” that go to the betong factories. So, for that small amount, we
doubt that a complete bergtäkt
is necessary. Have you checked, to get this small amount from somewhere else?
4. We have the feeling, during the info meeting on May 2nd your employees tried to cheat on us. When
asking about the number
of trucks per day, we got the information 15-20. A quick calculation (500.000 – 700.000 tons per year)
leads immediately to a much
higher number of trucks. Considering that truck often has only 12 tons (and often also trailers with 12
tons) it comes to 200 –250 trucks
per day.
-Why did we not get correct informations immediately
-How do you want to ensure, they are going to the highway and not to our living areas
-how do want to ensure the safety on the road, considering that already today it is dangerous for cyclists
and pedestrians?
(there is no passway, and the road is already very narrow)
-how do you want to guarantee the childrens safety, when trucks pass, for instance , Lunda? Here are
children living and playing
5.We were informed, that the noise from your bergtäkt is a little below 50dB where we live. However, a
calculation from me
leads to a much higher noise level of over 70 dB , only made from your bergtäkt (based on the noise
levels of all machinery,
presented also on May 2nd).
We want to see the precise calculation of your noise estimation. How does it come to the statement of
“below 50 dB”
6. Frankly speaking, we give a sh...t on the noise, only made by you. What counts, is the overall noise level
in our area.
This needs to include todays car and truck traffic, the noise from Arlanda airport and from military areas.
How do you want to keep the overall noise level on a value, that is still tolerable for a living area?
7. We were also, very vague, informed, that it might be that the groundwater level is decreased. We have
watersupply, that already
today takes its water from ca 42 meters in the ground. If the waterlevel decreases, we are out of water.
How do you want to guarantee, that the waterlevel remains as it is?
1

8.Also during May 2nd it was mentioned, that we can expect 1 blasting/explaosion per month.
However, checking internet and asking others, we found out that during wintertime there is normally no
blasting in such type
of bergtäkt.
SO: how often is such a blasting planned?
in which periods of the year?
How do you want to guarantee, that our house is not damaged through that blastings (vibrations in earth,
and also shock waves through air)?
At what daytime are you planning to do such blastings?
9.How long on a day have you planned to work, and accept incoming trucks and send out fully loaded
trucks?
10. Also on May 2nd we were shown a result of an environment and nature investigation, showing there is
nothing to protect.
However, again speaking out frankly, this sounded like a quick investigation , just on the surface, not
analysing deeply.
We want to see the base of such a statement. How does the investigator (who is ordered and probably
paid by you) come to that conclusion.
The “nice” coloured maps and pictures are not good enough, we want to see something much better.
Greetings
Ernestine Davis
Winfried Steiner
Flisvägen 5
197 93 Bro
Mail:
mimi.davis.bro@gmail.com
steiner4@arcor.de
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Till: WSP Sverige
Att. Göran Holm
Goran.holm@wspgroup.se

Uppdragsnrummer 10245369 Kvarnnibble
Hej WSP och Swerock
Jag har i nära 30 år sätt hur detta område har utvecklats. Jag bor på Flisvägen 4 och heter Rolf.
Min familj har med stor glädje använt oss av vårt eget hus och omgivningarna utan att förstöra
naturen runtomkring. Det ni nu presenterar kan knappast bli sämre. Det går inte att kombinera
med er industri.
Jag vill att ni noterar följande:
Jag vill att det utreds om min fastighet kan påverkas av ert spillvatten
Jag vill att det utreds när mitt vatten tar slut. Min brunn är 9 meter djup.
Jag vill att det utreds om mitt hus tar skada av sprängningarna
Jag vill att ni utreder hur bullret kommer att påverka vår miljö. Ljudmiljön
Vid ert infomöte fanns ett papper som visade ljudnivån vid mitt hus ( frekvens?)Den skulle vara 1db
högre än den ljudnivå som ni beräknas skapa. Och detta skulle vara något slags OK? Vi har En
ljudkälla på en viss frekvens och ljudnivå. Om lägger till 20 st tillsammans med En Får vi 1 + 20 . Alla
på samma frekvens. Alla 20 har en ljudnivå som är 1db under. Då blir ljudbilden en helt annan även
om bara En har högre db. Lyssna på en kör så hör man detta omg. Det lugn som finns här får ni inte
ändra på
Jag vill att ni utreder hur värdet på min fastighet kommer att påverkas
Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt linjerar med kommunens landsbyggdsplan
Jag vill att ni redogör för vilken typ av avfall som skall hanteras på täkten
Jag vill att ni utreder om stendammet påverkar bär och svamp i skogen
Jag vill att det utreds hur stort område som påverkas av grundvattensäkningen
Jag vill att ni utreder risken för fler viltolyckor pga verksamheten
Jag vill att det utreds hur ni ska kunna styra all trafik till motorvägen
Lunda 17/5 2017 Mvh Rolf Skoglund

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

mattias åkerfeldt <akerfeldt@me.com>
den 17 maj 2017 23:20
Holm, Göran
Ang. bergtäkt på Kvarnnibble 2:53

Hej.
Det är svårt att beskriva detta som något annat än vansinnigt.
På vilket sätt är det en bra idé att anlägga en bergtäkt enbart 350 meter från människors bostäder?
Anser ni verkligen det vara rimligt att anlägga en bergtäkt i t.ex. Rålambshovsparken? Nej, skulle inte tro det. Det är
nämligen 350 meter från mitten av parken till Norr Mälarstrand. Inga problem, tycker ni? Vi ska ju sätta upp
skyddsvallar, ni kommer inte märka något! Tror ni på det själva? Vad har ni för rätt att köra över oss som bor här? Vi
vill inte ha en bergtäkt till granne. Vi vill inte.
Oavsett uppskattade mätvärden på ljudnivå så kommer det ju givetvis påverka den psykosociala miljön på ett
oerhört negativt sätt som rimligen inte kan uppvägas av de påstådda vinsterna ( inga vinster för oss iallafall). Särskilt
då det inom en mils radie redan finns två bergtäkter.
Min sambo är även högkänslig och kommer lida stort av det malande ljud er bergtäkt kommer frambringa och
dessutom fram till klockan 22 varje kväll?? Den tunga trafiken kommer även påverka miljön väldigt negativt och
trafiksäkerheten kommer minska för våra barn som leker i området.
Det är otroligt nonchalant att ni ens kan tänka er en verksamhet som troligtvis kommer påverka människors tillgång
till vatten. Att avleda grundvattnet i ett bebott område ( I Kevan stugby bor det flera personer permanent som är
helt beroende av detta vatten) i en tid då vi redan nu ser stora problem med grundvattennivåer här och i större
delen av landet. Det känns inte särskilt genomtänkt. Hur kan ni veta hur den fortsatta utvecklingen för
grundvattennivåerna kommer se ut, undrar vi? I Kevans stugby har vi egen brunn, vad händer om den sinar på grund
av bergtäkten, tror ni?
Nej, det här känns väldigt tråkigt, vi är väldigt besvikna och mycket ledsna. Vi har ett fritidshus i Kevans stugby ett
stenkast bort och har investerat våra sista pengar i vårt lilla fritidshus.Vi har sett fram emot att vara där, odla och
njuta av naturen och stillheten. Ni kommer förstöra hela närmiljön med ert vidriga projekt. Vad är vitsen med ett
fritidshus alldeles bredvid ett industriområde? Tanken med fritidshus, för mig, är att komma nära naturen, inte att
bli dränkt i stendamm och oljud. Stugan kommer även sjunka i värde med minst 25%. Vart hamnar vår förlust? I
fickorna på er?
Särskilt obehagligt då det garanterat finns alternativa platser för liknande verksamhet som inte ligger i närheten av
ett samhälle, men det är väl en ekonomisk kalkyl som säger att detta är en bra plats, eller hur?
Varför ska vi, vår dotter och andra familjer betala med vår hälsa och ekonomi för att ni och markägare ska tjäna
pengar på något som vem som helst med minsta lilla moraliska kompass kan se är riktigt ruttet.
Enligt skogskartan ( på skogstyrelsens hemsida) kan man även se att ni har tänkt att dra en väg genom ett
fornminnesområde och rakt igenom lilla och stora mossen med sina egenartade natur. Här finns salamandrar som är
fridlysta t ex. Ni måste tänka om och tänka rätt. Vi vill inte ha någon bergtäkt här. Var så goda att respektera oss
boende och var så goda att respektera natur och djurlivet här.
Ingen bergtäkt på Kvarnnibble 2:53!!
Mattias Åkerfeldt, Åsa Johansson
Rondellen 13
176 71 Järfälla
Stuga nr 30, Kevans stugby
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ola.hornell@bredband.net
den 18 maj 2017 10:51
Holm, Göran; jenny.malmkvist@swerock.se
Uppdrag 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble

Prioritet:

Hög

Mottagare:
WSP Sverige AB

Swerock AB

Att: Göran Holm

Att: Jenny Malmkvist

goran.holm@wspgroup.se

jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands-Bro 2017-05-18

Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble

Hej WSP och Swerock,

Jag heter Ola Hörnell och äger en fastighet i Myggdansens samfällighetsförening, Kevan 35, och jag känner
stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig och min fastighet och
omgivningen. Nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt
utreder och redovisar för i er MKB.

Sättningar
Jag vill att ni utreder att det inte kommer att bli sättningar i marken som påverkar min fastighet.
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Den ligger på plint som vilar på en singelbedd som är nergrävd i marken( lerjords lager).

Vatten försörjning
Jag vill att ni redogör för hur ni kommer att lösa driksvattenförsörjningen till oss i händelse att
vårt vatten blir otjänligt.
Inom Myggdansens SFF har vi en borrad brunn som förser 90 fastigheter med sommarvatten
samt alla hushåll med åretruntvatten vid ett tappställe.
Hur lång tid kommer vi att vara utan vatten om driksvattnet blir odrickbart?
Vid en tillfällig lösning av vattenförsörjningen, hur lång tid tar det till vi har en permanent säker
lösning av vattenförsörjning?

Damm
Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på mina odlingar och hur detta påverkar
mina fruktträd framförallt(damm och regn dödar lövträd). Vinden är oftast västlig/nordvästlig hos oss.
Samma oro har jag för sprängverksamheten, hur luften påverkas?

Buller

Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid, men även
under kvällstid. Fritidsbyn tillkom för att vi skulle få tillgång till lugn och avkoppling.
Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad påverkas
om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog dämpar
buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den kommer att stå
orörd i 25 år.

Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min egendom
kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
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Trafik

Jag är oroad över den ökade tunga trafik en bergtäkt innebär. Dels med tanke på buller.
Också med tanke på att jag ofta cycklar på vägarna och både Håbo häradsväg liksom väg
269 är smala.
Jag vill också veta hur trafiken till och från Bålsta påverkas då jag ofta använder Håbo häradsväg
för att handla i Bålsta.
Jag vill också veta hur ni ska påverka åkare att ta vägen över trafikplats Draget och inte köra upp till 269an
och sedan till Bro trafikplats.
Ni säger att 90% av trafiken ska gå till Bålsta/Dragets trafikplats, hur kan ni garantera det över 25 år?

Växt och djurliv i området

En av de största tillgångarna vi har är möjligheten att ströva i skog och mark.Plocka bär och svamp.

Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda området samt
dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och komplett bild.

Värdet på min fastighet

Jag är naturligtvis också intresserad av hur ni kommer att kompensera mig för den
värdesänkning på min fastighetsom verksamheten kommer att innebära.

Hälsningar

Ola Hörnell
3

Ursviksvägen 10A
172 36 Sundbyberg

070 214 40 71
ola.hornell@bredband.net

Ägare till fastigheten
Frötuna 2:72
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mervi Torppa <trollkidz@live.se>
den 18 maj 2017 11:38
Holm, Göran
Yttrande bergtäkt

Med anledning av det planerade bergtäktet vill jag yttra mig om följande. Vårt hus är ett av de fastigheter
som ligger närmast den aktuella platsen där anläggningen är tänkt att upprättas. Förutom en stor påverkan
på miljö, djur och natur kommer de att ge oss stora konsekvenser i form av ständiga sprängningar, buller
och oljud från de malande krossmaskinerna. För att inte tala om den ökade tunga trafiken på den redan hårt
belastade landsvägen. Då vi har bilvägen på framsidan av vårt hus, nyttjar baksidan för att slippa oljudet.
Här är det lungt och skönt med en fin utsikt mot landskapet. Om bergtäktet kommer anläggas betyder det att
det inte finns något ställe vid vår fastighet där vi slipper oljud och buller. Fruktansvärt. Dessutom kommer
fastighetsvärdet att rasa enligt mäklare. Betalar ni oss för den förlusten om vi känner oss tvingade att
flytta?? Och vad händer med grundvattnet och brunnarna på ägorna? Som nattarbetande sover jag på
dagarna, ska man tvingas bli väckt till ljudet av sprängningar? Nä fy, vi emotsätter oss bestämt denna typ av
verksamhet på den utvalda platsen. Om det mot förmodan genomförs, kräver vi ekonomiskt kompensation
med anledning av fastighetens minskade värde, och för övrigt lidande anläggningen medför. / Mervi Torppa
med familj
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Håtuna den 2017-05-17

Till
Swerock AB
Box 877
721 23 VÄSTERÅS

Angående:

Samrådsunderlag avseende tillståndsansökan för bergtäkt på fastigheteten
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun

Uppdragsnummer 10245369
Kontaktpersoner:
Swerock AB

Jenny Malmkvist

tel 021-15 49 23, mail jenny.malkmvist@swerock.se

WSP Sverige AB

Göran Holm

tel 010-722 56 02, mail goran.holm@wspgroup.se

Vi - boende i fastigheten Kvarnnibble 2:44 vill här ställa frågor och lämna synpunkter.
Vår fastighet ligger ca 600 m från bergtäktens verksamhetsområde och
100 m från diket där spillvattnet kommer att ledas bort.
Vi känner oss mycket oroliga för följderna vid en etablering av nämnda bergtäkt.

Kontaktpersoner :
Ronny Nygren

tel 070-747 48 25, mail ronnynygren1@gmail.com

Agneta Nygren

tel 070-720 43 49, mail agneta.nygren@telia.com

OBS! att utredningen ska innehålla olika tidsperspektiv då täkten ändrar läge och blir djupare i
berget ju längre tiden går. Räkna även på ett scenario där det faktiska skeendet av påverkan är
större än vid er grundberäkning

Vi vill härmed ha en utredning av hur detta påverkar vår fastighet avseende:

Brunnarnas kapacitet
(vattenbrunn borrad 37 m och bergvärme borrad 170 m)
Vid grundvattensänkning, vattennivån i brunnarna, lägre nivå ger sämre kapacitet.
Spillvatten kommer in och förorenar våra brunnar, obrukbara, dålig lukt
Sprängningar, ändrade flöden, saltvatten som tränger in, och andra föroreningar

Avloppsanläggningen
( gemensam anläggning med 2 fastigheter, infiltrationsbädd i område markerat som särskilt utsatt
för översvämning)
Påverkan vid ett högre vattenstånd i diket dit spillvattnet kommer att ledas
Vid översvämning i nämnda dike
Fastigheten
Sprängningarna kan de orsaka sättningar på husgrund och tomt
Ljudet från sprängningar och det ”dagliga knackandet” hur påverkar det vår utemiljö
(när bergtäkten etablerat sig mot norr ligger vår fastighet i en dalgång från bergtäkten)
Hur hög kan den totala ljudnivån bli vid vår fastighet när allt ljud är igång samtidigt
Hur långt kan stendamm förekomma, vi har astma i familjen
Trafiken
Vi rör oss ofta på väg 912 både som biltrafikanter, cyklister och promenerandes. Ett
barn i skolådern bor i fastigheten. Säkerställ säkerheten när skolbussen skall vända på
väg 912. Vid högre trafikintensitet med större fordon och köbildning är risken större
för osäkra omkörningar.

Miljö
Enligt kommunens landsbygdsplan är detta område lämpligt för nybyggnation och
rekreation. Området utgör Stockholms läns yttersta utpost i nordväst och kan
betraktas som ett kommande rekreationsområde för hela Stor Stockholm. Ett sådant
område bör bevaras för alla som vill vistas i naturen. Pendeltåg till Bålsta och några
hållplatser med buss 579 gör att området är lättillgängligt och nås med SL-biljett.
Varför måste en bergtäkt ligga just här, transporter anges av miljöskäl.
Korta transporter för invånarna i vår egen och andra kommuner för en resa till skogen
bör också vara ett miljöskäl till att bevara området. Naturen vid bergtäkten består av
en vacker hällmarksskog med t.ex. orkidéer.
En fullständig utredning över tid av djur och växtliv i bergtäktens verksamhetsområde
och i dess omgivning måste utföras. Hur påverkas svamp och bär av stendamm och
avgaser i området?
Övrigt
Vi önskar en redogörelse för det avfall som ni skall hantera vid bergtäkten, både det
som betraktas som miljöfarligt och annat avfall. Tex asfalt
Fastighetsvärdet beräknas sjunka vi anläggandet av en bergtäkt – vem beräknar
kompensation till oss för det?
Brunnar som blir obrukbara, försämrar sin kapacitet – hur hanteras det?
Avloppsanläggningen får sämre prestanda – hur hanteras det?
Om bergtäkten blir av, vem gör väg 912 säker?
Om bullret blir störande - kraftigare bullervallar, när och hur beslutas det?

Med vänlig hälsning
Ronny Nygren

gm/ Agneta Nygren

Agneta Nygren

Peter Nygren

Fabiola Nygren

Täby 170502

Angående planerad bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.

Härmed önskar undertecknade framföra sin kraftigaste protest mot detta planerade projekt. Vi
är ägare till en fastighet i Myggdansens samfällighet, som ligger ca 550 m från den planerade
bergtäkten.
Den planerade bergtäkten kommer att ligga i ett område som har stort rekreationsvärde för oss
människor. De begränsningar som bergtäkten kommer att medföra för vår tillgänglighet till
skog och mark runt vår fastighet är högst påtaglig. Påverkan på växt- och djurliv kommer att
bli omfattande. Upplands-Bro kommun har i sin planeringsinriktning angett att inga nya
grustäkter bör öppnas, och att kommunen redan är väl försedd med täkter, framför allt Bro
bergtäkt. Önskan att anlägga bergtäkt inom det planerade området är främst företagets, WSP.
Mycket oroande är beskeden om bullernivåer, sprängning och de ökade transporter som
verksamheten kommer att medföra. Brutet berg kommer att behöva krossas, dessa krossar
kommer gå under många av dygnets timmar, de kommer att låta och damma. Än mer oroande
är rapporteringen om att grundvattennivån i området kommer att sänkas, ju längre ner
brytningen går, desto mer sänks grundvattennivåerna. Detta kommer att vara förödande för
vattentillgången för vår samfällighet! Vi har redan idag låga nivåer, och sommartid måste vi
alltid tänka på att spara på befintligt vatten, hur kommer det att bli sedan? Det kvarvarande
grundvattnet kommer att innehålla rester av sprängmedel, och ytvatten i området kan komma
att förorenas av petroleumprodukter. Dessutom efterfrågar vi den hydrogeologiska
utredningen som utlovats från företaget.
Hela idén med att ha ett fritidshus för rekreation och avkoppling går om intet om denna
verksamhet ges tillstånd. Buller, damm, transporter och den stora påverkan på djur, natur- och
växtliv samt vattentillgången går inte att komma undan. Värdet på fastigheten kommer också
att minska på grund av störningarna.

Mattias och Johanna Kangas
Ägare fastigheten Frötuna 2:71, Myggdansens samfällighet, Upplands-Bro kommun

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:

Johan Uppgren <johanuppgren@icloud.com>
den 18 maj 2017 14:09
Holm, Göran; jenny.malmkvist@wspgroup.se; sara.ridderstedt@upplands-bro.se;
camilla.janson@upplands-bro.se; lisa.edwards@upplands-bro.se;
jan.stefansson@upplands-bro.se; ylva.rathsman@upplands-bro.se;
asa.bergstrom@upplands-bro.se
lihagen@icloud.com
Bergtäkt Kvarnnibble 2:53

Gällande Swerock AB's ansökan om att söka tillstånd för en bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i
Upplands Bro.
Hej!
Vi bor inom det område som räknas som närområde till den tänkta bergtäkten. Vår familj består av 2 vuxna,
2 barn födda år 2008 och 2010 samt en hund.
Vi är uppriktigt oroliga för hur detta kommer att påverka oss alla i familjen ifall bergtäkten blir verklighet.
Vi valde att flytta ut hit på landet 2009 för att komma närmare naturen och bort från stress och den ljudnivå
som finns i tätbebyggda områden. En stor anledning var också att vi ville att vårat barn skulle få växa upp i
en lantlig miljö med skogen som granne med allt vad den kan erbjuda såsom djur och växtliv.
I den tilltänkta skogen sjuder det av allt detta! Ett rikt djurliv som vi får ta del av varje dag på och vid vår
tomt. Ett stort utbud av växtlighet med en mängd olika svampar, bär och blommor samt lugn och ro.
Det känns hemskt att allt detta kommer att försvinna om planerna blir verklighet!
Förutom den aspekten så är vi MYCKET oroliga för vår fortsatta möjlighet att bo kvar här pga:
* Vår brunn
Vi har som alla i området egen borrad brunn ,med enskilt vatten. Om kvalitén och mängden vatten ändras
kommer vi inte kunna bo kvar här!
Vad händer om grundvattennivån ändras som Swerock antyder?
*Våra barns välbefinnande och säkerhet
Våra barn går i Tjusta skolan och åker skolbuss dit. Varje morgon som skolbussen stannar vid vår infart är
det bilar som gör vansinnes omkörningar trots dold sikt och backe efter. Detta trots att skolbussen givetvis
har skolbuss skylten blinkandes. Detta är förstås inget Swerock kan lastas för men vi undrar hur detta
kommer att bli ifall den tunga trafiken kommer att öka med ca 160 st fordon på Håbo Härads väg som inte
är anpassad för denna typ av trafik?
Swerock skriver att ALL trafik kommer att gå ut till E18 direkt men vem ser till det? Vilken väg tar de
lastbilar som ska åt Knivsta, Uppsala, Arlanda och E4 hållet?
Kommer våra barn att säkert kunna stå och vänta på skolbussen och likväl kliva av skolbussen när skolan är
slut?
Våra barn älskar naturen och har sedan de var riktigt små uppskattat hundpromenader i skogen.
Hur många barn har chansen att uppleva stora rovfåglar såsom havsörn tex? Eller hur många barn har
möjlighet att kunna "räkna in" antalet hjortar i flocken som ofta betar på en angränsande äng?
Om vi ville att barnen skulle bo i en bullrig ev dammig miljö så hade vi INTE valt att bosätta oss här!
Vi är uppriktigt oroliga!!
*Trafiken
Som vi skrev i stycket ovanför så känns det fruktansvärt olustigt att dela Håbo Härads väg med den typ av
tung trafik som medföljer bergtäkten!
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Det är redan en vältrafikerad väg som delas av personbilar, lastbilar, bussar, hästtransporter, hästlastbilar,
EPA fordon, cyklister, gångtrafikanter, sportiga motorcyklar och snabba sportbilar på sommarhalvåret.
Lägg därtill lantbruks/skogsmaskiner och cykelföreningar som både tränar och har tävling utmed denna väg.
Vi undrar också hur den tunga trafiken kommer att påverka flytet i trafiken på vägen då dessa tunga lastbilar
på ca 35 ton har liten möjlighet till acceleration uppför den lilla backe som direkt efter Swerocks tilltänkta
infart/utfart. Om nu ALLA lastbilar kommer att köra mot E18 som Swerock menar?
Vi är oroliga för om antalet farliga omkörningar också kommer att öka med den ökande mängden tunga
lastbilar?
Minst en gång/vecka åker vi med häst i hästtransport utmed Håbo Härads väg och vid varje tillfälle är det
någon som kör om på ett olämpligt sätt!
*Huset
Vi är oroliga för en eventuell kraftig värdeminskning av vår fastighet!
Hur ser Swerock på det?
Vi upplever att det är många frågetecken och oros funderingar kring denna bergtäkt som vi vill ha svar på!
Som framkommer i vårt brev så är vi uppriktigt mycket oroliga inför framtiden och ställer oss inte alls
positiva till detta tilltänkta påfund
Inväntar svar på våra frågor!
Med vänlig hälsning boende på fastigheten Kvarnnibble 3:39
Ann-Sofie Berg
Johan Uppgren
Lukas Berg-Uppgren
Linn Berg-Uppgren

Skickat från min iPad
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Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Planerad bergtäkt Kvarnnibble 2:53 Upplands Bro, uppdragsnr 10245369.
I ovanstående ärende vill jag framföra följande argument gällande min fastighet 2:65,
tomt 32 i Kevans stugby, Upplands Bro, mot att nämnda bergtäkt anläggs.
Fastigheten
Kevans stugby består av 90 fristående fastigheter, varav ett tiotal är permanentbostäder.
Stugorna är av typ Hultstugor som är vinterbonade och används året runt.
Dessa stugor byggdes i avsikt för rekreation så att familjer skulle kunna komma bort från
stress och buller.
Idag är det än mer viktigt med tanke på all stress och buller i storstaden så är denna oas
ännu viktigare.
Inom området finns en brunn som inte finns med i er beskrivning och som förser 90
fastigheter samt två hygienhus med vatten. Det finns också en vattentäkt i anslutning till
området. Jag är orolig att er anläggning kan komma att orsaka problem med grundvattnet och
därmed vår vattenförsörjning.
Jag vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom på min tomt.
Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och/eller sättningar i marken på grund av
sprängning.
Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
Detta för att jag av egen erfarenhet vet att sprängningar av denna storlek känns och hörs så
mycket som 5 km från själva sprängningen och det gör mig mycket orolig eftersom mitt hus
ligger så nära det tänkta området.
Damm
Stendamm från brytningen kan orsaka ohälsa för oss som kommer att andas in luften
med stendamm i. Vilket gör mig orolig för mina ”barn” och barnbarn som vistas mycket hos
mig i Kevan.
Jag vill också att ni utreder hur stendamm från täkten samt avgaser från maskiner och
transporter påverkar vår hälsa.
Buller
Jag vill att ni utreder bullernivån vid mitt hus och närliggande ridvägar. Det är många
ungdomar som rider runt vårt område och hästarna kan komma i sken vid plötsligt
buller vilket det då kan uppstå allvarliga skador på de ridande ungdomarna och hästarna.
Fauna

Än så länge kan vi njuta av olika fridlysta fågelarter som gröngöling, spillkråka och hackspett.
Dessutom finns det en del igelkottar och fasaner. Vad händer med dessa djurarter?
Flora
Inom området finns bl.a. den fridlysta misteln. Vad händer med den?
Många med mig odlar potatis, bär och grönsaker. Kommer vi att kunna äta dem med tanke
på nedfall från er tänkta anläggning. Vi har flygplan som går tätt över som orsakar
nedfall. Det räcker med detta.
Min fastighet och min egendom – ekonomi
Jag vill att ni utreder vilka konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära för värdet
på min fastighet.
Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock/markägare) avser
att lösa min fastighet alternativt ersätta min fastighet vid eventuella ekonomiska förluster?
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt så nära vårt friluftsområde kommer att påverka
värdet av min fastighet.
Jag lägger också med en karta över området där jag har ringat in min fastighet med rött.

Det är många tankar och stor oro inför planerna på en bergtäkt så nära en bebyggelse.
Jag hoppas ni kan finna en annan plats för bergtäkten som inte ligger så nära bebyggelse.
Bromma 2017-05-18
Med vänliga Hälsningar
Lena Wallin
Karen Blixens gata 13
168 44 Bromma
070-5899762
lena.wallin@svenskabostader.se

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Susanne Johansson <s70johansson@gmail.com>
den 18 maj 2017 17:59
Holm, Göran
Susanne Johansson; b66johansson@gmail.com; upplandsbro.kommun@upplands-bro.se
Synpunkter till Bergtäkt Kvarnnibble 2:53 I Upplands-Bro

Hur vet vi om era beräkningar stämmer, vibrationer och luft stötvågor i samband med sprängningar,
transport, hydrogeologi samt lukten ifrån verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter.
Det görs idag avverkning av skog och har gjorts runt oss idag är de med i beräkningen?
Det görs avverkningar och har gjorts av skog omkring oss idag, vad händer med BULLRET då ifrån ökade
av tung trafik och buller ifrån verksamheterna. Var med i beräkningarna
Om ni kommer att leda bort grundvatten, vad är garantin att vi inte blir drabbade, med tanke på brist på
grundvatten eller risk för föroreningar. Vem ersätter oss om vår dricksvatten försvinner eller förorenad. Den
kostnad kommer ni att stå för.
Med tanke på sprängningar, vibrationer och ökad transporter hur kommer vår trekammar brunn ,WC tank,
fastigheter eller jordkällare och rör under mark klara av det förskjutningar i fastigheten eller går sönder samt
eventuella lukt och föroreningar av etablering av ny verksamheter. Dessa kostnader kommer ni att få betala.
Vår egendom av fastigheter och tomt, det kommer bli en sänkt fastighetsvärde med 25-35% värde. Den
kostnad kommer ni att stå för.
Det som är allra viktigaste är miljö om kring oss mycket djur liv Älgar, hjortar, rådjur. fladdermöss och
mycket fågelliv. En natur och landskap miljön. Det kommer också att försvinna. Vem ersätter det??
VI BOR HÄR FÖRST
Vi har valt att bo där vi bor det lugnet som finns idag. OM NI KOMMER SÅ FÖRSTÖR NI DET.
KOMMER INTE ATT ACCEPTERA ERAN VERKSAMHET ELLER NÅGON ANNAT FÖRETAG
SOM SKAPAR BULLER ELLER FÖRSTÖR LANDSKAPSMILJÖN.

Bo & Susanne Johansson
Fastighet Ekedal 1:2
Håbo häradsväg 2
197 93 Bro
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

stefan tanda <stefantanda136@hotmail.com>
den 18 maj 2017 19:46
Holm, Göran
Synpunkter bergtäkt Kvarnnibble 2:53 efter stavningskontroll! :)

Hej,
Enligt informationsbrev 2017-04-21 vi erhållit från WSP angående Swerock ABs ansökan om tillstånd för
bergtäkt inom fastigheten Kvarnnibble 2:53 lämnas härmed synpunkter/frågor enligt ert önskemål innan
2017-05-19.
Jag Stefan Tanda och min fru Daniela Paroli-Tanda bor på fastigheten 3:38 mindre än en km från området
bergfästen är tänkt att drivas. Vi har bland annat följande frågor vi oroas för;
- Hur kommer vi att påverkas av bullret från bergtäkten? I dagsläget omges vårt boende redan av buller
från Håbo-Häradsväg, E18 och en alltmer frekvent flygtrafik. Vi ställer oss frågande till hur
mycket buller sammantaget vi ska behöva omges av om/när även en bergtäkt tillkommer till befintligt
buller.
- Hur kommer vi att påverkas av dammet från bergtäkten? Min fru är allergisk mot damm och rök, med
symtom som kraftiga hostattacker och andningsrelaterade astmaliknande symtom vid damm- och
rökutveckling, och är således orolig över att behöva utsättas för ett merlidande pga bertäkten i sitt eget
boende.
- Hur kommer vårt dricksvatten att påverkas? I skrivelsen framgår att farliga kemikalier används i den
dagliga driften och att det föreligger risk att dricksvattnet kontamineras. Vad har vi för garantier att detta
upptäcks i tid innan vi har druckit av vattnet? Ska vi behöva leva med en konstant misstänksamhet
avseende detta?
- Hur kommer våra husdjur att reagera av sprängningarna/borrningarna/knackningarna? Vi har valt att
flytta ut till landsbygden för att bo med våra husdjur nära naturen. Fn har vi bl a sju hundar, tre katter.
- Hur kommer vi att påverkas av den tunga trafiken med transporter från och till bergtäkten på Håbo
Häradsväg samt 269an som redan är olycksdrabbade vägar? Enligt information så bär vägen för sådan
trafik som är avsedd till/från bergtäkten. Dock oroas vi för fler olyckor då vägen, ffa Håbo Häradsväg,
mellan Bålsta och Kvarnnibble både är smal och kurvig och ur trafiksäkerhetspunkt borde vara livsfarlig
med dylik transporttrafik!
- Hur kommer huset/brunnen påverkas av vibrationerna från bergtäkten?
- Sist men inte minst är vi oroade för påverkan av naturen och djurlivet runt omkring oss. Vi går ofta med
våra djur på stigarna som skogen har att erbjuda. Svampplockning, bärplockning kommer också att
påverkas så klart pga bertäkten. Likaså fridlysta djur.
- Om vi av bl a ovan nämnda skäl finner det omöjligt för oss att bo kvar i vårt hus vi byggde 2009, hur
kommer bergtäkten att påverka marknadspriset med en tungindustri i form av en bergtäkt mindre än en
km från vår tomt? Vår utsikt från huset/tomten är nu direkt mot skogen/fastigheten Kvarnnibble 2:53, och
vi är oroliga att vi kommer lida en kraftig ekonomisk förlust vid försäljning. Kommer Swerock AB att
erbjuda sig att köpa ut oss till ett skäligt pris?
Vi förtsår att det måste finnas en viss utveckling och så klart ett ekonomiskt intresse för Swerock att driva
verksamhet, men det känns som att det kommer att påverka det liv vi valt och sökt oss till en sådan grad
att det omkullkastar våra planer att bo kvar och istället söka oss till annan plats/boende. Hur kan man välja
att driva en tung industri så nära så många hushåll som bor så nära en unik landsbygdsmiljö nära
Stockholm. Tacksam för bekräftelse att ni mottagit mail. Ber att få återkomma med eventuellt fler frågor.
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Tack på förhand / Stefan Tanda och Daniela Paroli-Tanda
0706962094
Kvarnnibble 3:38
Lihagsvägen 4
197 93 BRO
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YTTRANDE

Sida 1

2017-05-18

WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
Box 503
391 25 Kalmar
Synpunkter på samrådsunderlag gällande ansökan om tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har med stor oro tagit del av samrådsunderlaget som redovisar planerna på en stor bergtäkt i ett skogsområde i kommunen.
Vi har besökt området tillsammans med närboende till den planerade täkten och därigenom fått
höra om deras erfarenheter och upplevelser i området, dels hört deras oro för framtiden. Vi har
även genom besöket kunnat bilda oss en egen uppfattning av nämnda skogsområde. Vi besökte
också samrådsmötet den 2 maj.
Den planerade täkten ligger i ett skogsområde med både äldre och yngre barr- och blandskog och
en stor del av området består av hällmarkstallskog. Dessutom finns ett par mindre våtmarker.
Hällmarkstallskog i denna omfattning är relativt ovanlig i våra trakter. På den korta tid som vi
har haft kännedom om förslaget, och med hänsyn till årstiden, har vi inte haft möjlighet att göra
någon inventering av arter i området. Däremot bedömer vi, med vår erfarenhet, att det sannolikt
finns fler signalarter, eller övriga, lite ovanligare arter av fåglar, kärlväxter, svampar, mossor, lavar och insekter än vad som är redovisade i Artportalen, eller vad som framkommit av samrådsunderlaget. Vi kräver att utförligare inventeringar under lämplig(a) tid(er) på året görs för att belysa det, om Swerock/WSP avser att gå vidare med en ansökan.
Det planerade verksamhetsområdet gränsar dessutom till ett ännu större, relativt orört skogsområde i söder, där bl.a. Lillmossen och Stormossen ligger. Dessa mossar är utpekade som ekologiskt särskilt känsliga områden i kommunens översiktsplan.
Den planerade täktverksamheten innebär enligt planerna att grundvattennivån kommer att sänkas
i området. Swerock/WSP försäkrade på samrådsmötet att det inte finns någon risk för att närbelägna vattentäkter i området kommer att påverkas av detta. Vi känner oss inte övertygade om det.
Bedömningen bygger på kända förhållanden och grundvattennivåer som vi hittills haft i Sverige.
Det senaste året har vi med stor oro kunnat se att det kan bli problem med grundvattnet även i
vårt område framöver. Dessutom kan sprängningar och andra okända faktorer, t.ex. sprickor i
berget, påverka förhållandena i framtiden. Det finns därigenom stor risk för att grundvattnet påverkas även utanför verksamhetsområdet. Närbelägna bostäders vattentäkter samt de nämnda
mossarna kan därmed bli förstörda. Vattnet i utsläppsdiket, dit vatten från täkten ska pumpas,
kan också påverkas negativt.
Hela det stora skogsområdet mellan vägarna E18, väg 269 och väg 912, som täktområdet utgör
en mindre del av, bedömer vi vara mycket värdefulla som strövområde, för naturupplevelser och
rekreation samt för bär- och svampplockning. Framför allt för de närboende men även för andra
kommuninvånare och människor från angränsande kommuner, i en tid när allt fler naturområden
tas i anspråk för bostäder och verksamheter. Skogsområden av den här storleken börjar bli ovanliga i vår del av landet.

Upplands-Bro naturskyddsförening
Kontakt: Carin Enfors, Michael Åkerberg

org. nr. 802402-5101

Sida 2 (2)

Swerock/WSP anger att Håbo häradsväg (väg 912) ska användas för transporter till och från täkten. Från utfarten från täktområdet ska fordonen köra söderut mot E18. Vägen är smal, saknar
vägren och gc-väg och trafiken på vägen ökar för varje år, bl.a. trafikeras vägen av många bussar. Det finns mycket vilt i området, hjortdjur, älg och vildsvin. De senare har ökat kraftigt i antal. Norrut är vägen mycket krokig och där finns bebyggelse intill vägen. Vi befarar att trafikolyckorna kommer att bli fler om täkten blir verklighet. Och särskilt om chaufförerna väljer att
köra norrut i stället.
I Upplands-Bro kommun finns idag flera störande verksamheter. Här finns redan en bergtäkt,
kross- och återvinningsanläggningar för sten/grus/ballast, samt en av Sveriges största avfallsanläggningar, som precis nu håller på att kompletteras med en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning. Dessutom finns ett stort militärområde och Arlandaflyget som bullrar. Kommunen har nyligen dessutom givit klartecken till ett slamlager i ett tidigare orört skogsområde. De
nämnda verksamheterna påverkar människors boendemiljö och möjligheter att bedriva ett aktivt
friluftsliv utan att bli störda av bl.a. buller och lukt. Dessutom bidrar alla verksamheter till att det
blir mer tung trafik.
Hela det stora skogsområdet, i vilket den planerade täkten ligger, borde skyddas från industriell
verksamhet. En bergtäkt skulle förstöra området under många år framöver. Vår uppfattning är att
de flesta som bor eller besöker kommunen uppskattar att det fortfarande finns så mycket stora
naturområden utan bebyggelse eller verksamheter.
Vi motsätter oss bestämt att en bergtäkt tas upp på den planerade platsen. Sådana verksamheter
bör i stället förläggas till platser som redan är påverkade av störningar, t.ex. områden intill större
trafikleder, flygplatser och liknande. I den mån de verkligen behövs fler täkter.

För Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro kommun
Michael Åkerberg

Linda Irebrand

Mottagare
WSP Sverige AB

Fredrik Laxhed
Kvarnnibble 2:48

Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Nybolundsvägen 7
19793 Upplands-Bro

Swerock AB

070-206 85 09
fredrik@laxhed.se

Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

17 maj 2017

Samråd: Synpunkter på ansökan om
tillstånd för bergtäkt på fastigheten
Kvarnibble 2:53 i Upplands-Bro
kommun

Trana i området 2017-05-14
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Hej,
Jag heter Fredrik Laxhed och jag, min fru och mina tre barn bor på Nybolundsvägen 7 i
Upplands-Bro. Min fastighet har beteckningen Kvarnnibble 2:48 och ligger ca 700m från
den planerade bergtäktens norra gräns (bilaga 1).
Anledningen till att jag flyttade hit för 17 år sen var att få bo i en lantlig miljö med närhet
till skog och natur, men ändå på ett acceptabelt avstånd till min arbetsplats.
Hittills har jag trivts mycket bra i området.
Jag är mycket oroad för vilka följder en bergtäkt så nära min bostad skulle kunna medföra
för mig, min familj, vårt hus, våra byggnader, vår tomt, våra vatten- och
avloppsanläggningar, vår miljö och vår ljudmiljö.
Jag har skrivit ner några punkter som jag vill att ni
bifogar till era ansökningshandlingar
utreder, samt
redovisar utredningsresultatet av.
Mvh
Fredrik Laxhed
Nybolundsvägen 7
19793 Upplands-Bro
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Vatten som avleds från den planerade verksamheten
1. Jag vill att ni utreder hur vattnet som avleds från verksamheten, tillsammans med
redan befintligt vatten, med dess naturliga skiftningar i flödet, undviker att skada mitt
hus eller min egendom. Mitt hus dränering är anslutet till diket som ni kommer att
ansluta till.
2. Jag vill att ni utreder hur vattennivån i diket påverkas av vattnet som avleds från
verksamheten.
3. Jag vill att ni utreder om det högre vattenståndet i diket kan orsaka att vatten tränger
ner i vår brunn. Kan den bli förorenad?
4. Jag vill att ni utreder om det högre vattenståndet i diket kan orsaka att dagvatten
läcker ner i min avloppsanläggning (3-kammarbrunn med infiltrationsbädd). Hur
påverkar det i så fall kapaciteten min avloppsanläggning?
5. Jag vill att ni utreder hur ett högre vattenstånd i diket skulle påverka tjäle och
snöavrinning på min tomt.
6. Jag vill att ni utreder om vattnet som avleds från verksamheten kommer att lukta illa.
Jag bor precis vid det dike som ni planerat att släppa ut överblivet vatten från verksamheten
i. Min dränering till huset är anslutet till detta dike, och jag har delar avlopp och brunn med
Kvarnnibble 2:47. Redan idag är marken på min tomt vattensjuk vid snösmältning och
kraftiga, långvariga regn, och jag är rädd för att minsta höjning av vattennivån i diket kommer
att försämra situationen.
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Grundvattensänkning pga verksamheten
1. Jag vill att ni utreder hur en sänkning av grundvattennivån kommer att påverka vår
brunns kapacitet
2. Jag vill att ni utreder hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vår
avloppsanläggning
3. Jag vill att ni utreder hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vår brunns
vattenkvalitet
Jag bor ca 700m från verksamhetens norra gräns, men jag oroar mig speciellt för hur
grundvattenflödena i marken kan komma att påverkas av grundvattensänkningen vid tälten.
När man borrade brunnen så gick man för djupt och fick man in salt i vattnet, så man var
tvungen att fylla upp borrhålet med betong. Kan min brunn åter få salt i vattnet pga de
ändrade flödena av grundvattnet?
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Sprängningar
1. Jag vill att ni utreder hur ni ska förhindra att någon i skogen blir skadad i samband
med sprängning.
Mina barn leker ofta i skogen och jag är livrädd för att de ska skadas genom tex
stenkast.
2. Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen genom berg och mark
från sprängningar.
Mitt hus vilar på balkar av betong som står på plintar, vilka är pålade med järnvägsräls
ner till berget. Detta pga att marken består av lera.
3. Jag vill att ni utreder om mitt hus kan skadas av tryckvågen genom luften
4. Jag vill att ni utreder om mitt hus ventilation kan skadas av tryckvågen genom luften
Jag har aktiv frånluftsventilation och är orolig bland annat för skador på ventilationen
och köksfläkten
5. Jag vill att ni utreder risken för att vår brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i
marken/berget.
Jag delar brunn med Kvarnnibble 2:47
6. Jag vill att ni utreder risken för att vår brunn får salt i vattnet pga sprängning.
Det finns saltdepåer i marken som man stötte på när brunnen borrades. För att lösa
problemet fick man fylla upp borrhålet med betong till en nivå så man fick rent vatten
igen.
7. Jag vill att ni utreder om jag kan få in radon eller andra föroreningar i dricksvattnet när
ni börjar spränga i berget.
8. Jag vill att ni utreder om vår brunns kapacitet kan påverkas negativt pga sprängning.
9. Jag vill att ni utreder om rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kan komma in i vår brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten
10. Jag vill att ni utreder om det finns någon annan risk att min brunn blir förorenad eller
skadad på något annat sätt pga sprängning.
11. Jag vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar som fortplantar sig i marken kan
skada min avloppsanläggning.
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Vår avloppsanläggning består av en trekammarbrunn, en buﬀertbrunn samt en
infiltrationsbädd.
12. Jag vill att ni utreder om/hur sprängningar och vibrationer påverka mina fruktträd och
odlingar.
13. Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka min
hälsa.
14. Jag vill att ni utreder om ljudet från en sprängning kan skada min hörsel.
15. Jag vill att ni utreder om stenkast från sprängning kan skada egendom på min tomt.
16. Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga
sprängning
17. Jag vill att ni utreder hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus vid
sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5
km från själva sprängningen och det gör mig givetvis mig som bor 700 meter från det
tänkta området orolig.
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Miljö
1. Jag vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för mig
2. Jag vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i min brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
3. Jag vill att ni utreder hur utsläppen från de transporter som kommer att gå till och från
täkten kommer att påverka luftkvaliteten vid min bostad.
4. Jag vill att ni redogör för vilket avfall som kommer att hanteras och förvaras på täkten.
5. Jag vill att ni utreder vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå i
verksamheten
6. Jag vill att ni utreder vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i
verksamheten
7. Jag vill att ni utreder hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller
vatten
8. Jag vill att ni utreder hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i
grundvattnet och därmed i våra brunnar och vårt dricksvatten.
9. Jag vill att ni utreder vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
10. Jag vill att ni utreder hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
11. Jag vill att ni utreder hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt
skulle uppstå).
12. Jag vill att ni utreder vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för
oss boende och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig
området
13. Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma
fordon, sprängningar, etc.
14. Jag vill att ni utreder risken för sabotage och terrorattentat. Stora mängder
sprängämnen kommer att transporteras till och användas på anläggningen.
15. Jag vill att ni utreder hur ni ska minimera risken för samtliga dessa ovan angivna
farliga situationer
16. Jag vill att ni utreder hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt
skulle uppstå).
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Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i
området vet av egen erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till
platsen. Den typ av verksamhet som planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk
för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har för incidentberedskap.
17. Jag vill att ni utreder dammsituationen ur ett faktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka, som väder och vind.
18. Jag vill att ni utreder om dammrester på vägen kan göra den halare, eller på något
annat sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
samrådsunderlaget att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag
förstår att det kan fungera så med hjälp av vatten den del av året då det är plus-grader,
men hur löser ni det när det är minusgrader?
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Buller
1. Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik, samt när ni planerar för
ev bullerdämpning, tar extra hänsyn till att jag valt att bo i detta område pga av den
tystnad som är en del av detta område.
Det är speciellt tyst här på kvällar och helger och en lastningsverksamhet med
tillhörande transporter till kl 22.00 på kvällarna, kommer allvarligt att påverka ljudnivån
negativt.
2. Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan
redogör det för oss som kommer att drabbas.
3. Jag vill att ni utreder hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på
vilket sätt min hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
4. Jag vill att ni utreder hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under
dagtid, men även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik
på väg 912, vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
5. Jag vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid min uteplats
Detta för att jag har en altan i söderläge där jag tillbringar en stor del av den varmare
tiden på året.
6. Jag vill att ni utreder hur bullersituationen vid min bostad påverkas om skogen som
omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi
har många kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning
inom några år.
7. Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna
som gäller vid buller som innehåller impulskomponenter.
Det är tydligt beskrivet i ”Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller”, att om verksamhetens buller karakteriseras av ofta förekommande
impulser, så ska riktvärdena utomhus sänkas med 5dBA.
Buller från skutknackning innehåller ofta förekommande impulser.
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8. Jag vill ni redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar med till
verksamhetsbullret, samt att ni även betraktar den kumulativa eﬀekten av bullret från
verksamheten, trafik till/från verksamheten samt redan idag befintligt buller, och att ni
utgår från "worst case scenario", dvs att alla maskiner går på full eﬀekt samtidigt.
9. Jag vill att ni tar hänsyn till att en del av trafiken kommer att åka förbi min bostad på
väg 912 när ni gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om nästan all trafik (90%) till
och från täkten kommer att komma från/åka till E18 söderut på väg 912. När jag väljer
väg gör jag det efter humör. Ibland vill jag åka motorvägen, ibland vill jag åka naturskönt
(norrut, väg 912 mot väg 269). En lastbilschauﬀör kommer troligen också att göra denna
bedömning. Genom att åka norrut slipper chauﬀören dessutom två vänstersvängar på
en vältrafikerad väg för att komma ut på E18.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/
Håbo häradsväg och jag vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget
samt säkerhetssituationen påverkas av de transporter som kommer att köra nära min
bostad.
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Trafik
1. Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare,
trafikolyckor pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg (912).
Detta för att min fru, mina barn och jag rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo
häradsväg på olika sätt och av olika anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är
i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och det finns t.ex. inga möjligheter till
omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och mindre vattendrag och
sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med skugga/
sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka
vilket i sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med
mycket få riktigt allvarliga skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och
bor utefter den nu oroar oss för är vilken eﬀekt på skadestatistiken ett markant ökar antal
stora och tunga fordon kommer att få.
2. Jag vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka mina barns
och deras vänners säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt
tiden då de väntar på, eller lämnar bussen.
3. Jag vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och eﬀektivt sätt i
fortsättningen när korsningen Sättervikshage / Håbo häradsväg, kommer att förvandlas
till en hårt trafikerad fyrkorsning med många tunga fordon.
Detta för att mina barn och deras vänner står utefter denna väg och väntar på
skolbussen och de hoppar av bussen för att gå mot sina hem på den smala väggrenen.
Skolbussen som kör mot Tjustaskolan och Broskolan plockar upp skolbarn på den norra
sidan av Håbo häradsväg först, sedan vänder den vid vägen mot Sätterviks hage, dvs
mitt emot den tänka bergtäktsutfarten, för att köra tillbaka österut och plocka upp barn
som bor utefter den södra sidan av vägen. För att undvika att barnen behöver gå utefter
vägen stannar bussen varhelst det finns barn att plocka upp och den kan inte ta hänsyn
till var det är mer eller mindre lämpligt att stanna.
4. Jag vill att ni utreder hur min säkerhet skall kunna säkerställas när jag åker buss, trots
den markant ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg
(bussen går mellan Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning
finns det plats för en buss. På alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på
vägen för att kunna släppa på och av resenärer.
Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer
att öka avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för
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oss som måste befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och
vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar
många joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och
färdas dagligen på vägkanten. När två tunga fordon möts på en smal och kurvig väg
utan vägren blir det inte mycket plats kvar.
5. Jag vill att ni remitterar till Trafikverket att utreda risken för olyckor pga den ökade
trafiken från er verksamhet.
6. Jag vill att ni remitterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för
köbildning i någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in
på vägen mot grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den
används mycket sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble,
Håtuna, Håbo-Tibble eller Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18
och den tänkta utfarten, men det skarpaste krönet kommer precis innan utfarten och
bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en väl avvägd hastighet för att
hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en fullastad
grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och
mot E18.
7. Jag vill ni utreder risken för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material
på vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl min person som min bil.
8. Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka
mitt hus.
9. Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga
vibrationer från den ökade tunga trafiken
Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan
orsaka direkta eller indirekta skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg
912/Håbo häradsväg och min familj och jag reser dagligen på den aktuella vägen.
10. Jag vill att ni korrigerar antalet bilar som angavs i samrådsunderlaget, och utgår från
att många av bilarna kommer att vara enkla bilar utan släp med en kapacitet på ca 12
ton.
11. Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från
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täkten kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör
utan släp då det är mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens
arbetsplats.
12. Jag vill att ni utreder om vägen kan bli översvämmad pga vattnet från verksamheten.
13. Jag vill att ni utreder hur bullret från verksamheten påverkar viltet i området.
Detta kan äventyra trafiksäkerheten, med vilt som springer ut över vägen. I synnerhet i
samband med sprängningar
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Ekonomi
1. Jag vill att ni utreder hur värdet på min fastighet kommer att påverkas av bergtäkten.
2. Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock /
markägare) avser att lösa min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet
av min fastighet. Mäklare talar om en värdesänkning på 20-25% på min fastighet vilket
skulle innebära en ekonomisk katastrof för mig och min familj.
3. Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
4. Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
5. Jag vill att ni utreder hur den sammanlagda bullersituationen påverkar värdet på min
fastighet.
Detta för att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträﬀa.
6. Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten.
För mig var den friska luften en av anledningarna till att jag flyttade ut på landet. Många
som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av förorenad luft vid den tidigare
bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad hälsa och
livskvalitet på landet. Jag vill inte att mina barn skall växa upp granne med en bergtäkt,
men stendamm är inget försäljningsargument direkt då det lyser astma, stenlunga, KOL
och ohälsa.
7. Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta
skador min egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
8. Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet
försämras.
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Allmänt
1. Jag vill att ni presenterar vilka andra alternativa platser som har övervägts för
verksamheten
Bara genom att titta på en karta kan man se att platsen är förlagd till en, för området,
mycket tätbebyggd del. Både hus längs med väg 912 och området Kevan ligger mycket
nära den planerade verksamheten. Dessutom används skogen aktivt både av oss som
bor i området, samt av tillresta hundägare, svamp- och bärplockare.
2. Jag vill att ni presenterar i hur stort sökområde ni har letat efter alternativa platser
3. Jag vill att ni presenterar vilka egenskaper hos berget som är unika på denna plats
4. Jag vill att ni utreder de alternativa bergens kvaliteter utifrån dessa egenskaper.
5. Jag vill ni utreder om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
6. Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av
verksamheten.
Detta för att jag vill få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har jag fått hela bilden
eller kommer det att förändras?
7. Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område stämmer med andemeningen
i kommunens landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det
passar bra för ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara
frågan är: Varför måste verksamheten ligga just här, där så många omkringboende
drabbas?
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Djur och natur
1. Jag vill att ni utreder hur de tranor som häckar i området, precis utanför min tomt,
kommer att påverkas av verksamheten

Kullen med
bergtäkten

Tranor

2. Jag vill att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det
berörda området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge
en samlad och komplett bild.
3. Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
4. Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
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5. Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
6. Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i
skogen, och om detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas.
Jag anser att större sammanhängande skogspartier krävs, också i närheten av
storstäder, för att bereda djur och människor en fristad. Jag anser också att systemet
med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt
motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för dåligt utför eller
tom felaktigt rapporterat arbete.
7. Jag vill att ni utreder hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området,
tex svamp, bär, träd och växter
8. Jag vill att ni utreder hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i
området; sumpmarker och diken, återkommande årstidsbundna vattenspeglar, större
och mindre sjöar inom området.
9. Jag vill att ni utreder hur stort område som faktiskt påverkas av en
grundvattensänkning.
Vad är det som säger att eﬀekterna skulle stanna inom 1 km radie från
brytningsområdet?
10. Jag vill att ni utreder hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende
av vattendrag/våtmarker, samt hur eﬀekten på dessa i andra hand påverkar hela
ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka
grundvattennivån vilket låter som ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det
kommer att påverka omgivningarna.
11. Jag vill att ni utreder hur pH-värdet hos vattnet som leds bort från verksamheten
skiljer sig från det naturliga vattnet, och hur en sådan förändring kan komma att
påverka miljö i och i närheten av vattnet, samt djurlivet i området
12. Jag vill att ni utreder om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
13. Jag vill att ni utreder konsekvenserna för djur som dricker i området, och ur diket där
spillvattnet hamnar.
14. Jag vill att ni utreder om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen.
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15. Jag vill att ni utreder om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man
kommer att bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som
även det så småningom hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom
jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.
16. Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka
djur- och naturliv i skogen.
Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra
att damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
17. Jag vill att ni utreder hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande
tranor som finns i området.
18. Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid
sprängning.
19. Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en
sprängning utgör. Finns det risk att hon överger dem?
20. Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område
som används som ett).
Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare
och naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i
området. Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för
tävlingsarrangemang och ornitologer kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
21. Jag vill att ni utreder hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av
sprängämnen till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet
och därmed mitt dricksvatten i synnerhet.
Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i
trafiken, samt vad utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om
det skulle ske en trafikolycka där t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av
vägen och skadas är jag orolig för vilka konsekvenser det kan få.
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Allmänt – säkerhet
1. Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten
och skada sig.
Våra och andras barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i
området. När ni nu väljer att relativt tätt befolkat område som dessutom används av
tillresande måste ni ju ändå garantera människors säkerhet. Hur skall ni kunna
säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller omedvetet, kommer in i det
farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
2. Jag vill att ni utreder risken att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
3. Jag vill att ni utreder hur vägens kvalitet påverkas av sprängningar.
4. Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband
med sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
5. Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör
på vägen nära täkten.
6. Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor
säkerhetsrisk för mig och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl.
kan överraskas av ljud från sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i
området från alla väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken
som friluftsområde av oss som bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare,
hundägare, orienterare och naturintresserade familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och
dessutom en del av mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar
och häckar i området, havsörn, hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många
flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har flera olika sorters hackspettar häckande
här.
7. Jag vill att ni utreder hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte
använder den norra delen av väg 912.
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8. Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.
Trots att ni anger att trafiken kommer att gå söderut, mot E18, i samrådsunderlaget
anser jag att risken att en stor mängd fordon till och från täkten i realiteten kommer att
färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och därmed genom vår by, förbi mitt hus
och vidare ut på den mycket olycksdrabbade väg 269. Så sent som nu i vintras hade vi
en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och den vägen är ökänd i
länet som en av de svårast olycksdrabbade.
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Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den
oro era planer på en bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag
förutsätter att ni tar min oro och mina frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör
för varje enskild punkt ur alla synvinklar i era vidare handlingar i detta ärende.

Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.

Hälsningar

Fredrik Laxhed

Kvarnnibble 2:48
Nybolundsvägen 7
197 93 Bro
070-206 85 09
fredrik@laxhed.se
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Bilaga 1
Nybolundsvägen 7 i förhållande till verksamhetens
norra gräns
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Synpunkter
Samråd, Öppet hus, 2017-05-02 enligt 6kap. 4§ miljöbalken angående bergtäkt inom
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.

Namn: Jan och Tency Jansson
Berörd fastighet: Frötuna 2:84
Adress: Bättringsvägen 6,

162 52 VÄLLINGBY

Inledning/bakgrund
I närheten av Kevans stugby, där vi vilar från stadens och jobbens stress, har jag, min man
och dotter med familj fått vetskap om att Swerock har ansökt om tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble 2:53 det vill säga cirka 500 meter från stugbyns gräns. Det gör oss
oroliga av många olika anledningar.



Ljudnivåer, är vår vila på landet slut? Vad kommer att göras för att undvika/ minska
störningar? Vi är många som är lediga vardagar och tillbringar den tiden vid vår stuga
i Kevan-Myggdansens stugby.



Trafiken till och från bergtäkten. Jag och min man cyklar ofta sommartid till Bålsta.
Vägen (912) dit är smal och det är inte mycket plats för cyklister och gångtrafikanter.
Kommer vägen att breddas med cykelled?



Vid sprängning. Vad händer med våra odlingar? Vi är många med mig och min familj
som odlar vår mat. Ett stort intresse .Vad kommer att göras för att förhindra utsläpp
till luft, mark och påverkan på jorden vi odlar i.



Vår borrade brunn, vad händer med vattenkvaliteten ?Blir brunnen torrlagd? Som
läget är just nu är vattnet av bra kvalitet, prover tas årligen. Vad kommer att göras om
den påverkas?



I och kring vår stugby finns ett rikt djurliv, med korpar, hackspett, spillkråka ormvråk
, hök småfåglar ,lodjur, orm, groddjur, fladdermöss, igelkott med fler. Hur påverkas
de av oväsen, vattenpåverkan etc? Kommer ni att göra någon förebyggande åtgärd för
att dämpa tänkbara störningsmoment när det gäller det naturliga djurlivet i området.



Vi är många som plockar svamp , bär etc. Kommer marken att påverkas negativt? Kan
vi äta svampen, bären?



Värdesänkning på vår fastighet. Kommer vi att ersättas om marknadsvärdet på vår
fastighet sjunker på grund av er etablering i området.



Sprängning 8-12 ggr/år, våra stugor är trähus, inga armeringsjärn som håller samman.
Vem ersätter oss om husen ändrar form och läge ? I närheten av vårt bostadsområde,
där vi bor i Vällingby, pågår sprängning underjord där Förbifart Stockholm tar form.
Huset vi bor i är ett fyravåningshus med armeringsjärn. Det skakar rejält vid
sprängning. Hur kommer markområdet, vid sprängning i Kevan-Myggdansen, att
påverka konstruktionen på vårt hus och välbefinnandet för vår egen del? Föreligger
det någon risk för att felsprängningar kan ske med konsekvensen att vår stuga/område
utsätts för fara, till exempel stenblock som faller ner eller andra konsekvenser som
kan skada oss som befinner oss i stugan eller på vår tomt? De här punkterna, nämnda
ovan, är några som vi trots samråd och Öppet Hus besök inte upplever att vi fått några
riktigt konkreta svar på. Vi tycker också att det är märkligt att en av Sveriges största
leverantörer av bergprodukter till bostadsproduktion väljer att lokalisera en så stor
bergtäkt i ett område där tätorten Bålsta och Upplands Bro ligger nästgårds och
expanderar kraftigt. Flera bostadshus i närheten av den planerade täkten är nybyggda
och många fler skulle det bli om inte bergtäkten lokaliserades hit. Bergtäkter är
avsedda till att vara till nytta vid samhällsbygget - inte till att skrämma bort invånare
och potentiella sådana.

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anne L <anne.lucero@hotmail.com>
den 18 maj 2017 22:28
Holm, Göran
Synpunkter angående bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53

Angående bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53.
Från
Anne, Rick, Natalie, Markus Christiansen Lucero
Killinge byväg 8
070 955 80 19
Efter att ha besökt det samråd som skedde den 2 maj 2017 då vi kunde ställa många olika frågor till
Swerock har vi kommit till den slutsatsen att vi kraftigt emotsätter oss anläggandet och driften av en
bergtäkt på Kvarnnibble 2:53.
Vi har flera anledningar till detta och här presenterar vi dessa:
1. Risk för olyckor med cyklister, gångtrafikanter och vilt
Eftersom Håbo häradsväg är smal och krokig, men med frekvent trafik då den både leder till E18 och till
Bålsta som är det närmaste handelsområdet för norra Upplands Bro så finns det problem med att
Swerock väljer att ha transporterna på den vägen.
Lastbilarna kommer enligt samrådspresentationen att åka till Enköping eller Stockholm vid Bålsta, vilket
innebär att de måste göra vänstersvängar för att komma ut på E18. Detta kommer att skapa starkt
störande trafikkaos vid E18 i båda riktningar för trafiken på Håbo häradsväg.
Vår, sommar och höst används Håbo häradsväg frekvent av cyklister och människor som går med barnvagn
eller hund. Det finns ingen cykelväg och ingen trottoarkant. Cyklisterna cyklar på vägbanan.
Gångtrafikanter går på den vita linjen eftersom de inte kan gå i det djupa vägdiket. Risken för trafikolyckor
ökar markant. Vi är riktigt riktigt oroliga för detta.
Idag används skogen på båda sidor av Håbo häradsväg för rekreation, främst för svamp-plockning,
bärplockning, jakt och promenader med eller utan hund. Samtliga personer som går ut i skogen parkerar
längs Håbo häradsväg. Det blir väldigt trafikfarligt om man lägger till transporterna mellan bergtäkten och
motorvägen.
Det finns väldigt mycket vilt både längs Håbo häradsväg och väg 269. Risken finns att antalet viltolyckor går
upp markant.
2. Luftkvalitet försämras av ökad mängd tung trafik
När trafiken ökar med så pass mycket tunga fordon som Swerock föreslår på samrådet kommer
luftkvaliteten att kraftigt försämras. Vi som bor på landet vill inte ha luft som man har inne i storstan, med
alla avgaserna. Så pass mycket trafik som man räknar med, kommer att orsaka köer vilket i sin tur leder till
ännu mer utsläpp.
3. Störande trafik för människor, lokaltrafik och vilt
1

Vi som bor här kommer att uppleva det som störande när vi fastnar i ständiga köer bara för att åka till
affären och handla. Bålsta är den närmaste orten med affärer. Vi vill inte sitta i bilkö för att handla mjölk!
Den kraftigt ökade trafikmängden med tunga fordon kommer att vara väldigt störande för de som är ute i
naturen. Det ständiga bullret från lastbilar kommer helt att förstöra naturupplevelsen för alla som vistas i
skogen i området. Viltet i området kan också komma att störas.
4. Oljud från stenkross och sprängningar.
Mätningarna som presenterades vid samrådsmötet presenterade gränsvärden och man visade tydligt att
man inte räknar med att överstiga gränsvärden utanför bergtäktsområdet.
Vi har erfarenhet från att ha bott några kilometer från grustäkt och just ljudet från stenkrossarna är väldigt
irriternade, även om det är svagt. Maskinerna går dag ut och dag in, år ut och år in, Nej tack!
Här ska man dessutom spränga, i 25 år.
Vi hör Kanonerna från Livgardet, men de skjuter bara vissa korta stunder och mycket sporadiskt, så det har
man överseende med, för det är ju väldigt sällan. Om någon ska spränga för ett hus eller vägbygge så är
det också väldigt begränsat i tiden, men nu ska det sprängas i 25 år, Nej Tack!
Det var inte för att lyssna på explosioner och stenkrossar som vi flyttade hit!
5. Värdet på våra fastigheter går ner
Så vi som bor här ute vill inte bo kvar om en bergtäkt är vår granne, men det vill ingen annan heller. Så vi
kan inte sälja våra hus och flytta!
6. Vansinningt dumt med en bergtäkt i en storstadsregion
En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i storstadsregionen Stockholm-Uppsala och storstadsregionen
växer. De gröna kilarna naggas i kanten av nödvändiga bostadsområden. Med tanke på detta är det
förvånansvärt att man väljer att anlägga tung industri inom regionen StorStockholm-Uppsala. På
samrådsmötet fick jag förklarat för mig att detta var bl a för att närheten till cementfabriker i bl a Enköping
och Kungsängen, var anledningen.
Det kanske är dags att flytta den här typen av industri från regionen? Varför inte till en plats där det finns
tillgång till järnväg, så att man istället för att transportera på lastbilar, kan transportera på tåg?
Vi behöver vår gröna lunga här.
7. Onödigt med en bergtäkt när liknande verksamhet redan finns runt omkring
Inte långt från området så finns flera andra berg- och grustäkter. En bergtäkt ligger ca två kilometer bort
(fågelvägen) från det planerade området i ett område där det INTE ligger hus. Två grustäkter ligger några
kilometer bort i Bålsta. I Stäket ca 15 km bort ligger ytterligare en stor bergtäkt.
Det är alltså inte brist på bergtäkter/grustäkter/återvinningsanläggningar utan snarare överetablering i
området, med tanke på befolkningstäthet, kulturvärden och naturvärden.
8. Bättre inventering av växtlighet och vilt behövs
På samrådsmötet visade Swerock att de tittat på området när det gäller en del växtlighet och
sankmarksområden. Enligt naturskyddsföreningen så var den inventeringen ganska ytlig och skulle kunnat
göras mer ingående. Dessutom behöver man inventera och kartlägga de större däggdjuren i området när
det gäller vandringsstråk och parningsområden m m. I området finns gott omälg, kronhjort, dovhjort, lo,
enstaka vargar och vildsvin.
Med vänliga hälsningar från
Anne, Rick, Natalie och Markus Christiansen Lucero
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Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 18 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble 2:53
Hej WSP och Swerock,
Vi äger en fastighet ca:550 m från den tänkta bergtäkten Kvarnnibble 2:53 och vi känner stor oro för
vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för oss och vår fastighet och omgivningen.
Nedan följer ett antal punkter som vi vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt utreder och
redovisar för i er MKB.
Vår hälsa och vår fastighet - sprängningar
 Vi vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka vår hälsa.
 Vi vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada våra trumhinnor och/eller
vår hörsel.
 Vi vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom på vår tomt.
 Vi vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
 Vi vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid vårt hus p.g.a. sprängningar.
 Vi vill att ni utreder risken för att vårt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
 Vi vill att ni utreder risken för att vårt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning
 Vi vill att ni utreder om vår fastighets vatten och avlopp kan störas eller skadas av
sprängningar.
Detta för att vi har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör oss oroliga som bor nära det tänkta området.
Vår hälsa och vår fastighet - damm och avgaser
 Vi vill att ni utreder hur stendamm från täkten samt avgaser från maskiner och transporter
påverkar hälsan för oss som bor i närområdet och att ni då tar särskild hänsyn känsliga individer
med t.ex. till allergier eller astma

Vår hälsa och vår fastighet - buller
 Vi vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
 Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.
 Vi vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och vi vill veta på vilket sätt vår
hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
Detta för att vi är mycket orolig för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka
min hälsa negativt.


Vi vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid, men
även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg
912/Håbo häradsväg, vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.


Vi kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid vår bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.


Vi vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller vid
buller som kommer i impulser.
 Vi vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.


Vi kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi vår bostad när ni
gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. När vi väljer väg gör vi det efter humör. Ibland vill vi åka
motorvägen, ibland vill vi åka naturskönt (norrut, väg 912 mot väg 269). En lastbilschaufför kommer
troligen också att göra denna bedömning. Genom att åka norrut slipper chauffören dessutom två
vänstersvängar på en vältrafikerad väg för att komma ut på E18.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg.
Vår säkerhet - trafiken
 Vi vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
p.g.a. fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att vi rör mig mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika
anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och
det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och
mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med
skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i
sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt alvarliga
skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss för är vilken
effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att få.


Vi vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka områdets barn och deras
säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de väntar på, eller
lämnar, bussen.



Vi vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i fortsättningen
när sättervikshage-korsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad fyrkorsning med
många tunga fordon i vänstersväng ut på väg 912/Håbo häradsväg.
Detta för att barnen står från 6 års ålder utefter denna väg och väntar på skolbussen och de hoppar av
bussen för att gå mot sina hem på den smala väggrenen. Skolbussen som kör mot Tjustaskolan och
Broskolan plockar upp skolbarn på den norra sidan av Håbo häradsväg först, sedan vänder den vid
vägen mot Sätterviks hage, dvs mitt emot den tänka bergtäktsutfarten, för att köra tillbaka österut och
plocka upp barn som bor utefter den södra sidan av vägen. För att undvika att barnen behöver gå
utefter vägen stannar bussen varhelst det finns barn att plocka upp och den kan inte ta hänsyn till var
det är mer eller mindre lämpligt att stanna.


Vi vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.


Vi undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare.


Vi vill att ni remitterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
 Vi ill att ni remitterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grus bil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.
Vår fastighet och vår egendom – ekonomi
 Vi vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära för
värdet på vår fastighet.
 Vi vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa vår fastighet alternativt ersätta vår ev. ekonomiska förlust
Detta för att vi är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av vår
fastighet.
 Vi vill att ni utreder hur vårt hus värde påverkas av trafiken till/från täkten.
 Vi vill att ni utreder hur vårt hus värde påverkas av bullret från täkten.
 Vi vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på vår fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I vårt fall skulle båda dessa saker inträffa.


Vi vill att ni utreder hur vårt hus värde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Detta för att enligt vår erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet
att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av

förorenad luft vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad
hälsa och livskvalitet på landet..




Vi vill att ni redogör för hur vi kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador på vår
egendom kan drabbas av p.g.a. er verksamhet eller dess följder
Vi vill att ni redogör för hur vi ersätts om vår brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
Vi vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds.

Allmänt verksamheten
 Vi vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att vi vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
 Vi vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
 Vi vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?


Vi vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
 Vi vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
 Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
 Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Vi är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.


Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
 Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
 Vi vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå p.g.a. verksamheten,
 Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
 Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle uppstå).
 Vi vill att det utreds vilka farliga situationer p.g.a. verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
 Vi vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
 Vi vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen kommer
att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
 Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
 Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har
för incidentberedskap.


Vi vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
 Vi vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Vi förstår att det kan
fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?



Vi vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer att
vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
 Vi vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur
 Vi kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
 Vi vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras objektivitet
och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
 Vi vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
 Vi vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
 Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och om
detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att vi är måna om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. vi anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. vi anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar
som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för
dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.


Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
 Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
 Vi vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad är
det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
 Vi vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Vi är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.


Vi vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur en
sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
 Vi vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
 Vi vill att risken för att vägen blir översvämmad p.g.a. utreds.
 Vi vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela sträckningen.
 Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.


Vi vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
 Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill vi att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.


Vi vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.

Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.


Vi vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade rid stigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.


Vi vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen till
bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet.
Vi är oroliga för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är vi oroliga för vilka
konsekvenser det kan få.
Allmänt – säkerhet
 Vi vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och skada
sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera
människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller
omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?


Vi vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
 Vi vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
 Vi vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
 Vi vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada våra bilar när vi kör på vägen
nära täkten.
 Vi vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
 Vi vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
 Vi vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor som
finns i området.
 Vi vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
 Vi vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att vi är oroliga för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för oss
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och träd mård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här. salammandlar, kopparormar.


Vi undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?



Vi undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.
 Vi vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
 Vi vill att ni remitterar till Trafikverket att utreda denna fråga
 Vi vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder den
norra delen av väg 912.
 Vi vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka olycksstatistiken
på den redan hårt drabbade väg 269.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår bygd, och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent som nu i
vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och vi vet att den vägen
är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.

Avslutningsvis inser vi att frågeställningarna ovan är många, men de kommer från alla den oro era
planer på en bergtäkt i vårt närområde skapar hos oss och våra närmaste. Vi förutsätter att ni tar vår
oro och våra frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synvinklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Hälsningar.

Dick Aldenmark
Christina Ahlfors
Kevan 17
Frötuna 2:17

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 15 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble

Mitt namn är Peter Söderberg och min familj och jag bor på Håbo Häradsväg 5 i Upplands-Bro (se
bifogad karta) och min fastighet ligger ca 550 meter från den tänkta bergtäkten.
Jag känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig, min familj,
vår fastighet och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era
ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Min fastighet - spillvatten
• Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att drabbas av spillvattnets miljöpåverkan.
• Jag vill att det utreds om min infiltration som går under Håbo Häradsväg kommer ta skada av
vibrationer från ytterligare tungtrafik.
• Jag vill att ni utreder om det högre vattenståndet kommer att orsaka att dagvatten tränger ner i
min brunn.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet kommer att lukta illa.

Min fastighet - grundvattensänkning
• Jag vill att ni utreder om/hur en sänkt grundvattennivå påverkar min husgrund. Finns det risk för
sättningar?
• Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar min brunns kapacitet.
• Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos min
avloppsanläggning.

Min hälsa och min fastighet - sprängningar
• Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka min hälsa.
• Jag vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan förvärra min tinnitus.
• Jag vill att ni utreder hur sprängningar kan påverka mina djur och vad ni kan göra för att de
skall slippa lida fysiskt och mentalt vid sprängningar.
• Jag vill att ni utreder om djur påverkas av sprängningar/tryckstötvågor på något annat sätt än
människor gör
• Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
• Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör mig givetvis mig som bor 550 meter från det tänkta området orolig.
Jag har hundar och är orolig för hur de kommer att påverkas av sprängningarna från er verksamhet.
•
•
•

Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
Jag vill att ni utreder om min ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.

Detta för att mitt hus har källare/murad skorsten/växthus och jag är orolig för att era sprängningar
kommer att skada min egendom.
Jag vill att ni utreder risken för att min brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i
marken/berget.
• Jag vill att ni utreder risken för att min brunn får salt i vattnet pga sprängning.
• Jag vill att ni utreder om jag kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när
ni börjar spränga i berget.
• Jag vill att ni utreder risken att min brunn sinar pga sprängning.
• Jag vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i min brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten
• Jag vill att ni utreder om det finns någon annan risk att min brunn blir förorenad eller skadad på
något annat sätt pga sprängning.
Detta för att jag har en borrad brunn på 36 meter. Jag vet att det finns saltdepåer i marken eftersom vi
har grannar som fått salt vatten då de borrat. Det kan också finnas radon och andra onyttigheter som
idag ligger inkapslade, men som kan komma fram i samband med större rörelser i berggrunden
•

Jag vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar (som fortplantar sig i marken) kan skada
min avloppsanläggning.
Detta för att jag har enskilt avlopp med tvåkammarbrunn och infiltrationsbädd och jag är orolig att den
kommer att skadas eller att dess funktionalitet kommer att påverkas av er verksamhet
•

Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
• Jag vill att det utreds hur damm från verksamheten undviker att påverka allergiker.
• Jag vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet
och att ni då tar särskild hänsyn till allergiker/astmatiker
• Jag vill veta hur tamdjur påverkas av att andas in/äta växter belagda med stendamm.
• Jag vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i min brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
• Jag vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi min bostad
kommer att påverka luftkvaliteten.
• Jag vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi mina odlingar
kommer att påverka grödorna.
• Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på mina odlingar och hur detta
påverkar mina grödor.
Min hälsa och min fastighet - buller
• Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
• Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.
• Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket sätt
min hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid,
men även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg 912,
vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
•

•

Jag vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid min uteplats/trädgård, jag
tillbringar en stor del av den varmare tiden på året ute i min trädgård.

Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.
•

Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller
vid buller som kommer i impulser.
• Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.
•

Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller av det slag er verksamhet skapar skulle påverkar
mina djur och om det faktiskt befinner sig inom djurskyddslagens ramar.
Detta för att jag har hundar och när det gäller mina hundar vet jag att det finns djurskyddslagar som
begränsar hur mycket ljud jag får utsätta mina djur för.
•

Jag kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad när
ni gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. Vad jag förstår så är det Swerock:s egna bilar som
kommer ta den vägen, men övriga åkare/chaufförer som kan komma från Uppsala, Märsta, Sigtuna
m.fl. kommer troligen inte välja E18. Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög
trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg och jag vill att det utreds hur den totala bullernivån,
vibrationsläget samt säkerhetssituationen påverkas av de transporter som kommer att köra nära min
bostad. Idag har vi redan känningar med vibrationer i hus, förstubro och mark när tungtrafik far förbi.
•

Min och min familjs säkerhet - trafiken
• Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att min man och jag rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo Häradsväg på olika sätt och
av olika anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och
kuperad och det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns
större och mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka
tillsammans med skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis
blixthalka vilket i sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få
riktigt alvarliga skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar
oss för är vilken effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att
få.
•

Jag vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka vår säkerhet i samband
med resor till och från arbete.

Jag vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.
•

•

Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta oss till och från jobb och vänner?

Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare.
Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
• Jag vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.
•

Min fastighet och min egendom – ekonomi
• Jag vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på min fastighet.
• Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min
fastighet. Mäklare jag talat med talar om en värdesänkning på 20-25% på min fastighet vilket skulle
innebära en ekonomisk katastrof för mig och min familj.
• Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
• Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
• Jag vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på min fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Detta för att enligt min erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet
att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av
förorenad luft vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad
hälsa och livskvalitet på landet. Jag vill inte att mina barn skall växa upp granne med en bergtäkt, men
stendamm är inget försäljningsargument direkt då det lyser astma, stenlunga, KOL och ohälsa.
•

Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
• Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
• Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
• Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.
• Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga vibrationer
från den ökade tunga trafiken
Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta
eller indirekta skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och min
familj och jag reser dagligen på den aktuella vägen.
•

Allmänt verksamheten

• Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
Jag vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens
landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?
•
•

Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
• Jag vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
• Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
• Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Jag är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.
•

Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
• Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
• Jag vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
• Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
• Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle
uppstå).
• Jag vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
• Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
• Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen
kommer att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
• Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
• Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har
för incidentberedskap.
•

Jag vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
• Jag vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att det
kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?
•

Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer
att vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
• Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de flesta grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
•

Allmänt – djur och natur

Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
• Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
• Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
• Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
• Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och
om detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Jag anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Jag anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in
utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en
uppenbar risk för dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.
•

Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
• Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
• Jag vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad
är det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
• Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.
•

Jag vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur
en sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
• Jag vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
• Jag vill att risken för att vägen blir översvämmad pga utreds.
• Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.
•

Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
• Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
•

• Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.
Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
•

Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
Jag vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen
till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet.
Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är jag orolig för vilka
konsekvenser det kan få.
•

Allmänt – säkerhet
Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och
skada sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera
människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller
omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
•

Jag vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
• Jag vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
• Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
• Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen
nära täkten.
• Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
• Jag vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
• Jag vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor
som finns i området.
• Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
• Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för mig
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.
•

•
•

•
•
•
•

Jag undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?
Jag undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.
Jag vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
Jag vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder
den norra delen av väg 912.
Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.

Jag vill att ni utreder om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras
och/eller att alla trafikanters säkerhet riskerars pga överanvändning.
• Jag vill att ni utreder om den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla de
hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och
lever på gården.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi mitt hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent
som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och jag vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Skall bilarna norrut så kommer de dessutom att passera över den lilla och ålderstigna bron som leder
över Erikssund och genom den aktiva hästgården med samma namn.
•

Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar
min oro och mina frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.

Hälsningar

Peter Söderberg
Håbo häradsväg 5
Håbo Häradsallmänning 1:6
197 93 Bro
070-6084331
peter.soderberg@telia.com

Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 18 maj 2017

Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble 2:53
Vi heter Karin Wendt och PO Ekstrand. Vi bor med och våra tvillingtjejer på 6 år på Håbohäradsväg 11
i Upplands-Bro där vi driver en jordbruksfastighet, som består av tre fastigheter Kvarnibble 2:9,
Kvarnibble 2:10 samt Kvarnibble 3:15 (6 olika byggnader) dessa ligger väldigt nära den tilltänkta
bergtäkten. Många av byggnaderna är uppförda i början av 1800 talet.
Vi känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för oss, vår familj
och inte minst våra djur, då vi driver en hästverksamhet. Vår fastighet och vår omgivning och nedan
följer ett antal punkter som vi vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt utreder och redovisar
för i er MKB. Samt svarar oss skriftligen på. ( skriftligen är via mail eller post men då rekommenderat).

1. Vår fastighet – spillvatten
•

A) Vi vill att det utreds hur det extra pumpvattnet från verksamheten, tillsammans med redan
befintligt vatten med dess naturliga skiftningar i flödet, undviker att skada vår egendom, inkluderat
hästhagar och ridbana.
Om vattennivån stiger i diket kommer det bli bakvatten i vår ridbanas avrinning och den kommer
bli obrukbar. Ridbanan är byggd efter Svenska ridsportsförbundets anvisningar och har kostat
500000kr
Även godkännande från dikesföreningen finns för denna avrinning
Om detta sker kräver vi att ni ersätter oss för skadan.

•
•

B) Vi vill att ni utreder risken för att våra brunnar blir förorenade av spillvatten.
C) Vi vill att ni utreder om det högre vattenståndet kommer att orsaka att dagvatten tränger ner i
vår brunn
D) Vi vill att det utreds hur eventuella översvämningar, men även allmänt högre vattenstånd i
diket, skulle kunna påverka mitt avloppssystem. (trekammarbrunn)
E) Vi vill att ni utreder om/hur ett allmänt högre vattenstånd i diket skulle påverka tjäle och
snöavrinning på vår tomt, ridbana samt hagar
F) Vi vill att det utreds om spillvattnet kommer att lukta illa
G) Vi vill att det utreds hur spillvattnet påverkar våra odlingar, fodervall/betesvall, ridbana,
hästhagar med avseende på översvämningar och miljöfarliga ämnen, utefter den fulla
dikessträckningen och hela vägen ner till Mälaren. Detta för att vi bor och har mark precis vid det
dike som ni planerat att pumpa ut spillvattnet från grundvattensänkningen i och vi har egen brunn
i kanten till detta dike samt eget avlopp. Vi har dessutom odlingar, fruktträd, husgrund, lös
egendom med mera som skulle kunna komma till skada vid ev. översvämning, men även allmänt
högre vattenstånd, i diket.
H) Vi hänvisar till vattendom ”Kvarnibble vattenledningsföretag av år 1931 uti Håtuna och
Håbo-Tibble socknar osv… Diarie nr 9090 Kungl Lantbruksst 22 April 1931 och önskar
utlåtande och hänsyn till denna

•
•
•
•

•

•

I) Vi vill att ni utreder vad som kan hända med vår stallbyggnad om den ökade nivån på vattnet i
diket förändrar markförutsättningarna så att byggnaden ”sätter sig” och ev spricker och inte kan
ha samma lastmängder invändigt som tidigare

•

I) Vad händer och hur löser Swerock en eventuell urtorkning av brunnen pga av
grundvattensänkning eller förorening av vatten och hur kan våra djur och familj omgående få
tillgång till vatten. En häst kan dricka upp till 100 liter /dag. Vi vill att detta utreds

2. Våra fastigheter – grundvattensänkning
•
•
•
•

A) Vi vill att ni utreder om/hur en sänkt grundvattennivå påverkar våra husgrunder. Finns det
risk för sättningar?
B) Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar våra brunnars kapacitet.
C) Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos vår
avloppsanläggning.
D) Vi vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar våra betesvallar

3. Hälsa och vår fastighet – sprängningar
•
•
•
•
•
•
•

A) Vi vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka vår hälsa.
B) Vi vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada våra eller våra hästars
trumhinnor och/eller hörsel.
C) Vi vill att ni utreder hur sprängningar kan påverka våra djur och vad ni kan göra för att de
skall slippa lida fysiskt och mentalt vid sprängningar.
D) Vi vill att ni utreder om djur påverkas av sprängningar/tryckstötvågor på något annat sätt än
människor gör
E) Vi vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom eller djur på
vår tomt.
F) Vi vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
G) Vi vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid vårt bostadshus och
stallbyggnad pga sprängningar.
Detta för att vi har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från
själva sprängningen och det gör mig givetvis mig som bor 400 meter från det tänkta området
orolig. Vi har hästar och är oroliga för hur de kommer att påverkas av sprängningarna från er
verksamhet. Idag kan vi tydligt höra sprängningarna från där EON bygger sin nya
Biogasanläggning i Bro ca 6 km bort, även hästarna reagerar på detta med oro/stress.

•
•

•
•

H) Vi vill att ni utreder risken för att våra byggnader skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
Detta för att Tre av våra hus står på berggrund (enligt era egna undersökningar) och torde därför
vara mer utsatt för vibrationer vid sprängningar.
I) Vi vill att ni utreder risken för att våra byggnader skadas av tryckvågen (genom luften) vid
sprängning.
J) Vi vill att ni utreder om vår ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.
Detta för att vårt hus står på torpargrund på mark, med murad skorsten och vi är oroliga för att
era sprängningar kommer att skada vår egendom.
K) Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i
marken/berget.
L) Vi vill att ni utreder risken för att vår brunn får salt i vattnet pga sprängning.

•
•
•
•
•

M) Vi vill att vi utreder förekomsten av ödlor eller salamandrar i vår vattenbrunnen och diket då
dessa är känsliga arter för förändring.
N) Vi vill att ni utreder om vi kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när
ni börjar spränga i berget.
O) Vi vill att ni utreder risken att vår brunn sinar pga sprängning.
P) Vi vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i vår brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten
Q) Vi vill att ni utreder om det finns någon annan risk att vår brunn blir förorenad eller skadad på
något annat sätt pga sprängning.
Detta för att vi har en grävd brunn med spets. Vi vet att det finns saltdepåer i marken eftersom vi
har grannar som fått salt vatten då de borrat. Det kan också finnas radon och andra onyttigheter
som idag ligger inkapslade, men som kan komma fram i samband med större rörelser i
berggrunden

•

R) Vi vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar (som fortplantar sig i marken) kan skada
vår avloppsanläggning.
Detta för att vi har enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd och vi är oroliga att
den kommer att skadas eller att dess funktionalitet kommer att påverkas av er verksamhet

•

S) Vi vill att ni utreder om/hur sprängningar och vibrationer påverka våra fruktträd och odlingar.
Detta för att vi har fruktträd och odlingar på vår tomt och vi är oroliga att de kommer att påverkas
av er verksamhet

4. Hälsa och fastighet - damm och avgaser
•
•
•
•
•
•
•

A) Vi vill att det utreds hur damm från verksamheten undviker att påverka allergiker.
B) Vi vill att ni utreder hur stendamm från täkten påverkar hälsan för oss som bor i närområdet
och att ni då tar särskild hänsyn till allergiker och astmatiker
C) Vi vill veta hur tamdjur och hästar påverkas av att andas in / äta växter belagda med
stendamm.
D) Vi vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i vår brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
E) Vi vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi vår bostad
kommer att påverka luftkvaliteten, Då vi bor extremt nära vägen
F) Vi vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi vår vall
kommer att påverka grödorna. (speciellt insått örthö/vall)
G) Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna våra marker odlingar och hur
detta påverkar våra skördar och kvaliteten på det som ska bli hästfoder
Detta för att en av våra hästar lider av sjukdom och vi är orolig att er verksamhet kommer att
förvärra hans tillstånd. Vi är också oroliga för att er verksamhet kommer att påverka hela
luftbilden i och runt vårt hus och stall.

5. Vår hälsa och vår fastighet – buller
•

•

A) Vi vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
B) Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors och hästars hälsa och sedan
redogör det för oss som kommer att drabbas.

•

C) Vi vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och vi vill veta på vilket sätt
vår hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i vår livssituation.
Detta för att en av oss är stresskänslig, vi vill att ni tar hänsyn till detta när ni planerar
bullerdämpningen.Vi är mycket oroliga för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer
att påverka vår och våra djurs hälsa negativt.

•

D) Vi vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid,
men även under kvällstid. Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det
mycket lite trafik på väg 912, vilket idag ger oss och en lugn miljö med möjlighet till avkoppling
och vila.

•

E) Vi vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid min uteplats
Detta för att vi har en altan i söderläge där vi tillbringar en stor del av den varmare tiden på året.

•

F) Vi kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid vår
bostad påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad. Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men
vi har många kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom
några år. Skog dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan
förutsätta att den kommer att stå orörd i 25 år.

•

G) Vi vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller
vid buller som kommer i impulser.
H) Vi vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.

•

•

I) Vi vill att ni utreder hur långvarigt buller av det slag er verksamhet skapar skulle påverkar våra
hästar och om det faktiskt befinner sig inom djurskyddslagens ramar.
Detta för att vi har skotträdda hästar och när det gäller våra hästar vet vi att det finns
djurskyddslagar som begränsar hur mycket ljud vi får utsätta våra djur för.

•

J) Vi kräver att ni tar hänsyn till att en större del av trafiken troligen kommer att åka förbi vår
bostad när ni gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer
att komma från/åka till E18 söderut på väg 912. När vi väljer väg gör vi det efter humör. Ibland vill
vi åka motorvägen, ibland vill vi åka naturskönt (norrut, väg 912 mot väg 269). En lastbilschaufför
kommer troligen också att göra denna bedömning. Genom att åka norrut slipper chauffören
dessutom två vänstersvängar på en vältrafikerad väg för att komma ut på E18.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo
häradsväg och vi vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt
säkerhetssituationen påverkas av de transporter som kommer att köra nära vår bostad.
Realistiskt är att 80% av trafiken till och från kommer välja väg 912 mot Kvarnibblegård
Era angivna värden på samrådet stämmer ej överrens med trafikverkets som har betydligt lägre
bullervärden. Ni blir dessutom ansvariga för en tungtrafiksökning på vägen med nästan 200% hur
kan detta vara lämpligt och godkänt av trafikverket samt de två kommunerna.
K) Vi kräver att ni upprättar en bullerskärm för att avskärma vårt hus från väg 912 om
bergtäckten påbörjas då vi endast har 10 meter till vägen och då den tunga trafiken uppskattas
öka med 200% enligt eran egen beräkning.

6. Vår familjs säkerhet - trafiken
•

A) Vi vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att vår familj rör sig mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av
olika anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och
kuperad och det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det
finns större och mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning
vilka tillsammans med skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar
fläckvis blixthalka vilket i sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis
med mycket få riktigt allvarliga skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor
utefter den nu oroar oss för är vilken effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och
tunga fordon kommer att få. Denna utredning gäller även väg 269 som är en av Sveriges mest
olycksfyllda väg

•

B) Vi vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka våra små barns och
deras vänners säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de
väntar på, eller lämnar, bussen.
C) Vi vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i
fortsättningen när sättervikshage-korsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad
fyrkorsning med många tunga fordon i vänstersväng ut på väg 912/Håbo häradsväg.
Detta för att våra barn och deras vänner står från 6 års ålder utefter denna väg och väntar på
skolbussen och de hoppar av bussen för att gå mot sina hem på den smala väggrenen.
Skolbussen som kör mot Tjustaskolan och Broskolan plockar upp skolbarn på den norra sidan av
Håbo häradsväg först, sedan vänder den vid vägen mot Sätterviks hage, dvs mitt emot den tänka
bergtäktsutfarten, för att köra tillbaka österut och plocka upp barn som bor utefter den södra
sidan av vägen. För att undvika att barnen behöver gå utefter vägen stannar bussen varhelst det
finns barn att plocka upp och den kan inte ta hänsyn till var det är mer eller mindre lämpligt att
stanna.

•

•

D) Vi vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den
markant ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss.
På alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.

•

E) Vi undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att
öka avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen
på vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en
smal och kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare,
cyklister, mopedister, ryttare och joggare.

•

F) Vi vill att ni remiterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
G) Vi vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på alla vägar mot
grustäkten.
Den planerade utfarten för tung trafik från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den
används mycket sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna,
Håbo-Tibble eller Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta
utfarten, men det skarpaste krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100%
koncentration och fokus samt en väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer
förmodligen att behövas) för att släppa ut en fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin
vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot E18.

•

H) Vi kräver en garanti att den ”busshållplats och vändplats för buss” som finns på/tillhörande
fastigheten Kvarnibble 2:10 INTE kommer användas av bilar till och från täkten
Varken som parkering av fordonet eller släpet ej heller som plats att byta lastväxlarcontainer eller
liknande. Lämpligen med en ombyggnation av denna plats som gör det omöjligt att nyttja den i fel
ändamål
I) Då hästar lätt blir skrämda och nervösa av sprängningar samt ihållande knackande ljud undrar
vi hur ni ser på detta problem om hästarna, spränger hagar av rädsla vid explosioner och kommer
ut på vägen. Om de får ett permanent nervöst beteende och behöver lugnande medicin. Om de
skulle dö av rädsla och chock pga sprängningar och knackningar. Är detta något ni kommer ta
ansvar för? Vem ersätter skador på häst och trafikolyckor samt veterinärkostnader
Vi vill att ni utreder detta.
J) Då vi bor i den skarpa kurva där befintlig stig in mot det tilltänkta täkt går är vi bekymrade över
att ni på samrådet sa att denna väg skulle nyttjas till personbilstrafik och annan lätt trafik.
Stämmer detta? På vilket sätt ska denna väg användas, kan ni garantera att detta inte kommer
påverka och störa oss? Det är en feldimensionerad kurva och en kurva med extremt många
olycksfalls tillfällen redan idag. Vi vill att ni utreder detta och tar ned detta i dialogen med
trafikverket.

7. Vår fastighet och egendom – ekonomi
• A) Vi vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på vår fastighet.
• B) Vi vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser
att lösa vår fastighet alternativt ersätta vår ev. ekonomiska förlust
Detta för att vi är oroliga för hur en bergtäkt nära vår bostad kommer att påverka värdet av vår
fastighet. Mäklare vi talat med talar om en värdesänkning på 20-25% på vår fastighet vilket skulle
innebära en ekonomisk katastrof för vår familj.
•
•
•

C) Vi vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
D) Vi vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
E) Vi vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på vår fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.

•

F) Vi vill att ni utreder hur vårt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Detta för att enligt vår och många andras erfarenhet är själva anledningen att man vill flytta ut på
landet att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de
lider av förorenad luft vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed
förbättrad hälsa och livskvalitet på landet. Vi vill inte att våra barn skall växa upp granne med en
bergtäkt, men stendamm är inget försäljningsargument direkt då det lyser astma, stenlunga, KOL
och ohälsa.

•

G) Vi vill att ni redogör för hur vi kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador vår
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
• I) Vi vill att ni redogör för hur vi ersätts om vår brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
• J) Vi vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material
på vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
• K) Vi vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.
• L) Vi vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på vår tomt pga vibrationer
från den ökade tunga trafiken
Detta för att vi misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta eller
indirekta skador på mig eller vår egendom. Mitt hus ligger 10 meter från väggrenen på väg 912/Håbo

häradsväg och vår familj reser dagligen på den aktuella vägen.

8 Allmänt verksamheten
• A) Vi vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att Vi vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
•
•

B) Vi vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
C) Vi vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens Fördjupade
landsbygdsplan, FÖP 16, som ligger för beslut i kommunfullmäktige 14 juni 2017
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas? I er hydrogeologiska
undersökning som ni visade på samrådet samt även via swerock finns alternativa områden längs med
E18 med likvärdig bergskvalitet utan radon och glimmer. Huruvida är dessa platser undersökta som
alternativa platser då det inte stör bebyggelse och fritidsmiljö.
•

D) Vi vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
• E) Vi vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
• F) Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
• G) Vi vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten. Speciellt då vår brunn angränsar till avrinningsdiket.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Vi är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.
•

H) Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
• I) Vi vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
• J) Vi vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
• K) Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
• L) Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle
uppstå).
• M) Vi vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss
boende och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
• N) Vi vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
• O) Vi vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen
kommer att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
• P) Vi vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
• Q) Vi vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och vi vill veta vad ni har
för incidentberedskap.
•

R) Vi vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
• S) Vi vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Vi förstår att det kan
fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?

•
•

T) Vi vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer
att vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
U) Vi vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl

Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.

9 Allmänt – djur och natur
•
•
•
•
•

A) Vi kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
B) Vi vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
C) Vi vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
D) Vi vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
E) Vi vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och
om detta kan påverka miljön och djurliv

Detta för att vi är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Vi anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Vi anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar
som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för
dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.
•
•
•
•

F) Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
G) Vi vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
I) Vi vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad
är det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
J) Vi vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.

Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Vi är mycket oroliga för hur det kommer att påverka omgivningarna.
•
•
•
•
•
•
•

K) Vi vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur
en sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
L) Vi vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
M) Vi vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
N) Vi vill att risken för att vägen blir översvämmad pga olycka med reglering av spillvattnet
utreds.
O) Vi vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
P) Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen. I vårt fall brunnen, beteshagar etc
Q) Vi vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.

Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.

•
•

R) Vi vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
S) Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill vi att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.

Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
•

T) Vi vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.

Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.
•

U) Vi vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).

Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
•

V) Vi vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen
till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet.

Vi är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är vi oroliga för vilka
konsekvenser det kan få.

10. Allmänt – säkerhet
•

A) Vi vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och
skada sig.

Våra och andras barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När
ni nu väljer att relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå
garantera människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet
eller omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B) Vi vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
C) Vi vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
D) Vi vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
E) Vi vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada våra bil när vi kör på vägen
nära täkten.
F) Vi vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
G) Vi vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
H) Vi vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor
som finns i området.
I) Vi vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
J) Vi vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en
sprängning utgör. Finns det risk att hon överger dem?

Detta för att vi är oroliga för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för mig
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här. Även smådjur som Salmandrar och kopparödlor lever i
skogen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K) Vi undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har
för Håbos östra trafikplats?
L) Vi undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.
M) Vi vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
N) Vi vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
O) Vi vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder
den norra delen av väg 912.
P) Vi vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.
Q) Vi vill att ni utreder om Erikssundsbron kommer att klara denna ökade belastning utan att de
redan förekommande stoppen och problemen med öppning och stängning av bron förvärras
och/eller att alla trafikanters säkerhet riskerars pga överanvändning.
R) Vi vill att ni utreder om den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla
de hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och
lever på gården.
S) Vi vill att ni utreder avståndet för tilltänkt infartsväg till täkten och befintlig elgata/
kraftledningar. Vad händer med elen till våra fastigheter om det sker en skada/ olycka på denna

Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser vi att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi mitt hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent
som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och vi vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Skall bilarna norrut så kommer de dessutom att passera över den lilla och ålderstigna bron som leder
över Erikssund och genom den aktiva hästgården med samma namn.
Avslutningsvis inser vi att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och våra närmaste. Vi förutsätter att ni tar vår
oro och våra frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till någon av nedan om ni har några frågor.
Hälsningar
Karin Wendt/ PO Ekstrand
Håbo häradsväg 11
Kvarnnibble 2:9; 2:10 samt 3:15
197 93 Bro
0704-654586 / 076-113 7878
karin.wendt@la-sailing.se
poe@rias.se

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Siw Johansson <siwanjohansson@hotmail.com>
den 19 maj 2017 13:08
Holm, Göran; jenny.malmkvist@swerock.se; Emma Johansson
Bergtäkt Kvarnnibble 10245369

Hej!
2017

Upplands Bro 17 maj

Vi är familjen Johansson. Vår fastighet är Härsbrokärr 2:1.
Vi bor 300 meter från den tänkta bergtäkten som ni vill öppna upp via Swerock. Detta bekymrar oss väldigt
mycket.
Vi är idag en jordbruksfastighet som har spannmålsodling, köttproduktion samt en liten hästverksamhet.
Vår oro inbringar:
·

Vattnet: Hur ställer ni er till om vårt vatten blir förorenat av spillprodukter från ex. sprängämnen/
damm. Med tanke på att djuren har ett stort behov av mycket vatten per dygn så är en sänkning av
grundvattennivån ett stort problem för oss! Djuren har även ett högre krav på kvaliteten än vad vi
människor har. Hur kommer ni att lösa det? Eftersom att våra brunnar inte är så djupa i dagsläget
och att två av våra dricksvattenbrunnar ligger inom det rödmarkerade området. Våra grävda
brunnar är 3-4 m djupa, den borrade brunnen är 10m djup. Vi är även fundersamma över hur en
sänkning av grundvattennivån kommer påverka växtodlingen. Hur löser ni det? Det båtsdike som
ni tänker använda er av för transportera bort överflödigt vatten, sköts idag av en dikesförening idag
som vi är delägare i. De påverkningar det kommer att bli av ökat vattenflöde, det underhåll som då
också ökar pga detta påverkar ju oss som delägare. Hur löser ni det?

·

Buller: Vilken negativ utveckling kommer det bli för vår fastighet när det kommer till buller? På 300
m med öppet fällt är vi oroliga att bullernivån överstiger 60 decibel. Häromdagen hörde vi
sprängningar från Högbytorp som ligger betydligt längre bort än vad ni kommer att vara. Hur
påverkas djuren av detta? Djuren kommer ha sitt bete ca 150 m ifrån bergtäkten. Vi är oroliga att
djuren skall reagera på sprängningar/buller/vibrationer då vi är rädda att de springer igenom de
elstaket som finns idag. Hur löser ni det? Med tanke på det läge vår fastighet har så kommer vi inte
bara ha buller ifrån täkten, vi kommer att ha störningar från in- och utfartstrafik till den tänkta
täkten. Eftersom det har tagits ner mycket skog mellan fastigheten och den tänkta vägen så det
idag inte mycket "bullerskydd". Vi kommer alltså att ha störande buller från 06-22. Den nivån på
buller kommer att bli högre än vad som är acceptabelt. Även om vi idag driver ett jordbruk så har vi
andra jobb utanför verksamheten,för vår del innebär det en hel del obekväm arbetstid som i sin tur
innebär att vi behöver sova ibland del av dagen, ibland hela dagen. Om ni nu får igenom er
verksamhet, så kommer det att innebära att vår hälsa kommer att bli påverkad av buller som stör
vår sömn. Vi ska väl ändå inte behöva ändra våra arbetsrutiner för att anpassa oss efter er? Vi
kommer inte kunna ha fönsterna öppna då vi blir tvungna att minimera ljudet från er. Hur löser ni
det? Med tanke på att vi bor på landet och vill ha en lugn och fridfull miljö, kommer vi i
fortsättningsvis kunna sitta ute på vår altan och inte bli störda av er tänkta verksamhet?

·

Sättningar: Vår fastighet står på sten/ lera och grunden består av delvis gjuten platta. I dagsläget
har vi inga sättningar i huset. Vår oro är att framtida sprängningar och vibrationer kommer att
påverka grunden. Hur löser ni det?
Framtida värdeminskning av
fastigheten. Hur kompenserar ni oss för det?
1

·

Damm: Vår fastighet har en utäga som kommer att ligga MYCKET nära in- och utfartsvägen till
täkten. Vår oro är att vår produktion blir ohälsosam till de djur som ska äta utav den. Vad kan ni
lämna för garantier att djuren inte blir drabbade?

·

Trafiksäkerhet: När vi kommer med jordbruksmaskiner och skall bruka vår jord på utägan, hur kan
ni garanterna vår säkerhet med tanke på den kapacitet ni har tänkt på denna väg per dygn? Med
tanke på att den tunga trafiken ökar, så ökar också olycksrisken för alla hästmännniskor som korsar
denna väg daglien, med tanke på att ni tar bort en stor del av våra ridvägar i skogen om ni öppnar
bergtäkten. Hur löser ni det? Idag är väg 912 en hårt trafikerad väg, med tung trafik, bussar till/från
Arlanda, skolbussar. Men det finns även många cyklister och motorcyklister som färdas här. Vi
känner stor oro inför att trafiken ska öka ock därmed ökad olycksrisk. Vägen är smal, krokig och har
dålig sikt! Hur kommer ni att lösa det?

·

Jakt: Idag finns det en stor population av vilt av olika slag i vårt område. Hur påverkas viltet/ jakten
av sprängning och buller? Idag har vi stora jaktmöjligheter på våra marker. Hur kompenseras vi
ekonomist om jakten uteblir?

Hälsningar//
Siw och Clas Johansson
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Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 18 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Hej WSP och Swerock,
Jag äger en fastighet ca 800 m från den tänkta bergtäkten Kvarnnibble och jag känner stor oro för
vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig, min familj, min fastighet och
omgivning. Nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt
utreder och redovisar för i er MKB.
Min fastighet - spillvatten
• Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att drabbas av spillvattnets miljöpåverkan
•
Min fastighet - grundvattensänkning
• Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att på något sätt drabbas av en
grundvattensänkning
Min hälsa och min fastighet - sprängningar
• Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka min hälsa.
•
• Jag vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom på min tomt.
• Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
• Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningar.
• Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.
• Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
• Jag vill att ni utreder om min ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.
• Jag vill att ni utreder om min fastighets vatten och avlopp kan störas eller skadas av
sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen.

Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
• Jag vill att ni utreder hur stendamm från täkten samt avgaser från maskiner och transporter
påverkar hälsan för oss som bor i närområdet och att ni då tar särskild hänsyn till oss med
allergier och astma.

Min hälsa och min fastighet - buller
• Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi har flyttat hit för lugnet och friden och valt detta
område av just hälsoskäl.
• Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller kan påverka vår hälsa och sedan redogör det för oss
som riskerar att drabbas.
• Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket sätt
vår hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min familjs livssituation.
Detta för att jag är mycket orolig för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka
vår hälsa negativt.
Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid,
men även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg
912/Håbo häradsväg, vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
•

Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara
avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.
•

Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller
vid buller som kommer i impulser.
• Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.
•

Jag kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad när
ni gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. När jag väljer väg gör jag det efter humör. Ibland vill jag
åka motorvägen, ibland vill jag åka naturskönt (norrut, väg 912 mot väg 269). En lastbilschaufför
kommer troligen också att göra denna bedömning. Genom att åka norrut slipper chauffören dessutom
två vänstersvängar på en vältrafikerad väg för att komma ut på E18.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg
och jag vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt säkerhetssituationen
påverkas av de transporter som kommer att köra nära min bostad.
•

Min säkerhet - trafiken
• Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att vi rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika
anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och
det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och
mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med
skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i
sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt allvarliga
skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss för är vilken
effekt på skadestatistiken ett så markant ökat antal tunga fordon kommer att få.

Jag vill att ni utreder hur bussresenärers säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant
ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer.
•

Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare.
•

Jag vill att ni remitterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av
tunga fordon precis efter ett backkrön?
• Jag vill att ni remitterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 80 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo häradsväg och mot
E18.
•

Min fastighet och min egendom – ekonomi
• Jag vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på min fastighet.
• Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min
fastighet.
• Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
• Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
• Jag vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på min fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från
den samma.
Detta för att enligt min erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet
att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av
förorenad luft vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad
hälsa och livskvalitet på landet..
•

•
•
•
•

Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.

Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga vibrationer
från den ökade tunga trafiken
Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta
eller indirekta skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och min
familj och jag reser dagligen på den aktuella vägen.
•

Allmänt verksamheten
• Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
Jag vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens
landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?
•
•

Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
• Jag vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
• Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
• Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Jag är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.
•

Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
• Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
• Jag vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
• Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
• Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle
uppstå).
• Jag vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
• Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
• Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen
kommer att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
• Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
• Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har
för incidentberedskap.
•

Jag vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
• Jag vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att det
kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?
•

Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer
att vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
• Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
•

Allmänt – djur och natur
• Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
• Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
• Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
• Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
• Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och
om detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Jag anser att
större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Jag anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in
utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en
uppenbar risk för dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.
Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
• Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
• Jag vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad
är det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
• Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån
vilket låter som ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.
•

Jag vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur
en sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i
området
• Jag vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
• Jag vill att risken för att vägen blir översvämmad pga utreds.
• Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen.
• Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.
•

Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
• Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
•

• Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.
Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som
används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
•

Jag vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen
till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet.
Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är jag orolig för vilka
konsekvenser det kan få.
•

Allmänt – säkerhet
• Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och
skada sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera
människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller
omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
Jag vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
• Jag vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
• Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
• Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen
nära täkten.
• Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
• Jag vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
• Jag vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor
som finns i området.
• Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
• Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för mig
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.
•

•

Jag undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?

•

•
•
•
•

Jag undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken.
Jag vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
Jag vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder
den norra delen av väg 912.
Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.

Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi mitt hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent
som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och jag vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar
min oro och mina frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.
Hälsningar

Peter Heidenberg
Nedergårdsv.11
197 93 Bro

Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

maria de la paz <nickedanny@gmail.com>
den 20 maj 2017 10:48
Holm, Göran
Kevan ärende 10245369

WSP
Sverige AB
Göran Holm
Stockholm 19/5-17
Härmed säger jag nej till era planer. Min stuga 54 ligger i Kevan. Jag köpte fastighet 2006 för att mina barn,
hundar och jag ville njuta av naturen, då vi annars bor i Hornstull. Vi behöver lugn och ro för att orka med
stressen i stan. Jag jobbar som
lärare i stan vilket är tufft, Kevan är min lilla lugna oas. Planerar redan nu min ålderdom på Kevan m
min lilla tomatodling.
Min pojkvän Rune jobbar på Stockholm Vatten och är expert på vattenfrågor. Det finns en stor risk att ni
förstör grundvattnet.
I stan spelar min granne trumpet och jag blir så fruktansvärt irriterad, så jag behöver tystnaden ute på
Kevan. Kommer inte att tolerera någon typ av ljud. Har tinnitus och hörapparat pga fel m höga aguda
ljudnivåer.
Luften runt Hornstull är dålig och därför är det viktigt för mina barn och mig med en ren luft utan
dampartiklar.
Jag måste stå ut m höga nivåer ljud i klassrummet på jobbet, måste ha min vila! Måste ha tysthet! Annars
finns det risk för sjukskrivning. Har redan en nervskada i benet och foten m smärta, pga att läkare misstog
sig då de satt dit protesben och kapade av nerver i benet. Min stressnivå är låg! Behöver lugnet på Kevan.
Min dotter filmar och behöver en fin och lugn filmmiljö. Min son spelar fotboll och behöver få spela fotboll
på en ren plats där han kan andas ren luft. Då han var liten sa läkaren att det fanns risk för astma. Nu är han
allergisk. Idag, fredag gick han inte till skolan då han inte kunde sova inatt pga polen och dålig luft, hade
ont i halsen och helt täppt.
Om ni nu skulle ändå köra på och förstöra våra liv, förstöra vårt vatten, då får ni stå för att se till att
kommunen ger oss kommunalt vatten och avlopp. Ni får städa upp efter er och ordna upp hela situationen
och då får ni stå för avgiften. Det blir väl ca 125 000 sek per hus. 90 hus a 125 000 sek plus arbetstid att
styra upp hela processen m kommunen. Och snabbt ska det gå! Tänker inte sitta och dricka förorenat vatten
och få cancer!
Vill inte ha en massa störande, stressande trafik som era tunga lastbilar: varken helg, vardag, natt- eller
dagtid. Vill bara höra fågelkvitter och njuta.
Förstör ni vårt Kevan, så måste man
ev sälja men då har ni även förtört värdet rent ekonomiskt. Ni sänker ju ner värdet! Ska ni stå för den
summan jag går back. Just nu kan jag få 690 000 sek minst. Orenoverade hus m sämre läge än mitt får 690
000 sek. Mitt hus är nyrenoverat vid skogen så jag kan säkert få 790 000 sek m nytt kök, tystlåten
värmepump, nya golv, nymålat. Jag har satsat min låga lön som lärare på att fixa fint på Kevan. Jag vet att
dammig luft skitar ner mina vita nymålade väggar, då jag ser det i min lya i Hornstull. Det blir dammigt,
smutsigt och missfärgat med förorenad luft. Ska ni stå för de fortsatta renoveringarna då
ni kommer att smutsa ner allt?
Jag behöver få svar på allt! Nu kan jag inte sova för jag är orolig! Mycket orolig!
Snälla, lämna oss ifred! Vi köpte Kevan just för att vi sökte lugnet, renheten, naturen!
Hälsningar
Maria de la Paz
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Holm, Göran
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Jesper Österlund <malardalensmaleriservice@gmail.com>
den 19 maj 2017 23:39
Holm, Göran; jenny.malmkvist@swerock.se
Ang bergtäkt Kvarnnibble

Upplands bro den 19 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Hej WSP och Swerock,
Jag äger en fastighet inom 1 km radie från den tänkta bergtäkten Kvarnnibble och jag känner stor oro för vilka följder
den planerade etablering skulle kunna medföra för mig och min fastighet och omgivningen. Nedan följer ett antal
punkter som jag vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Min fastighet - spillvatten
· Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att drabbas av spillvattnets miljöpåverkan
· Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att översvämmas pga spillvatten från er verksamhet.
Min fastighet - grundvattensänkning
· Jag vill att det utreds om min fastighet kan komma att på något sätt drabbas av en grundvattensänkning
Min hälsa och min fastighet - sprängningar
· Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka min hälsa.
· Jag vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada mina trumhinnor och/eller min hörsel.
· Jag vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom på min tomt.
· Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
· Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningar.
· Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid sprängning.
· Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
· Jag vill att ni utreder om min ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.
· Jag vill att ni utreder om min fastighets vatten och avlopp kan störas eller skadas av sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva sprängningen
och det gör mig givetvis mig som bor nära det tänkta området orolig.
Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
· Jag vill att ni utreder hur stendamm från täkten samt avgaser från maskiner och transporter påverkar
hälsan för oss som bor i närområdet och att ni då tar särskild hänsyn känsliga individer med t.ex. till allergier
eller astma
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Min hälsa och min fastighet - buller
· Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev bullerdämpning, tar
extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten bor för lugnet och friden och
många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
· Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för oss som
kommer att drabbas.
· Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket sätt min hälsa
kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
Detta för att jag är mycket orolig för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att påverka min hälsa
negativt.
·

Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid, men även
under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg 912/Håbo häradsväg,
vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
·

Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad påverkas
om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många kalhyggen i
området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog dämpar buller, men ni kan räkna
med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den kommer att stå orörd i 25 år.
·

Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller vid buller
som kommer i impulser.
· Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar med, samt
att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till verksamheten samt
redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att alla maskiner går för full effekt
samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex skutknackning.
Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med impulskomponenter, företrädesvis i
närhet till bullerkällan.
·

Jag kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad när ni gör er
bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att komma från/åka
till E18 söderut på väg 912. När jag väljer väg gör jag det efter humör. Ibland vill jag åka motorvägen, ibland vill jag
åka naturskönt (norrut, väg 912 mot väg 269). En lastbilschaufför kommer troligen också att göra denna bedömning.
Genom att åka norrut slipper chauffören dessutom två vänstersvängar på en vältrafikerad väg för att komma ut på
E18.
Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg och jag vill att det
utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt säkerhetssituationen påverkas av de transporter som kommer
att köra nära min bostad.
Min säkerhet - trafiken
· Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor pga fler tunga
fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att jag rör mig mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika anledningar. Vägen
är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och det finns t.ex. inga möjligheter till
omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen
utefter vägens sträckning vilka tillsammans med skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor
orsakar fläckvis blixthalka vilket i sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få
riktigt alvarliga skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss för är vilken
effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att få.
·

Jag vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka områdets barn och deras säkerhet i
samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de väntar på, eller lämnar, bussen.
· Jag vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i fortsättningen när
sättervikshage-korsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad fyrkorsning med många tunga fordon i
vänstersväng ut på väg 912/Håbo häradsväg.
Detta för att barnen står från 6 års ålder utefter denna väg och väntar på skolbussen och de hoppar av bussen för att
gå mot sina hem på den smala väggrenen. Skolbussen som kör mot Tjustaskolan och Broskolan plockar upp
skolbarn på den norra sidan av Håbo häradsväg först, sedan vänder den vid vägen mot Sätterviks hage, dvs mitt
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emot den tänka bergtäktsutfarten, för att köra tillbaka österut och plocka upp barn som bor utefter den södra sidan av
vägen. För att undvika att barnen behöver gå utefter vägen stannar bussen varhelst det finns barn att plocka upp och
den kan inte ta hänsyn till var det är mer eller mindre lämpligt att stanna.
·

Jag vill att ni utreder hur bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots den markant ökade
mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan Bålsta och
Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På alla andra busshållplatser
stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av resenärer.
·

Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka avsevärt av
den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste befinna oss på väggrenen
för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många joggare, cyklister,
mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på vägkanten t.ex. som cykelpendlare,
hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir
mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister, ryttare och joggare.
·

Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband med att
vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av tunga fordon precis
efter ett backkrön?
· Jag vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i någon av,
eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket sällan. Den bil
som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller Sigtuna passerar ett antal kurvor
och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste krönet kommer precis innan utfarten och
bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer
förmodligen att behövas) för att släppa ut en fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över
912/Håbo häradsväg och mot E18.
Min fastighet och min egendom – ekonomi
· Jag vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära för värdet
på min fastighet.
· Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att lösa min
fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min fastighet.
· Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
· Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
· Jag vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på min fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en bullrande
verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.
· Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från den samma.
Detta för att enligt min erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet att man längtar
ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de lider av förorenad luft vid den tidigare
bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed förbättrad hälsa och livskvalitet på landet..
·

Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min egendom
kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
· Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
· Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på vägen
vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
· Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.
· Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga vibrationer från den
ökade tunga trafiken
Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta eller indirekta
skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och min familj och jag reser dagligen
på den aktuella vägen.
Allmänt verksamheten
· Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
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Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela bilden eller
kommer det att förändras under tid?
· Jag vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
· Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för ytterligare
byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste verksamheten ligga just här,
där så många omkringboende drabbas?
·
·
·
·

Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på täkten.
Jag vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och därmed i
våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av verksamheten. Jag är
orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss boende.
·
·
·
·
·
·

Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av verksamheten
Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
Jag vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle uppstå).
Jag vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende och andra
som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
· Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
· Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen kommer att
transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
· Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga situationer
· Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen erfarenhet att
det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som planeras måste anses
medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har för incidentberedskap.
·

Jag vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att situationen
påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
· Jag vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat sätt påverka
trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i dokumentationen att damm
från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att det kan fungera så den del av året då det är
plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?
·

Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer att vara
enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
· Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten kommer att ha 36 ton
på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det är mer hanterligt och ofta det enda
alternativet för mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur
· Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda området samt
dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och komplett bild.
· Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras objektivitet och
verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
· Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs fågelskyddsdirektiv eller
EUs habitatdirektiv kommer till skada
· Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
· Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och om detta kan
påverka miljön och djurliv
Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Jag anser att större
sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och människor en fristad. Jag
anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt
motverka syftet med själva beställningen leder till en uppenbar risk för dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat
arbete.
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·

Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex svamp, bär, träd
och växter
· Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området; sumpmarker
och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom området
· Jag vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad är det som
säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
· Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka grundvattennivån vilket låter som
ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.
·

Jag vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur en sådan
förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i området
· Jag vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
· Jag vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
· Jag vill att risken för att vägen blir översvämmad pga utreds.
· Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i synnerhet,
utreds.
· Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela sträckningen.
· Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att bekämpa damm
med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom hamnar i lokala diken. Detta dike
sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.
·

Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och naturliv i
skogen.
· Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra att damm från
vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten och det i de flesta
fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
· Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar det vilda
djurlivet i ännu större omfattning.
·

Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket rekommenderar en
verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som bor här, men
även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och naturintresserade familjer. Det finns
stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området. Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för
tävlingsarrangemang och ornitologer kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
·

Jag vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen till
bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt dricksvatten i
synnerhet.
Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad utsläpp vid en
eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där t.ex. en bil lastad med
sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är jag orolig för vilka konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet
· Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och skada sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att relativt tätt
befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera människors säkerhet. Hur skall ni
kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig
för nära vid fel tillfälle?
·
·
·
·

Jag vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo häradsväg (tex
barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
Jag vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med sprängningar i
och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen nära täkten.
5

·

Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas eller
förolyckas vid sprängarbeten.
· Jag vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
· Jag vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor som finns i
området.
· Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
· Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning utgör.
Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för mig och andra.
Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från sprängningar, vilket kan få dem
att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla väderstreck.
Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som bor här, men även av tillresta
bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av mervärdet för
oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn, hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och
trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har flera olika sorters hackspettar häckande här.
·

Jag undrar om Trafikverket Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för Håbos östra
trafikplats?
· Jag undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken från den nya
hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade tillkommande tunga trafiken.
· Jag vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra resenärer som
trafikerar denna korsning dagligen.
· Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
· Jag vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder den norra
delen av väg 912.
· Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka olycksstatistiken på den
redan hårt drabbade väg 269.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd fordon till och från
täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och därmed genom vår by, förbi mitt hus
och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen
där ett tungt fordon var inblandat och jag vet att den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era planer på en
bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar min oro och mina frågor på
fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla synviklar i era vidare handlingar i detta
ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.
Hälsningar
Jesper Österlund och Sofia Lervik
Nybolundsvägen 5
19793 Bro
Tel 0707-915133 Fastighetsbeteckning Kvarnnibble 2:49
jesper@malarservice.se
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Till WSP och Swerock angående Uppdrag nummer 10245369 - Bergtäkt Kvarnnibble
Mitt namn är Helena Nygren och min familj består av mig, min man Stefan samt våra två barn Meia och Lucas. Vi bor
på Håbo häradsväg 16 i Upplands-Bro och 3 km från gränsen till Håbo kommun och Uppsala län. Jag känner stor oro
för vilka följder den planerade etableringen av en mycket stor bergtäkt endast 400 meter från vår fastighet skulle
kunna medföra för mig, min familj, vår säkerhet, vår fastighet och vår omgivning. Nedan följer ett antal punkter som
jag vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Jag har valt att lägga ett antal personer och myndigheter på kopia i detta mail för att de, eller deras organisation,
antingen nämns i texten eller på annat sätt varit inblandade i den.
Jag inser att frågeställningarna är många, men de kommer alla från den oro era planer på en bergtäkt i mitt
närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar min oro och mina frågor på fullaste allvar
och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.
Hälsningar,
Helena Nygren
Håbo häradsväg 16
SE-197 93 Bro
SWEDEN

730204-5005

+46 738 330 608 (mobil)
+46 8 582 443 46 (hem)
helena.nygren@gruse.se
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Mottagare:
WSP Sverige AB
Att: Göran Holm

goran.holm@wspgroup.se

Swerock AB
Att: Jenny Malmkvist
jenny.malmkvist@swerock.se

För kännedom:
Upplands-Bro kommun

Håbo kommun

Trafikverket Stockholms län
Trafikverket Uppsala län
Jonas Christensen, Ekolagen

Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Uppsala

Upplands bro den 18 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Mitt namn är Helena Nygren och min familj består av mig, min man Stefan samt våra två barn Meia
och Lucas. Vi bor på Håbo häradsväg 16 i Upplands-Bro (se karta nedan) och fastigheten som är på
strax under 2000 kvm ligger ca 400 meter från den tänkta bergtäkten.
Jag känner stor oro för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig, min familj,
vår fastighet och vår omgivning och nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era
ansökningshandlingar samt utreder och redovisar för i er MKB.
Jennys Malmkvists (Swerock) ledord "Ingen tillståndsansökan är för svår att få igenom det gäller bara
att vara tydlig och ha fokus på rätt saker i rätt omfattning" är i detta sammanhang rent stötande för oss
som drabbas och jag kräver alltså att ni inte begränsar er MKB enligt WSPs samrådsunderlag, utan
genomför densamma i enlighet med best practice, svensk lag och naturvårdsverkets
rekommendationer. LÄNK
Håbo häradsväg 16
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Sida 1

Min fastighet
På Håbo häradsväg 16 bor Stefan, Helena, Meia och Lucas Nygren samt två hundar, tre katter, två
kaniner, tio höns, tre tuppar och ett antal kycklingar.

Våra höns betar i åkerkanten

Påskfirande på altanen

Hundbus i söderläge

Min fastighet - grundvattensänkning
 Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar min brunns kapacitet.
 Jag vill att ni utreder hur sänkningen av grundvattennivån kommer att påverkar min
bergvärmeanläggning
 Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar funktionen hos min
avloppsanläggning.
 Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar mina odlingar, mina fruktträd och
min trädgård
 Jag vill att ni utreder om/hur en sänkt grundvattennivå påverkar min husgrund. Finns det risk för
sättningar?
 Jag vill att ni omgående redovisar för alla oss som drabbas av er verksamhet om ni tänker
skicka er ansökan till Mark- och miljödomstolen eller till Länsstyrelsen.
 Jag kräver att ni, med referens till "best practise", i er MKB inte bara gör teoretiska uträkningar
utifrån hur man antar att förhållandet skulle kunna vara, utan att ni de facto genomför
provborrningar i området. Detta bör följas upp med pumpning motsvarande er tänka
grundvattensänkning. Detta bör ske vid olika årstider och vattenstånd för att över tid ge ett
verkligt underlag till vilken effekt era planer kommer att få för oss om bor i området, de
närliggande våtmarkerna etc.
Detta för att en sänkning av grundvattennivån känns som det skulle kunna ge en stor åverkan på min
omedelbara närmiljö, min fastighet och mitt boende. Jag har en egen borrad brunn vilken min
fastighet delar med två andra fastigheter och vi har dessutom två borrade energibrunnshål.

Min hälsa och min fastighet - sprängningar
 Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka min hälsa.
 Jag vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada mina trumhinnor
och/eller min hörsel.
 Jag vill att ni utreder hur sprängningar kan påverka mina djur och vad ni kan göra för att de
skall slippa lida fysiskt och mentalt vid sprängningar.
 Jag vill att ni utreder om djur påverkas av sprängningar/tryckstötvågor på något annat sätt än
människor gör
 Jag vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada person eller egendom på
min tomt.
 Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
 Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från själva
sprängningen och det gör mig givetvis mig som bor 400 meter från det tänkta området orolig.
Förutom min familj bor också hundar, katter, höns och kaniner hemma hos oss och självklart är jag
orolig för att de kommer att bli oroliga och skrämda av sprängningarna från er verksamhet.


Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid
sprängning.

Uppdrag 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble

Sida 2

 Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
 Jag vill att ni utreder om min ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.
Detta för att mitt hus har delvis platta och delvis torpargrund ställd på platta samt dessutom murad
skorsten och jag är orolig för att era sprängningar kommer att skada min egendom.


Jag vill att ni utreder risken för att min brunn rasar vid sprängning, pga stötvågor i
marken/berget.
 Jag vill att ni utreder risken för att min brunn får salt i vattnet pga sprängning.
 Jag vill att ni utreder om jag kan få in radon eller andra "naturliga" farligheter i dricksvattnet när
ni börjar spränga i berget.
 Jag vill att ni utreder risken att min brunn sinar eller får en försämrad kapacitet som följd av att
ni genomför sprängningar så nära min fastighet.
 Jag vill att ni utreder risken för att rester från sprängmedel eller andra restprodukter från er
verksamhet kommer in i min brunn, och hur det påverkar vattenkvaliteten
 Jag vill att ni utreder om det finns någon annan risk att min brunn blir förorenad eller skadad på
något annat sätt pga sprängning.
Detta för att jag har en borrad brunn på 70 meter som vi är tre fastigheter som delar på. Jag vet att det
finns saltdepåer i marken eftersom vi har grannar som fått salt vatten då de borrat. Jag är också orolig
för att det kan finnas radon och andra onyttigheter som idag ligger inkapslade, men som kan komma
fram i samband med större rörelser i berggrunden. Vi har grannar som haft radon i sitt vatten och det
är inget vi vill ha i vårt driksvatten


Jag vill att ni utreder om stötvågor från sprängningar (jag tänker på de som fortplantar sig i
marken) kan skada min avloppsanläggning.
Detta för att jag har enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltrationsbädd med restvatten därifrån
som leder ner mot bäcken där ni avser pumpa ut ert överflödsvatten och jag är orolig att mitt avlopp
kommer att skadas eller att dess funktionalitet kommer att påverkas av er verksamhet

Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
 Jag vill att det utreds om, och i så fall hur mycket, damm från verksamheten som riskerar att
hamna på min fastighet och i min och min familjs luftvägar
 Jag vill att ni utreder risken för att stendamm kommer ner i min brunn och påverkar
vattenkvaliteten.
 Jag vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi min bostad
kommer att påverka luftkvaliteten för oss som bor nära vägen.
 Jag vill att det utreds hur utsläppen från de transporter som kommer att gå förbi mina odlingar
kommer att påverka grödorna.
 Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på mina odlingar och hur detta
påverkar mina grödor.
Detta för att jag bor mitt emellan den tänka bergtäkten och Håbo Häradsväg och jag känner att jag på
så sätt kommer att bli omgärdad av er verksamhet på båda sidor. Vinden har ofta i syd/västlig riktning
vilket innebär att damm riskerar att färdas från er verksamhet och till mitt boende och jag är orolig för
att er verksamhet kommer att påverka hela luftbilden i och runt mitt hus.

Havsörnar häckar och jagar i området
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Min hälsa och min fastighet - buller
Min man och jag har valt att bo 5 mil från Stockholm för att vi ville skapa en hälsosam miljö för oss och
för våra barn. En miljö med frisk luft och utan det ständiga buller som livet i en stad innebär. Vi har valt
bort bekvämligheter för att vi värderar lugnet och luften högre. Nu är jag mycket orolig för att den totala
luft- och bullerbilden från verksamheten kommer att påverka hela familjens hälsa negativt, och då
särskilt våra växande barn.


Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten
bor för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
 Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för
oss som kommer att drabbas.
 Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket sätt
min familjs hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
 Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid,
men även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg 912,
vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
 Jag vill att ni utreder vilka bullernivåer som kommer att finnas vid min uteplats
Detta för att jag har en altan i söderläge där vi som familj tillbringar en stor del av den varmare tiden
på året, men som också är underbar en solig marsmorgon med en kopp kaffe i handen. Denna altan
ligger precis i riktning mot den tänkta bergtäkten och jag fruktar att de tranor, rävar och hjortar jag ser
idag kommer att bytas ut mot krossverk och dumprar.


Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller
vid buller som kommer i impulser.
 Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att
alla maskiner går för full effekt samtidigt.
Impulsljud är, har man konstaterat, mycket mer stressande och störande är en jämn "ljudmatta" och
Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med impulskomponenter.
Skutknackning är, som namnet antyder, ett knackande ljud och de slaghammare som slår sönder
större stenar ger ett mycket påtagligt ljud som är svart att "vänja sig" vid.


Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller av det slag er verksamhet skapar skulle påverkar
mina djur och om det faktiskt befinner sig inom djurskyddslagens ramar och med samhällets
bästa i åtanke.
Detta för att vi har tävlings- och tjänstehundar som absolut inte får bli skotträdda eller ljudkänsliga. Min
Borderterrier och jag har avtal med kommunen och MSB om att stå ständigt redo för att rycka in i
samhällets tjänst om sök efter person i rasmassor skulle bli nödvändigt, och hon kommer nu i dagarna
att gå upp på prov för att vi skall kunna hjälpa till också i samband med eftersök av trafik- eller
jaktskadat vilt.


Jag är mycket skeptisk till det lilla vi fått se av er så kallade bullerutredning och kräver att
ni gör nya uträkningar och att de tar hänsyn till:
o att en stor del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad när ni gör er
bullerutredning
o att en stor del av trafiken (enligt erfarenheter från andra täktområden) är mindre
lastbilar vilket medför ett avsevärt ökat antal bilar jämfört med era beräkningar
o den totala ljudbilden över vårt område, inkl t.ex. lufttrafik och ljudet från militärens
övningsfält
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. Med tanke på att vi har flera expansiva områden
(Uppsala, Knivsta, Sigtuna, Märsta, Rosersberg, Arlanda) inom 40 km norr om den tänkta bergtäkten
så måste jag starkt ifrågasätta ert antagande om att 90% (uppgift från samrådsmötet) av trafiken till
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och från täkten kommer att gå söderut mot E18. Det faktum att ni inte bara skall producera eget
material, utan också ta emot så kommer det att vara svårt för er att anta er veta redan nu var dessa
bilar kommer att komma ifrån.
o bullersituationen vid min bostad påverkas om skogen som omger
verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.

15 hjortar betar precis framför den nyskapade avvekningsplatsen och den tänka täkten

Min och min familjs säkerhet - trafiken
 Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor
pga fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att min man, mina barn och jag rör oss mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på
olika sätt och av olika anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är
kurvig och kuperad och det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen.
Det finns större och mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka
tillsammans med skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis
blixthalka vilket i sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få
riktigt alvarliga skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar
oss för är vilken effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att
få.


Jag vill att ni utreder hur den ökade tunga trafiken kommer att påverka mina barns och deras
vänners säkerhet i samband med resor till och från skolan i skolbuss samt tiden då de väntar på,
eller lämnar, bussen.
 Jag vill att ni utreder var/hur skolbussen skall vända på ett säkert och effektivt sätt i
fortsättningen när Sättervikshage-korsningen kommer att förvandlas till en hårt trafikerad
fyrkorsning med många tunga fordon i vänstersväng ut på väg 912/Håbo häradsväg.
Detta för att våra barn och deras vänner står från 6 års ålder utefter denna väg och väntar på
skolbussen och de hoppar av bussen för att gå mot sina hem på den smala väggrenen. Skolbussen
som kör mot Tjustaskolan och Broskolan plockar upp skolbarn på den norra sidan av Håbo häradsväg
först, sedan vänder den vid vägen mot Sätterviks hage, dvs mitt emot den tänka bergtäktsutfarten, för
att köra tillbaka österut och plocka upp barn som bor utefter den södra sidan av vägen. För att undvika
att barnen behöver gå utefter vägen stannar bussen varhelst det finns barn att plocka upp och den
kan inte ta hänsyn till var det är mer eller mindre lämpligt att stanna. Jag ser framför mig hur långa och
tunga fordon tröttnar på att vänta bakom den ständigt stannande skolbussen och till slut ger sig på att
köra om den samma medan barn rör sig i och runt bussen…
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Jag vill att ni utreder hur de vanliga bussresenärernas säkerhet skall kunna säkerställas trots
den markant ökade mängden tung trafik.
Detta för att SL-bussen har ett antal busshållplatser utefter 912/Håbo häradsväg (bussen går mellan
Bålsta och Arlanda via Sigtuna) men på endast ett ställe i en riktning finns det plats för en buss. På
alla andra busshållplatser stannar bussen helt enkelt på vägen för att kunna släppa på och av
resenärer. Vi som bor utefter vägen ser ofta hur bussen blir omkörd i mer eller mindre lämpliga
situationer och det är lätt att tänka hur en mångdubbling av den tunga trafiken skulle påverka
trafiksäkerheten.


Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister, mopedister,
ryttare och joggare. Skall vi bli "inlåsta" på våra egna fastigheter utan möjlighet att flytta oss därifrån
på annat sätt än i egen bil? Redan nu kan promenaden till brevlådan kännas som ett riskfyllt äventyr
och jag kan inte föreställa mig hur det blir med så många tunga fordon.

Väg 912, Håbo häradsväg mellan E18 och den tänkta bergtäktsutfarten



Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband
med att vägen frekvent - 170 bilar/dag enligt dokumentationen (se min kommentar om den
uträkningen under tidigare avsnitt "Buller"), gånger två får man anta eftersom de skall både dit
och tillbaka - kommer att "spärras av" av tunga fordon precis efter ett backkrön?
 Jag vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i
någon av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot
grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det skarpaste
krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och fokus samt en
väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas) för att släppa ut en
fullastad grusbil, eventuellt med släp, som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo
häradsväg och mot E18.
Jag är medveten om att det inte anses vara ert ansvar att "folk" kör för fort, men det är ett faktum att
mycket få håller hastigheten på denna typ av väg och dödsolyckor är, förutom en stor tragedi för de
inblandade, också mycket dålig publicitet för såväl Swerock, Upplands-Bro kommun, Trafikverket och får man anta - den beslutande myndigheten. I t.ex. 90 km/h har en motorcyklist mycket små chanser
att efter krönet hinna stanna om han/hon har otur.

Uppdrag 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble

Sida 6

Min fastighet och min egendom – ekonomi
 Jag vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära
för värdet på min fastighet.
 Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att
lösa min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust.
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min
fastighet. Mäklare jag talat med talar om en värdesänkning på 20-25% på min fastighet vilket skulle
innebära en ekonomisk katastrof för mig och min familj och med stor säkerhet också för alla de andra
hushåll som berörs.
Min man och jag har sedan en tid tillbaka funderat på att bygga nytt hus i området, men vi är sedan
detta blev känt nu "gisslan" i vårt eget hus då ingen vet om/hur/vad/när en bergtäkt kommer att
påverka boendet och en försäljning är i dagsläget i det närmaste omöjlig. Till detta kommer att vi nu
måste leta tomt utefter en annan vägstrecka då vi ju naturligtvis inte vill bygga ett nytt hus i närheten
av vare sig bergtäkten eller de vägar som leder till/från den samma.
Jag har mycket svårt att förstå hur ett vinstdrivande företag och en enskild markägare skall få
exploatera inte bara miljö, hälsa och natur, utan också ett hundratal familjers privata ekonomi.




Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde skulle påverkas om tillgången eller kvaliteten på
dricksvattnet påverkas
 Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av ev moln av stendamm som driver in om
vinden ligger från det hållet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande eller hälsovådlig verksamhet påverkas negativt. I vår fastighets fall skulle alla dessa saker
inträffa.
Det är, enligt min erfarenhet, för många är själva anledningen att man vill flytta ut på landet att man
längtar ut till den friska luften och den stora tystnaden. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att
de lider av förorenad luft och buller vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och
därmed förbättrad hälsa och livskvalitet på landet. Jag vill inte att mina barn skall växa upp granne
med en bergtäkt, men stendamm är inget försäljningsargument direkt då det lyser stress, astma,
stenlunga, KOL och ohälsa.


Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
 Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
 Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
 Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.
 Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga vibrationer
från den ökade tunga trafiken
Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta
eller indirekta skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och min
familj och jag reser dagligen på den aktuella vägen.

Allmänt verksamheten
 Jag vill att ni i er MKB redovisar exakt vilka mängder sten och grus era konkurrenter
producerar nu och har planer på att producera i Stockholms län de närmsta 10 åren.
Detta för att jag hört från vänner och kollegor i byggbranschen att området har sitt behov täckt med
råge under lång tid framöver. Med alla bygg- och infrastrukturprojekt i området anser många att det
avverkas tillräckligt mycket naturligt berg i området och att ytterligare avverkning kan och bör
undvikas.
 Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
Jag har hört från anställda på Swerock att man skulle behöva en asfaltsfabrik och detta är mycket
oroande. Alla lagar och riktlinjer hänvisar till att uppstart av ny verksamhet skall behandlas mycket
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restriktivt, men jag har förstått att utökning av verksamhet är enklare - är det möjligen så att ni försöker
vara taktiska och undanhåller information från såväl oss boende som Länsstyrelse/Domstol?
 Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått hela
bilden eller kommer det att förändras under tid?
Jag har hört från anställda på Swerock att man skulle behöva en asfaltsfabrik och detta är mycket
oroande. Alla lagar och riktlinjer hänvisar till att uppstart av ny verksamhet skall behandlas mycket
restriktivt, men jag har förstått att utökning av verksamhet är enklare - är det möjligen så att ni försöker
vara taktiska och undanhåller information från såväl oss boende som Länsstyrelse/Domstol?
 Jag vill att ni redovisar Försvarets inställning till era planer.
I området har vi aktiva och känsliga militära stationer och aktiviteter och vi som bor i området har i alla
tider fått anpassa oss efter deras verksamhet, något som vi inte har något emot då vi uppskattar att de
finns och att vi värderar deras insatser för vårt land. Att ett vinstdrivande företag ni skall få spränga,
skapa tung trafik och ta upp en stor del av området känns mycket osannolikt med tanke på våra
tidigare erfarenheter och områdets vikt i militära avseenden.




Jag vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
Jag vill att ni i detalj redogör för vad ni anser göra på platsen de närmsta 25 åren.
Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens
landsbygdsplan
Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende och ett uppskattat friluftsområde drabbas?


Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på
täkten.
 Jag vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
 Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
 Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Jag är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.


Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av
verksamheten
 Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
 Jag vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
 Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
 Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle
uppstå).
 Jag vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende
och andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
 Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
 Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen
kommer att transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
 Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga
situationer
 Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle
uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av egen
erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av verksamhet som
planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag vill veta vad ni har
för incidentberedskap.
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Jag vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
 Jag vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat
sätt påverka trafiksäkerheten.
Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att det
kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är minusgrader?


Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer
att vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
 Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de flesta grusbilar kör utan släp då det är
mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur
 Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
 Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras
objektivitet och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
 Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs
fågelskyddsdirektiv eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
 Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
 Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och
om detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att jag är mån om växt- och
djurliv i området och rädd att ömtåliga
arter hotas. Jag anser att större
sammahållna skogspartier krävs, också i
närheten av storstäder, för att bereda djur
och människor en fristad. Jag anser
också att systemet med att den sökande
får utföra/köpa in utvärderingar som
skulle kunna visa sig direkt motverka
syftet med själva beställningen leder till
en uppenbar risk för dåligt utför eller
t.o.m felaktigt rapporterat arbete.
En trana spaserar omkring ensam på åkern framför den tänkta täkten. För
bara någon vecka sedan var hens partner ständigt närvarande - smått på
väg?






Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex
svamp, bär, träd och växter
Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
Jag vill att ni säkerställer, genom praktiska tester på plats, att våtmarkerna runt ert avverknings
område inte på något sätt drabbas eller skadas av er verksamhet, och då tänker jag i synnerhet
på den planerade grundvattensänkningen.
Jag vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad
är det som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
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Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla
djur som är beroende av vattendrag/våtmarker, samt hur effekten
på dessa i sin tur påverkar hela ekosystemet.
Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer
därför att sänka grundvattennivån vilket låter som ett stort ingrepp.
Jag är mycket orolig för hur det kommer att påverka omgivningarna.






Jag vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig
från det naturliga vattnet och hur en sådan förändring kan
komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt
djurlivet i området
Jag vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i
spillvattnet.
Jag vill att det utreds om spillvattnet från
grundvattensänkningen behöver renas.
Jag vill att risken för att vägen blir översvämmad pga utreds.

Årligen återkommande
vattenspegel där grodyngel och
insekter frodas



Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och
diket där spillvattnet hamnar i synnerhet, utreds.
 Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela
sträckningen.
 Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når Mälaren.


Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och
naturliv i skogen.
 Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra att
damm från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
 Jag vill att ni redovisar hur berörda myndigheter och företag ställer sig till era planer på att
spränga och röja under kraftledningen.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten. Som boende i området
och som ständig besökare av skogen vet jag att underlaget där den tänkta vägen skall dras är mycket
kuperad och med tydliga bergknallar, sumpiga områden mm. Jag är också orolig för hur mycket damm
som kommer att spridas från den nya vägen eftersom det, i flesta fall, är grusvägar som leder till och
från bergtäkter.
 Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det påverkar
det vilda djurlivet i ännu större omfattning.


Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de
hårda bullerkrav som naturvårdsverket
rekommenderar en verksamhet som bedrivs nära
ett friluftsområde (eller ett område som används
som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten
används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och
svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar,
skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder
området för tävlingsarrangemang och ornitologer
kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
En utmärkt ridstig går precis igenom området
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Jag vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen
till bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt
dricksvatten i synnerhet.
Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är jag orolig för vilka
konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet


Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och
skada sig.
 Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkersälla att skolklasser, scouter och unga fältbiologer
också i fortsättningen skall kunna använda och känna sig trygga i det populära området
Våra och andras barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. Den
lokala låg- och mellanstadieskolan Tjustaskolan (FSK-åk 6) besöker området minst en gång om året
för att studera naturen, ha picknick och genomföra teamövningar. När ni nu väljer att relativt tätt
befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera människors
säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller omedvetet,
kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?


Jag vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo
häradsväg (tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
 Jag vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
 Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
 Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen
nära täkten.
 Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas
eller förolyckas vid sprängarbeten.
 Jag vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
 Jag vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor
som finns i området.
 Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
 Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för mig
och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.
Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för alla som bor i eller besöker området. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området,
havsörn, hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och
vi har flera olika sorters hackspettar häckande här. Starar, lärkor och koltrast samt en hel del mindre
vadarfåglar skapar en ljudbild som vi alla njuter av.






Jag undrar om Trafikverket, Håbo kommun och Uppsala län är tillfrågade om de planer ni har för
Håbos östra trafikplats?
Jag undrar också om denna trafikplats verkligen är dimensionerad för att klara av både trafiken
från den nya hamnen och stenkrossen i Kalmarsand/Thoresta samt den av er planerade
tillkommande tunga trafiken?
Jag vill att ni utreder vilken effekt detta skulle medföra för de tusentals pendlare och andra
resenärer som trafikerar denna korsning dagligen.
Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda denna fråga
Jag vill att det utreds hur ni ska säkerställa att den tunga trafiken till/från täkten inte använder
den norra delen av väg 912.
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Jag vill att ni utreder hur ytterligare en mängd tunga fordon kommer att påverka
olycksstatistiken på den redan hårt drabbade väg 269.
 Jag vill att ni utreder om den ökade trafiken genom Erikssunds gård kommer att påverka alla de
hingstar, tävlingshästar och, inte minst, dräktiga ston samt ston med föl som växer, tränas och
lever på gården.
Detta på grund av att trots att ni ritar pilar i er dokumentation anser jag att risken att en stor mängd
fordon till och från täkten i realiteten kommer att färdas norrut mot t.ex. Uppsala och Arlanda och
därmed genom vår by, förbi mitt hus och vidare ut på den mycket olyckdrabbade väg 269. Så sent
som nu i vintras hade vi en dödsolycka på den vägen där ett tungt fordon var inblandat och jag vet att
den vägen är ökänd i länet som en av de hårdast olyckdrabbade.
Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar
min oro och mina frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.

Hälsningar

Helena Nygren
Håbo häradsväg 16
Kvarnnibble 2:42
197 93 Bro
0738-330608
helena.nygren@gruse.se

Vackra och ofta brukade stigar löper genom hela skogen och i
synnerhet i det aktuella området.
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Mottagare:
WSP Sverige AB

Swerock AB

Att: Göran Holm

Att: Jenny Malmkvist

goran.holm@wspgroup.se

jenny.malmkvist@swerock.se

Upplands bro den 19 maj 2017
Angående Uppdrag nummer 10245369 Bergtäkt Kvarnnibble
Hej WSP och Swerock,
Jag äger en fastighet inom 1 km radie från den tänkta bergtäkten Kvarnnibble och jag känner stor oro
för vilka följder den planerade etablering skulle kunna medföra för mig och min fastighet och
omgivningen. Nedan följer ett antal punkter som jag vill att ni bifogar i era ansökningshandlingar
samt utreder och redovisar för i er MKB.
Min hälsa och min fastighet - sprängningar
Jag vill att ni utreder om ljudet/tryckvågen från sprängningar skulle kunna påverka min hälsa.
Jag vill att ni utreder risken för att ljudet från en sprängning kan skada mina trumhinnor och/eller
min hörsel.
Jag vill att ni utreder risken för att stenkast från sprängning kan skada egendom på min tomt.
Jag vill att ni utreder om det kan uppstå sprickor och eller sättningar i marken pga sprängning
Jag vill att det utreds hur hög den maximala ljudnivån kan bli vid mitt hus pga sprängningar.
Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av stötvågen (genom mark/berg) vid sprängning.
Jag vill att ni utreder risken för att mitt hus skadas av tryckvågen (genom luften) vid sprängning.
Jag vill att ni utreder om min ventilation kan skadas av tryckvågor från sprängningar.
Jag vill att ni utreder om min fastighets vatten och avlopp kan störas eller skadas av sprängningar.
Detta för att jag har hört att sprängningar från en bergtäkt kan kännas så mycket som 5 km från
själva sprängningen och det gör mig givetvis mig som bor nära det tänkta området orolig.
Min hälsa och min fastighet - damm och avgaser
Jag vill att ni utreder hur stendamm från täkten samt avgaser från maskiner och transporter
påverkar hälsan för oss som bor i närområdet och att ni då tar särskild hänsyn känsliga individer med
t.ex. till allergier eller astma

Min hälsa och min fastighet - buller
Jag vill att ni, när ni utreder buller från verksamhet och trafik samt när ni planerar för ev
bullerdämpning, tar extra hänsyn till att vi som bor i omgivningarna runt den tänka bergtäkten bor
för lugnet och friden och många kan ha valt detta område av just hälsoskäl.
Jag vill att ni utreder hur långvarigt buller påverkar människors hälsa och sedan redogör det för oss
som kommer att drabbas.
Jag vill att det utreds hur hög bullernivå vi kommer att få inomhus och jag vill veta på vilket sätt min
hälsa kan påverkas av denna markanta förändring i min livssituation.
Detta för att jag är mycket orolig för att den totala bullerbilden från verksamheten kommer att
påverka min hälsa negativt.
Jag vill att det utreds hur vi kommer att påverkas av bullret från verksamheten, under dagtid, men
även under kvällstid.
Detta för att det under kvällar, nätter, semestertider och helger är det mycket lite trafik på väg
912/Håbo häradsväg, vilket idag ger oss en lugn miljö med möjlighet till avkoppling och vila.
Jag kräver att man under bullerutredningen även analyserar hur bullersituationen vid min bostad
påverkas om skogen som omger verksamhetsområdet samt anslutande vägar skulle vara avverkad.
Detta för att delar av området runt den tänkta bergtäkten just nu är skogsbeklädd men vi har många
kalhyggen i området och större delen av den skogen är redo för avverkning inom några år. Skog
dämpar buller, men ni kan räkna med den i er bullerutredning eftersom ni inte kan förutsätta att den
kommer att stå orörd i 25 år.
Jag vill att ni redogör för hur man ska tillmötesgå de hårdare rekommendationerna som gäller vid
buller som kommer i impulser.
Jag vill att man i bullerutredningen redogör för hur mycket varje enskild maskin på täkten bidrar
med, samt att man även betraktar den kumulativa effekten av bullret från verksamheten, trafik till
verksamheten samt redan befintligt buller och att man utgår från "worst case scenario", dvs att alla
maskiner går för full effekt samtidigt.
Buller från en bergtäkt består inte bara av en jämn bullermatta utan även av impulser från tex
skutknackning. Naturvårdsverket rekommenderar hårdare krav på dämpningen av buller med
impulskomponenter, företrädesvis i närhet till bullerkällan.
Jag kräver att ni tar hänsyn till att en del av trafiken troligen kommer att åka förbi min bostad när ni
gör er bullerutredning.
Detta för att det enligt samrådsmaterialet verkar det som om all trafik till och från täkten kommer att
komma från/åka till E18 söderut på väg 912. När jag väljer väg gör jag det efter humör. Ibland vill jag
åka motorvägen, ibland vill jag åka naturskönt (norrut, väg 912 mot väg 269). En lastbilschaufför
kommer troligen också att göra denna bedömning. Genom att åka norrut slipper chauffören
dessutom två vänstersvängar på en vältrafikerad väg för att komma ut på E18.

Under morgon och eftermiddag är det redan relativt hög trafikintensitet på väg 912/Håbo häradsväg
och jag vill att det utreds hur den totala bullernivån, vibrationsläget samt säkerhetssituationen
påverkas av de transporter som kommer att köra nära min bostad.
Min säkerhet - trafiken
Jag vill att ni utreder hur man skall förebygga ytterligare, och mycket allvarligare, trafikolyckor pga
fler tunga fordon på en redan olycksdrabbad och farlig väg.
Detta för att jag rör mig mycket på och utefter väg 912/Håbo häradsväg på olika sätt och av olika
anledningar. Vägen är 620cm bred och vägkanten är i snitt 20cm. Vägen är kurvig och kuperad och
det finns t.ex. inga möjligheter till omkörning på hela sträckan genom skogen. Det finns större och
mindre vattendrag och sumpmarker på olika ställen utefter vägens sträckning vilka tillsammans med
skugga/sol-fenomen och i kombination med dåligt doserade kurvor orsakar fläckvis blixthalka vilket i
sin tur orsakar mellan 10 och 30 avkörningar varje år hittills lyckligtvis med mycket få riktigt alvarliga
skador som följd. Vad vi som dagligen använder vägen och bor utefter den nu oroar oss för är vilken
effekt på skadestatistiken ett markant ökar antal stora och tunga fordon kommer att få.
Jag undrar hur ni ställer er till det faktum att risken för att två tunga fordon möts kommer att öka
avsevärt av den tillkommande trafiken och de risker detta dagligen medför för oss som måste
befinna oss på väggrenen för att ta och till och från jobb, skola och vänner?
Väg 912/Håbo häradsvägs konstruktion som liten, kurvig och kuperad gör att den lockar många
joggare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Till det kommer vi som bor och färdas dagligen på
vägkanten t.ex. som cykelpendlare, hundägare och ryttare. När två tunga fordon möts på en smal och
kurvig väg utan vägren förstår ni att det inte blir mycket plats kvar för fotgängare, cyklister,
mopedister, ryttare och joggare.
Jag vill att ni remeterar till Trafikverket att utreda risken för riktigt alvarliga olyckor i samband med
att vägen frekvent - 170 gånger/dag enligt dokumentationen - kommer att "spärras av" av tunga
fordon precis efter ett backkrön?
Jag vill att ni remeterar till Trafikverket uppgiften att räkna på om det finns risk för köbildning i någon
av, eller kanske båda, riktningarna från 912/Håbo häradsväg och in på vägen mot grustäkten.
Den planerade utfarten från bergtäkten är idag en grusväg med låst bom och den används mycket
sällan. Den bil som kommer i 70 km/h från Bålsta mot tex Kvarnnibble, Håtuna, Håbo-Tibble eller
Sigtuna passerar ett antal kurvor och backkrön mellan E18 och den tänkta utfarten, men det
skarpaste krönet kommer precis innan utfarten och bilföraren måste ha 100% koncentration och
fokus samt en väl avvägd hastighet för att hinna stanna (för det kommer förmodligen att behövas)
för att släppa ut en fullastad grusbil med släp som redan påbörjat sin vänstersväng ut över 912/Håbo
häradsväg och mot E18.
Min fastighet och min egendom – ekonomi
Jag vill att ni utreder vilka ekonomiska konsekvenser bergtäktens existens kommer att innebära för
värdet på min fastighet.

Jag vill veta om någon av de parter som tjänar på verksamheten (Swerock / markägare) avser att lösa
min fastighet alternativt ersätta min ev. ekonomiska förlust
Detta för att jag är orolig för hur en bergtäkt nära min bostad kommer att påverka värdet av min
fastighet.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av trafiken till/från täkten.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av bullret från täkten.
Jag vill att ni utreder hur den sammanlagda bilden av buller påverkar värdet på min fastighet.
Detta för att det är välkänt att värdet hos fastigheter utefter en hårt trafikerad väg och eller vid en
bullrande verksamhet påverkas negativt. I mitt fall skulle båda dessa saker inträffa.
Jag vill att ni utreder hur mitt husvärde påverkas av damm från täkten samt från trafiken till/från den
samma.
Detta för att enligt min erfarenhet är det för många är själva anledningen att man vill flytta ut på
landet att man längtar ut till den friska luften. Många som flyttar hit ut gör det de facto för att de
lider av förorenad luft vid den tidigare bostaden och man förväntar sig en bättre miljö och därmed
förbättrad hälsa och livskvalitet på landet..
Jag vill att ni redogör för hur jag kommer att ersättas för direkta, men även indirekta skador min
egendom kan drabbas av pga er verksamhet eller dess följder
Jag vill att ni redogör för hur jag ersätts om min brunn sinar, eller dess kapacitet försämras.
Jag vill att risken/sannolikheten för att transporterna från bergtäkten släpper/tappar material på
vägen vilket skulle kunna orsaka skada på såväl person som egendom utreds
Jag vill att ni utreder hur vibrationerna från den tunga trafiken kan komma att påverka mitt hus.
Jag vill att ni utreder om det finns risk för sättningar i jord och mark på min tomt pga vibrationer från
den ökade tunga trafiken
Detta för att jag misstänker att det finns många aspekter av er verksamhet som kan orsaka direkta
eller indirekta skador på mig eller min egendom. Mitt hus ligger nära väg 912/Håbo häradsväg och
min familj och jag reser dagligen på den aktuella vägen.
Allmänt verksamheten
Jag vill att ni redan nu redovisar eventuella tankar på framtida utvidgning av verksamheten.
Detta för att jag vill att alla berörda skall få veta vad som händer om ni får ett tillstånd? Har vi fått
hela bilden eller kommer det att förändras under tid?
Jag vill att det utreds om inte en bättre plats för alla parter kan hittas.
Jag vill att ni redogör för hur en bergtäkt i detta område linjerar med kommunens landsbygdsplan

Detta för att det aktuella området är ett av de mest bebyggda i närområdet och det passar bra för
ytterligare byggnation eftersom det tex har en bra busslinje. Den självklara frågan är: Varför måste
verksamheten ligga just här, där så många omkringboende drabbas?
Jag vill att ni redogör för exakt vilka typer av avfall som kommer att hanteras och förvaras på täkten.
Jag vill att ni redogör för om, och i så fall hur, man avser utöka den verksamheten i framtiden.
Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i mark eller vatten
Jag vill att det utreds hur man ska säkerställa att farliga ämnen inte hamnar i grundvattnet och
därmed i våra brunnar och vårt drickvatten.
Detta för att det i samrådsunderlaget anges att man planerar att hantera avfall som en del av
verksamheten. Jag är orolig att det kommer att försämra mark och miljö för både djur, natur och oss
boende.
Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kan komma att uppstå på grund av verksamheten
Jag vill att det utreds vilka miljöfarliga ämnen som kommer att hanteras i verksamheten
Jag vill att det utreds vilka miljöincidenter som kan uppstå pga verksamheten,
Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för dessa miljöincidenter
Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa miljöincidenter (om de trots allt skulle uppstå).
Jag vill att det utreds vilka farliga situationer pga verksamheten som kan uppstå för oss boende och
andra som besöker, reser igenom eller på annat sätt befinner sig området
Jag vill att ni utreder risken för skogsbrand i samband med verksamheten. Tex varma fordon,
sprängningar…
Jag vill att risken för sabotage och terrorattentat utreds. Stora mängder sprängämnen kommer att
transporteras till, förvaras på och användas på anläggningen.
Jag vill att det utreds hur man kan minimera risken för samtliga dessa ovan angivna farliga situationer
Jag vill att det utreds hur man skulle hantera dessa farliga situationer (om de trots allt skulle uppstå).
Detta för att vår del av kommunen har långt till närmsta sjukhus och vi som bor i området vet av
egen erfarenhet att det tar minst 45min för en ambulans att komma till platsen. Den typ av
verksamhet som planeras måste anses medföra en klart förhöjd risk för skador av olika slag och jag
vill veta vad ni har för incidentberedskap.
Jag vill att ni utreder damm-situationen ur ett faktiskt-praktiskt perspektiv och att ni väger in att
situationen påverkas av saker ni inte kan påverka så som väder och vind.
Jag vill att ni utreder om damm-rester/lera på vägen kan göra den halare, eller på något annat sätt
påverka trafiksäkerheten.

Detta för att stendamm är en hälsofara och bergtäkter en känd damm-källa. Ni anger i
dokumentationen att damm från verksamheten kommer att hållas till ett minimum. Jag förstår att
det kan fungera så den del av året då det är plus-grader, men hur löser ni det när det är
minusgrader?
Jag vill att ni beräknar om antalet bilar och utgår ifrån det faktum att många av bilarna kommer att
vara enkla bilar utan släp och med en last av ca 12 ton.
Jag vill att dessa lastbilsrörelser ingår i er bullerkalkyl
Detta för att ert överslag på antalet lastbilar verkar utgå ifrån att alla lastbilar till och från täkten
kommer att ha 36 ton på flaket. Tvärt om visar erfarenhet att de festa grusbilar kör utan släp då det
är mer hanterligt och ofta det enda alternativet för mottagarens arbetsplats.
Allmänt – djur och natur
Jag kräver att ni gör en omfattande och komplett utredning av växt- och djurliv i det berörda
området samt dess omgivning. Denna skall ske under årets alla tider för att ge en samlad och
komplett bild.
Jag vill att ni redogör för den/de anlitade biologernas kompetens och garanti för deras objektivitet
och verkliga hänsyn till naturen i första hand och uppdraget i andra hand.
Jag vill att ni redogör för hur ni skall säkerställa att inga arter som skyddas av EUs fågelskyddsdirektiv
eller EUs habitatdirektiv kommer till skada
Jag vill att ni utreder om stendamm kan påverka ätliga bär och svamp i skogen
Jag vill att ni utreder hur mycket damm som kommer att hamna på växtligheten i skogen, och om
detta kan påverka miljön och djurliv
Detta för att jag är mån om växt- och djurliv i området och rädd att ömtåliga arter hotas. Jag anser
att större sammahållna skogspartier krävs, också i närheten av storstäder, för att bereda djur och
människor en fristad. Jag anser också att systemet med att den sökande får utföra/köpa in
utvärderingar som skulle kunna visa sig direkt motverka syftet med själva beställningen leder till en
uppenbar risk för dåligt utför eller t o m felaktigt rapporterat arbete.
Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar naturen i området, tex svamp,
bär, träd och växter
Jag vill att det utreds hur en sänkning av grundvattennivån påverkar vattentäkterna i området;
sumpmarker och diken, återkomande årstidsbundna vattenspeglar, större och mindre sjöar inom
området
Jag vill att det utreds hur stort område som faktiskt påverkas av en grundvattensänkning. Vad är det
som säger att effekterna skulle stanna inom 1 km radie från brytningsområdet?
Jag vill att det utreds hur en grundvattensänkning påverkar alla djur som är beroende av
vattendrag/våtmarker, samt hur effekten på dessa i andra hand påverkar hela ekosystemet.

Detta för att man avser arbeta under grundvattennivån och kommer därför att sänka
grundvattennivån vilket låter som ett stort ingrepp. Jag är mycket orolig för hur det kommer att
påverka omgivningarna.
Jag vill att ni utreder om/hur spillvattnets pH-värde skiljer sig från det naturliga vattnet och hur en
sådan förändring kan komma att påverka miljö i, och i närheten av, vattnet samt djurlivet i området
Jag vill att det utreds vilka ämnen som kan/kommer att finnas i spillvattnet.
Jag vill att det utreds om spillvattnet från grundvattensänkningen behöver renas.
Jag vill att risken för att vägen blir översvämmad pga utreds.
Jag vill att konsekvenserna för djur som dricker i området, och diket där spillvattnet hamnar i
synnerhet, utreds.
Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka miljön kring diket längs med hela sträckningen.
Jag vill att det utreds om spillvattnet kan påverka vattenmiljön i Mälaren.
Detta för att ni planerar att pumpa spillvatten till ett lokalt dike och anger också att man kommer att
bekämpa damm med bevattning. Detta vatten kommer att bli ytvatten som även det så småningom
hamnar i lokala diken. Detta dike sträcker sig 7km genom jordbrukslandskapet, innan det når
Mälaren.
Jag vill att ni utreder hur den nya anslutningsvägen till täkten kommer att påverka djur- och naturliv i
skogen.
Om den vägen är tänkt att vara en grusväg vill jag att ni redogör för hur ni skall förhindra att damm
från vägen försämrar livskvaliteten för skogens växt och djurliv.
Detta för att ni avser bygga en delvis helt ny väg genom skogen från täkten och till den nya utfarten
och det i de flesta fall är grusvägar som leder till och från bergtäkter.
Jag vill veta hur en ständigt förhöjd ljudnivå påverkar viltet i området.
Detta för att det är välkänt att buller stressar människor och det vore inte förvånande om det
påverkar det vilda djurlivet i ännu större omfattning.
Jag vill att ni utreder hur ni ska uppfylla de hårda bullerkrav som naturvårdsverket rekommenderar
en verksamhet som bedrivs nära ett friluftsområde (eller ett område som används som ett).
Detta för att området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare, ryttare och
naturintresserade familjer. Det finns stigar, skogsvägar och anvisade ridstigar i området.
Brukshundklubben och orienteringsklubbar använder området för tävlingsarrangemang och
ornitologer kommer från när och fjärran för att studera fåglar.
Jag vill att det utreds hur trafikolyckor och utsläpp i samband med transporter av sprängämnen till
bergtäkten skulle kunna påverka miljön i allmänhet samt grundvattnet och därmed mitt dricksvatten
i synnerhet.

Jag är orolig för transporter av sprängämnen till bergtäkten påverkar säkerheten i trafiken, samt vad
utsläpp vid en eventuell trafikolycka skulle få för konsekvenser. Om det skulle ske en trafikolycka där
t.ex. en bil lastad med sprängämnen skulle köra av vägen och skadas är jag orolig för vilka
konsekvenser det kan få.

Allmänt – säkerhet
Jag vill att ni utreder hur barn och ungdomar ska förhindras att komma nära täkten och skada sig.
Barn och ungdomar leker ofta i skogen och människor rör sig frekvent i området. När ni nu väljer att
relativt tätt befolkat område som dessutom används av tillresande måste ni ju ändå garantera
människors säkerhet. Hur skall ni kunna säkerställa att alla dessa människor inte, medvetet eller
omedvetet, kommer in i det farliga området eller rör sig för nära vid fel tillfälle?
Jag vill att det utreds hur stor risken är att någon som går eller står på/vid väg 912/Håbo häradsväg
(tex barn som väntar på skolskjuts) skadas av stenkast från sprängningar.
Jag vill att ni utreder om/hur vägens kvalitet kan påverkas av sprängningar.
Jag vill att ni utreder risken för en ökning av viltolyckor längs med väg 912 i samband med
sprängningar i och med att viltet kan skrämmas av höga ljud.
Jag vill att ni utreder risken för att sten från sprängning kan skada min bil när jag kör på vägen nära
täkten.
Jag vill att ni utreder hur ni ska undvika risken att någon som befinner sig nära täkten skadas eller
förolyckas vid sprängarbeten.
Jag vill att ni redogör för hur ni ska förhindra att olyckor av detta slag sker.
Jag vill att det utreds hur sprängningar påverkar djurlivet i området, tex. de häckande tranor som
finns i området.
Jag vill att ni utreder hur ni kan säkerställa att inget vilt djur finns i riskområdet vid sprängning.
Jag vill att ni utreder hur en vild djurhona med ungar reagerar vid den chock som en sprängning
utgör. Finns det risk att hon överger dem?
Detta för att jag är orolig för att sprängningarna i området kommer att bli en stor säkerhetsrisk för
mig och andra. Gångtrafikanter, hästar och deras ryttare, cyklister m.fl. kan överraskas av ljud från
sprängningar, vilket kan få dem att skrämmas ut i trafiken.
Barn och vuxna vistas ofta i skogen. Det finns många möjliga infarter och stigar i området från alla
väderstreck. Området kring den planerade täkten används i praktiken som friluftsområde av oss som
bor här, men även av tillresta bär- och svampplockare, hundägare, orienterare och naturintresserade
familjer.

Områdets rika djurliv är en viktig del av kommunens, länets och rikets biotop och dessutom en del av
mervärdet för oss som bor på landet. Tex har vi tranor som dansar och häckar i området, havsörn,
hjort, lodjur, räv, älg, vildsvin och trädmård. Många flyttfåglar vilar i området vår och höst och vi har
flera olika sorters hackspettar häckande här.
Avslutningsvis inser jag att frågeställningarna ovan är många, men de kommer alla från den oro era
planer på en bergtäkt i mitt närområde skapar hos mig och mina närmaste. Jag förutsätter att ni tar
min oro och mina frågor på fullaste allvar och att ni in i detalj redogör för varje enskild punkt ur alla
synviklar i era vidare handlingar i detta ärende.
Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har några frågor.
Hälsningar
Ulla-Lena Lagerlöf & Tommy G Sundman
Lövåsvägen 20
197 93 UPPLANDS-BRO
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Bygg- och miljönämnden

Datum

Vår beteckning

2017-05-18

ECOS 17/0134

Er beteckning

WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
Box 503
391 25 Kalmar

Samrådsyttrande inför ansökan om ny bergtäkt
inom Kvarnnibble 2:53
Enligt Bygg- och miljönämndens beslut den 18 maj 2017, § 46,
Bygg- och miljönämnden har tagit del av förslag till ny bergtäkt inom fastighet
Kvarnnibble 2:53 och lämnar härmed synpunkter avseende detta.
Bygg- och miljönämnden konstaterar att bergtäkter medför stora ingrepp i
naturmiljön och störningar för friluftsliv och närboende. Vidare att bortledning
av grundvatten riskerar att påverka närliggande dricksvattenbrunnar, sumpskog
och mossar.
Bygg- och miljönämnden konstaterar att flera viktiga utredningar återstår för
Swerock AB att utföra och att Swerock anger i samrådsunderlaget att resultatet
av dessa utredningar kommer att redovisas i den kommande ansökan. Detta
innebär att Nämnden i dagsläget inte kan yttra sig om flera stora frågor
gällande till exempel påverkan på yt- och grundvatten och störningar för
närboende till följd av eventuell täktverksamhet. Bygg- och miljönämnden
måste därför avvakta med synpunkter på dessa aspekter tills det finns
utredningsresultat att lämna synpunkter på. Utifrån det underlag som redovisats
i samrådsunderlaget lämnar Bygg- och miljönämnden följande synpunkter:
Bristfälligt redovisat om det finns ett samhällsbehov av den föreslagna
bergtäkten
Bygg- och miljönämnden anser att en regional plan för försörjning och
hushållning av berg- och schaktmassor och täktverksamhet i regionen bör tas
fram innan nya täkter beviljas tillstånd av prövningsmyndigheten.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bygg- och miljönämnden anser att samrådsunderlaget i för dålig omfattning
redovisar att det finns ett faktiskt samhällsbehov i regionen av ytterligare täkter
för bergmaterial för att tillgodose regionens behov. Den kommande ansökan
bör innehålla en grundlig redovisning av planerat avsättningsområde för
bergmaterialet, befintliga bergtäkter i regionen/avsättningsområdet, en prognos
för behovet av bergmassor i regionen, sammantaget en bedömning av ifall
behovet finns av att öppna ytterligare en ny bergtäkt i regionen.
Prövningsmyndigheten behöver ta hänsyn till denna behovsaspekt för att kunna
bedöma om den ansökta verksamheten är förenlig med kravet på god
hushållning med naturresurser i 3 kap 1-2,4 och 6 §§ Miljöbalken:

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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•

3 kap 1 § Miljöbalken: Mark- och vattenområden skall användas för det
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.

•

3 kap 2 § Miljöbalken: Stora mark- och vattenområden som inte alls
eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt påverka områdenas karaktär.

•

3 kap 4 § Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt
skogsbruk.

•

3 kap 6 § Miljöbalken: Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas.

Bygg- och miljönämnden anser att om Swerock AB inte redovisar att det finns
ett faktiskt samhällsbehov av den föreslagna bergtäkten, så är det från allmän
synpunkt en godare hushållning att inte etablera bergtäkten, eftersom en
bergtäkt innebär stora ingrepp i naturmiljön och risk för störningar för
närboende.
Bygg- och miljönämnden anser att Swerock nu inte har visat att projektet är i
överensstämmelse med 3 kap. 1, 2, 4 och 6§ Miljöbalken. Dessa aspekter har
ett tydligt stöd i kommunens översiktsplan. Bland annat är Håbo
Häradsallmänning ett stort markområde som inte alls är påverkat av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön varför det bör skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka området karaktär. Området hyser dessutom
naturvärden och med hänsyn till friluftslivet bör det skyddas mot åtgärder.
Översiktplanen anger att de areella näringarna har företräde på landsbygden,
vilket stöds av bestämmelsen om att skogsmark som har betydelse för
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra ett rationellt skogsbruk.

Upplands-Bro kommun

Olämplig lokalisering med avseende på närheten till befintliga bostäder
och kommunens planeringsinriktning i fördjupad översiktsplan för
landsbygden
Bygg- och miljönämnden anser att den redovisning av alternativa lägen som
finns i samrådsmaterialet inte uppfyller de krav som miljöbalken ställer.
Lokaliseringen måste ses i ett större perspektiv och inte begränsas till lägen i
närområdet i Upplands-Bro.
Bygg- och miljönämnden anser att lokaliseringen för täktverksamheten är
olämplig med avseende på det nära avståndet till närliggande
bostadsfastigheter öster, norr och väster om föreslaget täktverksamhetsområde.
Ett betydande antal bostadsfastigheter finns inom 350-550 meter från
täktverksamhetsområde och Bygg- och miljönämnden befarar att det korta
avståndet innebär att de närboende riskerar att bli störda av täktverksamheten,
bland annat genom buller, vibrationer, damning, tunga transporter och
påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet i drickvattenbrunnar. Det är
mycket viktigt att samtliga störningsrisker utreds väl i den kommande ansökan
och att störningsriskerna vägs in i tillståndsmyndighetens prövning.
Bebyggelseområdet Myggdansen beskrivs i samrådsunderlaget som ett
fritidshusområde. Bygg- och miljönämnden vill påpeka att inom Myggdansen
finns i dagsläget 15 fastigheter med 24 personer som är folkbokförda där,
vilket tyder på att ett dessa fastigheter nyttjas som permanentbostäder. Detta
innebär att störningsrisken från täktverksamheten blir än mer betydande för
dessa permanentbostäder än om det endast gällde fritidsboenden.
Upplands-Bro kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för
landsbygden i kommunen. Miljöavdelningen anser att lokaliseringen för
täktverksamheten är olämplig med hänvisning till kommunens
planeringsinriktning i förslaget till fördjupad översiktsplan, eftersom
närområdet kring föreslagen täktverksamhet av kommunen utpekas som
utredningsområde för bebyggelse, och denna planeringsinriktning inte är
förenlig med föreslagen täktverksamhet. Miljöavdelningen anser också att
lokaliseringen för täktverksamheten är olämplig med hänvisning till befintlig
bebyggelse inom områden längs med Håbo häradsväg och området
Myggdansen och det bebyggelsetryck som råder inom närområdet inom cirka 1
km avstånd från täktverksamhetsområdet. Denna utveckling av bebyggelsen
inom närområdet inte är förenlig med föreslagen täktverksamhet.
Bygg- och miljönämnden anser att lokaliseringen även kan vara olämplig med
avseende på att täktverksamheten kommer medföra en stor ökning av antalet
tunga transporter till/från/på Håbo häradsväg, vilket kan innebära att vägen får
kapacitetsproblem och ökad olycksrisk. Denna aspekt måste utredas i ansökan.
Risk att en lokal sänkning av grundvattennivån påverkar närliggande
dricksvattenbrunnar och våtmarker
Täktverksamheten omfattar en lokal sänkning av grundvattennivån genom
bortledning av grundvatten för att kunna bryta berg under dagens
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grundvattennivå. Bygg- och miljönämnden befarar att en lokal
grundvattensänkning riskerar att negativt påverka närliggande
dricksvattenbrunnar, vilket inte får riskera att ske då området inte är anslutet
till kommunalt vatten och avlopp. Om tillgången på dricksvattnet i brunnarna
förstörs genom försämrad vattentillgång och/eller vattenkvalitet vore detta
katastrofalt för dessa bostadsfastigheter. Riskerna med täktverksamhetens
påverkan på närliggande dricksvattenbrunnar måste utredas mycket grundligt i
ansökan.
Bygg- och miljönämnden befarar också att en lokal grundvattensänkning kan
riskera att medföra negativ påverkan på närliggande sumpskog och mossar till
följd av lokala hydrogeologiska förändringar. Bygg- och miljönämnden vill
påminna om att det i hela Stockholms län råder förbud mot markavvattning
(enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken) på grund av att det anses
särskilt angeläget att våtmarker i länet bevaras. De närliggande två mossarna
Stormossen och Lillmossen är utpekade som ESKO-områden (Ekologiskt
Särskilt Känsliga Områden) i kommunens översiktsplan (ÖP 2010). I ett
dokument med motiveringar till kommunens utpekade ESKO-områden står att
Stormossen är en tallmosse omgiven av alkärr och hällmarkstallskog, att denna
naturtyp är ovanlig och därför hyser arter som inte är särskilt vanliga och att
Stormossen är ett föroreningskänsligt område som också är särskilt känsligt för
hydrologiska förändringar. Riskerna med täktverksamhetens påverkan på
närliggande sumpskog och mossar måste utredas mycket grundligt i ansökan.
Bygg- och miljönämnden

Lars Brofalk
Ordf. Bygg- och miljönämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

§ 46

Sammanträdesdatum:

2017-05-18

Samrådsyttrande inför ansökan om ny
bergtäkt inom Kvarnnibble 2:53
Dnr Ecos 17/0134

Beslut
Nämnden yttrar sig enligt det reviderade förslaget till yttrande daterat den 18
maj 2017.
_______________

Sammanfattning
Swerock AB inkom den 27 mars 2017 till Upplands-Bro kommun med
samrådsremiss inför ansökan om att anlägga en ny bergtäkt inom fastighet
Kvarnnibble 2:53. Swerock AB avser att på rubricerad fastighet ansöka om
tillstånd för täkt av berg enligt 9 kap. miljöbalken, samt eventuellt bortledande
av grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. Om prövning ska ske enligt 11 kap.
kommer tillstånd att sökas samlat och ansökan kommer att lämnas in till Markoch miljödomstolen i Nacka. Om ansökan enbart sker enligt 9 kap. lämnas
ansökan in till miljöprövningsdelegationen i Stockholms län.
Miljöavdelningen konstaterar att flera viktiga utredningar återstår för sökanden
att utföra och att sökanden anger i samrådsunderlaget att resultatet av dessa
utredningar kommer att redovisas i den kommande ansökan. Detta innebär att
Miljöavdelningen i dagsläget inte kan yttra sig om flera stora frågor gällande
till exempel påverkan på yt- och grundvatten och störningar för närboende till
följd av eventuell täktverksamhet. Utifrån det underlag som hittills redovisats i
samrådsunderlaget lämnar Miljöavdelningen i tjänsteskrivelsen synpunkter
utifrån miljöbalkens lagstiftning. Miljöavdelningen anser att samrådsunderlaget
bristfälligt redovisar om det finns ett faktiskt samhällsbehov att etablera
ytterligare en bergtäkt i regionen. Utöver behovsaspekten är det även särskilt
viktigt att Swerock AB i den kommande ansökan redovisar vilka störningar
som täktverksamheten kan medföra för närboende och vilken risk
täktverksamheten och en lokal sänkning av grundvattennivån kan medföra
gällande vattentillgång i närliggande dricksvattenbrunnar samt sumpskog och
mossar. Miljöavdelningen anser också att lokaliseringen för täktverksamheten
är olämplig med hänvisning till befintlig bebyggelse inom områden längs med
Håbo häradsväg och området Myggdansen och det bebyggelsetryck som råder
inom närområdet inom cirka 1 km avstånd från täktverksamhetsområdet.
Utöver Bygg- och miljönämndens yttrande kommer även Kommunstyrelsen i
Upplands-Bro kommun att lämna ett eget yttrande till sökanden.

Beslutsunderlag
•

Samrådshandlingar som inkom den 27 mars 2017.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden
•

Sammanträdesdatum:

2017-05-18

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2017.

Fortsättning § 46

Jäv
Minna Ahokas (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Joakim Bencker (M)
går in som beslutande.

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag daterat den 27 april 2017 till WSP
Sverige AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ett reviderat förslag till Yttrande har skickats ut till nämnden där synpunkter
från presidiet och Börje Wredén (L) har tagits med.

Yrkanden
Börje Wredén (L) yrkar bifall till det reviderade förslaget till yttrande daterat
den 18 maj 2017.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns yrkande på bifall till det reviderade
förslaget och frågar om det är nämndens beslut att bifalla det reviderade
yttrandet daterat den 18 maj 2017. Han finner att nämnden bifaller yttrandet.

Reservationer
Moderaterna reserverar sig enligt följande text
”Vi Moderater anser att tjänstemännen och den styrande koalitionen med
Liberalerna saknar kompetens till att avgöra regionens framtida behov av
betong, asfalt, ballast, och andra krossade bergprodukter. Detta behov avgörs
bäst av marknaden och Länsstyrelsen. När det gäller transporterna anser vi att
individen har ett stort eget ansvar om de har valt att bosätta sig nära en
landsväg i vår expansiva region. Då kan de inte räkna med att trafiken i
framtiden kommer att minska.”
Beslutet skickas till:
•

WSP Sverige AB
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 50

2017-05-31

Yttrande över samråd inför ansökan om
tillstånd för bergtäkt på fastigheten
Kvarnnibble 2.53 i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 17/0103

Beslut
Kommunen yttrar sig över samråd inför ansökan om tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Kvarnnibble:2:53 i Upplands-Bro kommun enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 12 maj 2017.
__________

Sammanfattning
Swerock AB avser att ansöka om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom
fastigheten Kvarnnibble 2:53. Eventuellt kommer ansökan också att omfatta
vattenverksamhet. Upplands-Bro kommun har fått samrådsunderlaget på
remiss och Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande
den 12 maj 2017.
Synpunkterna på samrådsunderlaget gäller framför allt att lokaliseringen är
olämplig och saknar stöd i gällande kommunövergripande översiktsplan för
Upplands-Bro, ÖP 2010. Bland annat avseende närheten till befintliga bostäder
och unika naturområden, det större sammanhängande skogsområde som
området idag är en del av, samt att ÖP 2010 förordar att störande verksamheter
ska lokaliseras i anslutning till trafikplatserna Bro och Brunna vid E18 och inte
på landsbygden.
Likaså är motiven och behoven för lokaliseringen oklara och förefaller
outredda. Förslaget till placering strider också mot inriktningar i utställningsoch antagandehandlingen för förslag till fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016. Därtill är lokaliseringen olämplig
utifrån inriktningarna för utveckling av grönstruktur i förslaget till regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, samrådsversion 2016.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2017.

•

Samrådsunderlag ansökan om tillstånd för bergtäkt på fastigheten
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län. Upprättad
av Göran Holm, WSP den 9 februari 2017 med revideringar den 23
mars 2017.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum:

2017-05-31

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162.

Fortsättning § 50
•

Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016,
antagandehandling den 12 maj 2017.

•

Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016,
utställningshandling den 8 juli 2016.

•

RUFS 2050, samrådsversion den 8 april 2016.

•

Kartvisaren Ballast från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.
Aktuell bild av tillgängliga och aktiva bergtäkter i Stockholms län och
angränsande län.

•

Länstyrelsen i Stockholms läns faktablad 2003:06 och rapport
”Masshantering i Stockholms län” 2000:11.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Att utveckla de areella näringarna och annan landsbyggnadsutveckling står i
konflikt med bergtäkt Vi anser det orimligt att en så omfattande verksamhet
ska kunna etableras utan att de som redan valt att bosätta sig i området haft en
möjlighet att kunna förutse den påverkan detta får. Därför hänvisar vi till de
styrdokument som antagits och det som nu avser den fördjupade
översiktsplanen för landsbygden.”
Beslutet skickas till:
•

WSP Sverige AB
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YTTRANDE

Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare
08-581 694 74
ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2017-05-12

KS 17/0103

Er beteckning

WSP Sverige AB
Att: Göran Holm
Box 503, 391 25 Kalmar

Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd
för bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i
Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun har fått Swerock AB:s samrådsunderlag inför ansökan
om tillstånd för bergtäktsverksamhet inom fastigheten Kvarnnibble 2:53. Vi
bedömer att lokaliseringen är olämplig och har följande synpunkter utifrån
regionalt och kommunalt sammanhang:
Förslaget till lokalisering strider mot inriktningar i översiktsplanen för
Upplands-Bro kommun, ÖP 2010
Översiktsplanen visar på en övergripande nivå och utifrån ett långsiktigt
perspektiv hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas,
utvecklas och bevaras. Förslaget till lokalisering av ny bergtäkt är olämplig
bland annat med hänsyn till närheten till befintliga bostäder och unika
naturområden, det större sammanhängande skogsområdet som området idag är
en del av, samt att ÖP 2010 förordar att störande verksamheter ska lokaliseras i
anslutning till trafikplatserna Bro och Brunna vid E18 och inte på landsbygden.

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

En av de fyra sammanfattande planeringsinriktningarna i ÖP 2010 är att vi
gemensamt ska värna och vidareutveckla historiska värden, kulturell särart och
unika natur- och miljökvaliteter. En bergtäkt förändrar landskapsbilden och
naturmiljön och är därför i detta sammanhang helt olämpligt. Dessutom uppstår
ofta konflikter mellan täktverksamhet och närboende.
Redan i Kommunstyrelsens direktiv till ÖP 2010 slogs det fast att UpplandsBro ska fortsätta vara en ”grön” kommun. Tätortsnära grönområden ska värnas
och allmänhetens tillgång till stränderna tryggas. Möjligheter till närrekreation
och friluftsliv ska utvecklas. (Se sidan 8 i ÖP 2010.) Både bostads- och
fritidshusbebyggelse finns i det direkta närområdet till föreslagen
verksamhetsplats. Därför är det också ur ett barnperspektiv olämpligt att
exploatera naturmarken som finns på föreslagen plats. Likaså kan till exempel
en stor ökning av antalet tunga transporter i området innebära ökad olycksrisk.
Barn är i det sammanhanget en särskilt utsatt grupp.
ÖP 2010 slår dessutom fast att i Upplands-Bro ska man kunna välja att bo på
landet, antingen i de redan tätare bebyggda områdena eller mera enskilt.
Översiktsplanen ska ge riktlinjer för bebyggelseutveckling på landsbygden utan
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

Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2017-05-12

KS 17/0103

att målen med ett långsiktigt hållbart samhälle äventyras. (sidan 8) Kommunen
värnar om en levande landsbygd och vill skapa förutsättningar för de individer
som väljer att bosätta sig utanför tätorterna. (sidan 16)
Detta innebär att en viss förutsägbarhet ska finnas och att det därmed är
olämpligt att förändra livsvillkoren för närliggande bostäder så väsentligt som
en bergtäkt gör. Inom så kort avstånd som 350 meter finns bostäder i samlad
bebyggelse. Och 550 meter från verksamhetsområdet finns närmsta
detaljplanerade bebyggelse som består av ett fritidshusområde med ökande
permanentningsgrad.
Inom ett område på mindre än 1000 meter från gränsen till föreslaget
verksamhetsområde finns också två områden utpekade som ekologiskt särskilt
känsliga områden, ESKO. Det är Lillmossen och Stormossen som ligger cirka
150 respektive 700 meter söder om verksamhetsområdesgränsen. Här finns
också sumpskog och lite mer sydöst om området även ett större område utpekat
som naturvärden av kommunalt intresse. Se vidare i kartorna
"Vattenplanering 2”, "Naturvärden 1", ”Naturvärden 2” och "Naturvärden 3” i
ÖP 2010. Likaså ligger riksintresset för Kulturmiljövården närmare än 1000
meter från gränsen till verksamhetsområdet.
Vidare så ska näringslivsutveckling ske utifrån översiktsplanen och med
beaktande av kommunens natur- och miljövärden. Inriktningen är att förtäta
inom befintliga industriområden och skapa kompletterande ytor längs E18,
miljö- och energiföretag lokaliseras till Högbytorp, icke störande småföretag
längs Enköpingsvägen. (sidan 19)
De största utvecklingsområdena för verksamheter, som inte kan eller bör
integreras i bostadsbebyggelsen och som kräver tillgång till tunga transporter,
finns norr om E18 vid trafikplats Bro. Här ska kommunen ha en hög
planberedskap och verksamheter som kan vara störande för omgivningen bör
lokaliseras i anslutning till Högbytorp som också bör detaljplaneläggas.
(sidan 23) Ytterligare verksamheter kan komma att etableras inom den
godkända detaljplaneprogramgränsen för Högbytorp som också utgör del av
tätortsavgränsningen för Bro tätort. ÖP 2010 stödjer däremot inte störande
verksamheter utanför tätortsavgränsningen. Nya avstyckningar för mindre
verksamheter medges i huvudsak i anslutning till befintliga verksamheter vilket
även kan innefatta jordbruksrörelse. Förutsättningen är att de lokaliseras till
platser där godtagbara VA-lösningar och tillfarter kan anordnas, att
verksamheten inte föranleder störningar för närboende och anpassas till
befintlig bebyggelsemiljö och landskap. Inom områden med särskilda naturoch kulturintressen ställs mycket höga krav på lokalisering och utformning.
(sidan 100)
Kommunen är också redan väl försedd med täkter, framförallt genom Bro
bergtäkt, som har tillstånd till år 2028. (sidan 36)
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Vår beteckning
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I ÖP 2010 är inriktningen att större sammanhängande obebyggda områden
samt tysta områden bör undantas från ny bebyggelse. (sidan 101) I detta ingår
även att de bör undantas från nya verksamhetsområden.
Förslaget som helhet ligger inom område som omfattas av ett förordnande
enligt 12 kapitlet 14 § ÄPBL, i nya PBL 11 kapitlet 12 §. Det innebär att
området utgör ett samrådsområde. Bygglovsärenden måste skickas på remiss
till Försvarsmakten.
Förslaget till lokalisering strider mot inriktningar i fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, antagandehandling den
12 maj 2017 och utställningshandling den 8 juli 2016
Landsbygdsplanen, FÖP 2016, är ett förslag till fördjupning av Upplands-Bro
kommuns gällande översiktsplan. Landsbygdsplanen syftar till att skapa
förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygdens näringar och
bebyggelse och bidra till att den framtida utvecklingen på landsbygden är
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.
På landsbygden ska de areella näringarna prioriteras och ges förutsättningar för
att kunna fortleva och utvecklas. Föreslagen plats är en av dem som är
utpekade som prioriterat för areella näringar och därför olämplig att exploatera.
Se karta ”Areella näringar”. I avsnittet ”Riktlinjer för utformning och placering
av ny bebyggelse” står också att störande verksamheter som inte tillhör de
areella näringarna huvudsakligen lokaliseras till tätorternas
verksamhetsområden.
Av både hållbarhets- och miljöhänsyn styrs i planen också bebyggelseutvecklingen till stråk med transportsamband för kollektivtrafik och med
möjlighet till teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp. Ett
sådant utpekat utredningsområde för bostäder ligger längs väg 912 i direkt
närhet till samrådsförslagets verksamhetsområde. Se karta
”Bebyggelseutveckling” och textavsnitt om utredningsområde ”Lunda”.
Lokaliseringen strider mot inriktningar om utvecklad grönstruktur i
regionen
Lokaliseringen är olämplig utifrån inriktningarna för grönstruktur i förslaget
till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050,
samrådsversion 2016. Arbetet med att vidareutveckla regionens grön- och
blåstruktur, samt ekosystemtjänster, är en viktig del i RUFS:en. Man trycker
särskilt på att behovet av en bred mellankommunal samverkan kring kilarna
och deras funktioner ökar. Samspelet mellan bebyggelsen, anläggningar och
verksamheter och de gröna värdena bör särskilt beaktas. På karta nummer 13 i
RUFS samrådsförslag visas inriktningen om hur de gröna kilarna ska
vidareutvecklas och detta innefattar det skogsområde som underlaget till
ansökan om bergtäkt föreslår ta i anspråk.
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Oklara motiv för placeringen
Motiven för placeringen är oklara. Syftet är enligt samrådsunderlaget att
minska trycket på bolagets befintliga täkt i Gladökvarn och leverera material
till bolagets avsättningsområden norr och väster om Stockholm. Det är dock
inte redovisat om det finns ett samhällsbehov av en ny bergtäkt i regionen.
Samrådsunderlaget visar heller inte några alternativa placeringar utan säger att
det ska redovisas i själva ansökan.
Länsstyrelsen har delat in länet i grova drag i fem försörjningsområden, varav
Upplands-Bro tillhör den nordvästra delen. Denna del har enligt Länsstyrelsen
störst tillgång till befintliga bergtäkter i länet. Avgränsningarna av
försörjningsområdena har gjorts med utgångspunkt från lokaliseringarna av de
större grusfyndigheterna, befintliga bergtäkter samt befintligt vägnät. En
avstämning med senaste data via den digitala kartvisaren Ballast från SGU,
Sveriges Geologiska Undersökning ger motsvarande bild av tillgängliga och
aktiva bergtäkter i Stockholms län.

UPPLANDS-BRO KOMMUN

Camilla Janson
Kommunstyrelsens ordförande

Maria Johansson
Kommundirektör
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UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Trafikutredning Kvarnnibble Bergtäkt

Gunilla Sortti

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10256146

2017-08-28

ANSÖKAN BERGTÄKT KVARNIBBLE
Samrådsmöte Trafikverket
Tid:

Torsdagen den 24 augusti

Plats:

Trafikverket Solna

Deltagare:

Annika Häger
Patrik Marcusson
Jenny Malmkvist
Ingemar Cehlin
Gunilla Sortti

Trafikverket
Trafikverket
Swerock
Swerock
WSP

Jenny berättade att samrådet är avslutat. Planen är att ansökan
skickas in under hösten. TRV har lämnat ett antal synpunkter under
remisstiden och dessa kommer att besvaras i samrådsredogörelsen
som är en del av ansökan.
En allmän diskussion om täkter i området fördes med tanke på
synpunkten att det finns en risk för att trafik från täkten söker sig mot
Erikssund och Sigtuna/Arlanda området. Swerock förklarar att
ballastmaterialet som avses produceras i den planerade täkten i första
hand ska användas som insatsmaterial vid tillverkning av betong i
Swerocks betongfabriker i Enköping och Kungsängen. Swerock ser att
den naturliga transportvägen för majoriteten av transporterna från
täkten därför är söder ut mot E18. En ny etablering krävs för Swerock
för att säkra både tillgången på och kvaliteten på ballastmaterial till
betong.
Nuvarande olycksbild studerades. Det finns ingenting som tyder på en
förhöjd olycksbild på sträckan eller i anslutning till utfart eller trafikplats
Draget.
Prövningen av täkttillstånd omfattar utfarten fram till allmän väg.
WSP får i uppdrag av Swerock att fram till nästa möte med
Trafikverket ta fram ett förslag på korsningsutformning i plan samt
eventuella åtgärdsförslag för att förtydliga korsningen. Vi för även en
diskussion kring möjligheten att sänka hastigheten förbi korsningen till
50 km/h alt 60 km/h. Vi diskuterar även möjligheten att sänka
hastigheten genom byn norr om täkten som en ev. skyddsåtgärd.
Nästa möte blir hos Trafikverket i Solna den 3 oktober 2017 kl 09.00.
//Gunilla Sorrti, WSP
WSP Samhällsbyggnad
753 20 Uppsala
Besök: Dragarbrunnsgatan 41
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Ansökan Kvarnibble bergtäkt

Emil Friberg

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10245369

2017-12-20

BILAGA 1 - FLÖDESBERÄKNING
Vid den planerade utvidgningen av bergtäkten kommer avrinningen av vatten, i driftskedet, att bli större än idag, detta
beskrivs närmre i den hydrogeologiska utredningen. De lokala avrinningsområdena förändras, tillrinningen av
grundvatten sker från omgivningen samtidigt som evapotranspirationen minskar eftersom vegetation tas bort.
För att bedöma kommande och nuvarande påverkan av vattendrag och anläggningar nedströms på ett bra sätt har två
fall beräknats. Flödestoppar och långtidsmedelvärden har beräknats med hjälp av metoder beskrivna dels av tidigare
Vägverket1 (VVMB 310) och dels av Svenskt vatten2 (P104). Följande frågeställningar har använts:
I. Vilka flöden kan ha uppstått innan etableringen av befintliga täkten.
II. Vilka flöden kan accepteras från bergtäkten utan risk för skada på nedströms vattendrag.
Genom att beräkna medelhögvattenföringen (MHQ) enligt VVMB 310 kan avrinningskoefficienten för skogsmark
kalibreras till Svenskt Vattens metod i P104. Vanliga intervall anges i litteraturen till 0,01-0,1, vilket ger ett alltför stort
spann på beräknade flöden för områden som enbart består av naturmark som i detta fall. För beräkning av regnets
varaktighet används den rationella metoden där hela aktuella avrinningsområdet ska vara delaktigt i flödet, dvs tiden
det tar för vattnet att transportera sig från områdets ytterkanter till utsläppspunkten. Detta bedöms ur kartunderlaget och
höjddata där olika markförhållanden har olika flödeshastigheter enligt tabell 1.
Tabell 1. Flödeshastigheter från Svenskt vatten P90

Tabell 4.10 P90
Ledning i allmänhet
Tunnel, mm
Dike
Mark

Hastighet m/s
1,5
1,0
0,5
0,1

När avrinningskoefficienten för skogsmark är kalibrerad beräknas ett högflöde med 5 års återkomsttid (HHQ5) som
används som det maximala flödet som kan släppas från verksamheten. Valet av ett 5 års flöde beror på att i detta fall
bedöms avledningsstråken som mindre känsligt då de till stor del går i dikad naturmark. Utsläppet sker även till en
lågpunkt med torv varvid en viss fördröjning kommer kunna ske naturligt, det är troligt att större flöden kan accepteras
utan skada men valet görs konservativt. Detta kan sedan användas för att beräkna och bedöma ett utflöde från täkten
som med god marginal bedöms vara ett flöde som kan släppas ut utan risk för skadlig påverkan nedströms.

1
2

Publikation 2008:61. VVMB 310 Hydraulisk dimensionering, Vägverket 2008.
Publikation P104, Svenskt Vatten 2011.

WSP Environmental Sverige
753 20 Uppsala
Besök: Dragarbrunnsgatan 41
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Kalibrering
För kalibrering av skogsmarkens avrinningskoefficient användes hela det lokala avrinningsområdet och
beräkningspunkten P1, som är den samma som i den hydrogeologiska utredningen. Med en för området representativ
specifik avrinning om 190 mm/år och en yta av 172 ha2 erhålls enligt VVMB 310 en medelvattenföring MQ = 10,4 l/s
och en medelhögvattenföring MHQ = 166 l/s. Faktorn MHQ/MQ fås till 16 då andelen sjöareal inom området är noll.
Längsta flödesvägen beräknas ur kartunderlaget och delas upp i naturmark och diken/bäckar, sträckorna ges
rinnhastigheter utefter tabell 1 ovan och total rinntid tas fram, se tabell 2 och figur 1.
Tabell 2. Bedömt flödesträcka och rinntid för figur 1.

Yta
Rinnsträcka [m] Rintid [min]
Skog
450
75
Dike/bäck
1400
47
Summa
122
Beräkningen görs sedan enligt P104 för ett regn med återkomsttiden 1 år för att motsvara MHQ, (varaktighet 122
minuter, intensitet 20,9 l/s/ha), varvid flödet 166 l/s erhålls om avrinningsfaktorn för skog sätts till 0,046, vilket är inom
det normala intervallet enligt litteraturen på 0,01-0,1. Denna avrinningskoefficient används därför för vidare beräkningar

Figur 1. Använd rinnsträcka och area för kalibrering av skogsmarkens avrinningskoefficient enligt P104.
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Beräkning av maximalt utflöde
En flödesväg karteras från planerat täktområde utefter dagens situation, se figur 2. Sträckan motsvarar den längsta så
att hela området inom verksamhetsområdet bidrar med ett flöde i P1. Rinntiden beräknas även här, se tabell 3.

Figur 2. Flödesträckan från den delen av täktens som ligger i det sydliga avrinningsområdet.
Tabell 3. Bedömt flödesträcka och rinntid för figur 2.

Yta
Rinnsträcka [m] Rinntid [min]
Skog
240
40
Dike/bäck
1470
49
Summa
89
Den delen av verksamhetsområdet som ligger i det sydliga avrinningsområdet idag uppgår till ca 27 ha och ett 5 års
flöde (HHQ5) beräknas enligt P104 (varaktighet 89 minuter, intensitet 43,0 l/s/ha), varvid flödet 53 l/s erhålls. Detta blir
även det högsta flödet den planerade täkten kan släppa ut till nedströms vattendrag utan att påverka systemet negativt
med god marginal.
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Slutsatser
Generellt är diken, ledningar och kulvertar dimensionerade för en viss högvattenföring. Denna högvattenföring är ofta
mycket större än medelvattenföringen. Enligt trafikverket är till exempel medelhögvattenföringen 16 gånger större än
medelvattenföringen vid natur-avrinningsområden som är mindre än 5 km 2 (Vägverket, 2008), vilket är gällande för detta
fall. Det betyder att i snitt sker ett flöde som är 16 gånger större än medelflödet varje år.
Då bergtäkten kommer öka avrinningen genom förändrat avrinningsområde och avskogning kommer utflödet från
bergtäkten vid dessa högflöden öka vilket kan vara ett problem för nedströms vattendrag. Genom att reglera det
maximala utflödet från bergtäkten till 53 l/s och fördröja flödena förändras inte dagens situation.
Således behöver utflödet både regleras och anordning för att magasinera vatten behövs. Det ska påpekas att dessa
skyfall (tex ett 5 års regn) motsvarar ett par centimeter vatten över hela täkten, dvs den naturliga fördröjningen och
magasineringen i täktens botten (så kallad sylta) är mycket större än behovet. Det är normalt att pumparna inte
dimensioneras för dessa extra flöden varvid hela fördröjningen sker automatiskt i täktens botten utan risk för att
översvämma nedströms områden.
Det finns således goda möjligheter att fördröja och reglera utflödet från täkten för att undvika skada på nedströms diken
och anläggningar.

Uppsala 2017-12-20
WSP Sverige AB
Emil Friberg
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SAMMANFATTNING
I denna rapport redovisas resultatet av utförda beräkningar av externt
industribuller från bergtäktverksamhet vid planerad bergtäkt inom
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun.
Bullerberäkningarna grundar sig på tidigare utförda ljudeffektmätningar på
maskiner i Swerocks täkter. Tre olika beräkningsfall har tagits fram för att
visa bullernivåer vid drift på olika delar av täkten. Beräkningspunkter har
placerats på närliggande bostadsfastigheter.
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer har bedömts mot Naturvårdsverkets
utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller” som gäller sedan april 2015.
För att klara riktvärden för drift dagtid behöver en ljuddämpad borr användas.
Dessutom behöver Spindel- och konkrossen skärmas för att inte orsaka
överskridande.
Det beräknade resultatet redovisas på färgfältskartor i bilaga 1-6.
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1

UPPDRAG

WSP Akustik har fått i uppdrag av Swerock AB att utföra beräkning av
externt industribuller från bergtäktsverksamhet inom Kvarnnibble 2:53 i
Upplands-Bro kommun Utredningen avser nyetablering av täktverksamhet.

Figur 1. Översiktskarta över bergtäkt och närområde.

1.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Den planerade bergtäkten ligger ca 4,5 km ost-nordost om Bålsta centrum,
Upplands-Bro kommun, Figur 3.1. Markanvändningen är främst skogsbruk
väster och söder om, samt i den planerade täktens direkta omgivning och
övergår mer till jordbruksmark i öster. Den planerade täkten är placerad
mellan riksväg 269 i norr och E18 i söder.
Upplands-Bro kommun håller på med att ta fram en landsbygdsplan. I
landsbygdsplanen pekas Härsbrokärr/Lunda ut som ett utredningsområde för
bebyggelse. Utredningsområdet ligger cirka 300 meter väster om den
planerade täkten.
Eftersom området inte är bestämt, har fyra beräkningspunkter placerats ut i
terrängen vid en linje som ligger 300 meter från brytområdet på täktens
västra sida.
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2

UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen.
Underlag om planerad maskinpark samt driftstider av täkten från
Jenny Malmkvist, Swerock AB.
Digitalt kartunderlag, fastighetskarta samt höjddata, inköpt hos Metria.
Ljuddata har hämtats från WSPs databas med tidigare genomförda
ljudmätningar.
Även ljuddata från en bullermätning utförd av Sweco Environment AB
har använts som underlag i utredningen.
Trafikdata från Trafikverkets tjänst TIKK.

2.1

TRAFIKDATA

Trafikdata för väg 912 har hämtats från Trafikverkets tjänst TIKK och avser
en mätning utförd under år 2015. Antal fordon som trafikerar vägen under ett
dygn (ÅDT) är 2490. Av dessa är 10,4 % tung trafik. Vägens skyltade
hastighet är 70 km/h.

3

ALLMÄNT OM LJUD

Exempel på ljudnivåer
För att ge en viss uppfattning av vad olika ljudnivåer innebär ges nedan
exempel på ljudnivåer vid olika aktiviteter.

Figur 2. Exempel på olika ljudnivåer från olika källor

Störningsmått
För beskrivning av buller vars styrka är konstant i tiden används ljudnivå i
dBA, det är ett enkelt störningsmått att arbeta med och kan direkt mätas med
ljudnivåmätare. I Sverige används idag främst ekvivalent- respektive
maximal ljudnivå. Vad som betraktas som störande buller skiljer mellan
person och person, till exempel i vilken miljö personen utsätts för buller och
tid på dygnet.
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Ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en given tidsperiod, för
industribuller, oftast indelat i för en period under ett dygn,
t.ex. dagtid kl. 06-18.
Maximal ljudnivå avser den högsta ljudnivån under en viss period. Har för
industribuller normalt endast betydelse nattetid, kl. 22-06. I figur nedan
presenteras ljudnivån per sekund mätt över 300 sekunder och motsvarande
ekvivalenta ljudnivå respektive maximal ljudnivå i perioden.

Figur 3. Exempel på ekvivalent och maximal ljudnivå under en period av 300
sekunder.

Akustiska nyckeltal
Upplevelsen av skillnader i bullernivå kan sammanfattas som att:
En skillnad på 3 dBA upplevs normalt som en hörbar förändring
En skillnad på 8-10 dBA upplevs som en fördubbling/halvering av
ljudstyrkan.
Två lika starka bullerkällor samverkar och ger en total ljudnivå som
är ca 3 dB högre
Exempel i Figur 4 nedan: 45 dB + 50 dB = 51,2 dB.

Figur 4. Addition av bullernivåer.

4

BEDÖMNINGSGRUNDER

Naturvårdsverkets gällande vägledning är Rapport 6538 ”Vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller.
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Tabell 1. Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller”. Tabellen avser frifältsvärden.
Områdesanvändning

Ekvivalent ljudnivå i dBA
Dag
kl. 06-18

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler

50

Kväll kl. 1822, samt lörsön- och
helgdag
kl. 06-18

Natt
kl. 2206

45

40

Ovanstående riktvärden gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och
andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

Utöver detta gäller enligt den nya vägledningen bland annat följande:
Maximala ljudnivåer (LAFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid
klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall
verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser
som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller
innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i
tabell 1 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
Trafikbuller: Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som
huvudprincip bedömas som industribuller. För trafik till och från
verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör som
huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en
sammanvägd bild av bullersituationen kan dock andra bedömningar i
särskilda fall behöva göras. Det kan exempelvis vara fallet vid
tillfartsvägar till täkter, där transporterna till och från dessa står för en
betydande del av bullerstörningarna.

4.1

TRAFIKBULLER

Trafik inom verksamhetsområdet samt på täktväg fram till det allmänna
vägnätet beräknas som industribuller. Trafik på angränsande vägar har
beräknats som trafikbuller.
Riktvärden för trafikbuller anges i Regeringens proposition 1996/97:53
30 dBA ekvivalentnivå inomhus,
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
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5

PLANERAD VERKSAMHET

Den planerade verksamheten kommer att bedrivas under dagtid. Dagtid är
enligt Naturvårdsverkets definition kl. 06-18. Transport/utlastning av material
kan ske under kvällstid kl. 18-22.
Transporterna beräknas under maximal produktion uppgå till 160
fordonsrörelser per dag. Externa massor körs in till täkten, detta bidrar med
56 fordonsrörelser per dag. Som ett värsta fall, om inga av ovanstående
transporter har med material både till och från täkten, så uppgår antalet
fordonsrörelser till 216 per dag. På väg 912 sker sedan enligt Swerock
omkring 90 % av transporterna söderut och 10 % norrut.

6

BULLERKÄLLOR

Den maskinella utrustning som ingår i verksamheten och dess ljudemission
redovisas i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Maskinpark som används i utredningen.
Bullerkälla

Ljudeffektnivå,
dBA rel. 1 pW

1.

Borrigg / Borrigg med ljuddämpat aggregat

122/114

Sweco

2.

Skutknackning

116

Sweco

3.

Förkross - Lokotrack

116

Sweco

4.

Spindel- och konkross

123

WSPs databas

5.

Horisontalsikt

108

WSPs databas

6.

Vertikalsikt

110

WSPs databas

7.

Grävmaskin

109

Sweco

8.

2 st. Hjullastare (linjekälla)

109

Sweco

9.

Lastbil, under transport (linjekälla)

105

SoundPLANs databas

91

SoundPLANs databas

10. 2 st. Lastbil på tomgång

Källa

Maskiner i tabell 2 har modellerats i bullerberäkningarna med hänsyn taget
till källornas drift och placering i täkten. Placeringen framgår för nuläge samt
tre olika situationer vid framtidsscenarier framgår av bilderna nedan.

I beräkningarna har vi antagit att alla krossar och siktar är i full drift (100 %)
hela arbetstiden. Ljudemissionsdata för bergborren gäller full drift under
borrning. I borrningsarbetet ingår tid för att ta upp borrsträngen samt
förflyttning till ett nytt hål. Av erfarenhet antas en effektiv borrning om ca
80 % av tiden.
Vad beträffar ljudemissionsdata från lastfordon avser detta moment med fullt
gaspådrag i samband med lastning och körning i t.ex. uppförsbacke. Övrig
tid går maskinen i tomgång eller i transport då ljudemissionen är ca 10 dBA
lägre. I beräkningarna har vi antagit att drift med fullt gaspådrag motsvarar
ca 50 % av tiden. Även skutknackare har antagits med en 50 % drift.
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Antagen hastighet på täktvägen inom verksamhetsområdet är satt till 30
km/h i beräkningarna. Antal transporter i beräkningen avser maxproduktion.

6.1

PLACERING MASKINER

I tabell nedan anges vilken marknivå som finns där respektive maskin står.
Tabell 3. Tabell med marknivå vid maskiner.

Maskin

1_Väst

2_Norr

3_Öst

Borr (ljuddämpad)

+46

+47

+48

Grävmaskin

+45

+46

+48

Förkross

+28

+28

+28

Hjullastare
(transporterar)

+28

+28

+28

Spindel- och konkross

+28

+28

+28

Lastbil - på tomgång

+28

+28

+28

Lastbil - kör

+28 (samt
längs väg)

+28 (samt
längs väg)

+28 (samt
längs väg)

Horisontalsikt

+28

+28

+28

Vertikalsikt

+28

+28

+28

Skutknack

+28

+28

+28

7

BULLERBERÄKNINGAR

7.1

BERÄKNINGSUTFÖRANDE

Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande:
Digitalt kartunderlag, över brytningsområdet och dess omgivning har
använts som grunddata i programmet. Utgående från kartunderlaget
har samtliga betydande externbullerkällor matats in i kartans
koordinatsystem.
Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata.
Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som
befinner sig i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i
omgivningen. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller
skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive källa
räknas in automatiskt.
Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är
dämpning på grund av avståndet, atmosfärsdämpning,
markdämpning (hård eller mjuk mark) samt skärmning på grund av
olika byggnader i området.
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7.2

BERÄKNINGSMETOD

Beräkningarna har utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen
för beräkning av externt industribuller (DAL 32). Som hjälpmedel har
datorprogrammet SoundPLAN version 7.4 använts där DAL 32 ingår.
Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett så kallat medvindsfall,
d.v.s. vindriktning från källa till mottagare (±45°). I beräkningsmodellen anges
den beräknade ekvivalenta ljudnivån inom ±2 dB i beräkningspunkter. På
längre avstånd, upp till 300-500 m och för extremt ojämn terräng förväntas
den ekvivalenta ljudnivån vara inom ±3 dB.
I enlighet med direktiv från Naturvårdsverkets rapport 6538 (april 2015) har
ljudnivåer studerats för ett minsta tidsintervall om en timme.

7.3

BERÄKNINGSPUNKTER

Beräkningspunkter har placerats på närliggande bostäder. För trafikbuller har
bostäder inom 150 m från vägen märkts ut med beräkningspunkter. 150
meter är också det avstånd från vägmitt som färgfältskartan är beräknad i
trafikbullerberäkningen, se bilaga 5-6.
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8

RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas som den högsta ekvivalenta
ljudtrycksnivån i dBA som kan uppstå vid närmaste bostäder 1,5 meter över
mark, med ovan angivna bullerkällor i drift, se Tabell 2 ovan, förutsatt att
buller från spindel- och konkrossen skärmas.
Det beräknade resultatet redovisas som färgfältskartor samt som beräknad
ljudnivå vid fasad i bilaga 1-6 (se förteckning nedan), resultaten avser den
högsta beräknade ekvivalenta ljudnivån under dagtid. Resultatet visar att
ljudnivån med föreslagna bullerskyddsåtgärder i kapitel 9 understiger 50 dBA
vid samtliga bostadsfastigheter i täktens närområde. För utlastning under
kvällstid beräknas ljudnivån med marginal uppfylla Naturvårdsverkets
riktvärde på 45 dBA.
Bilaga 1.2, 2.2 och 3.2 visar vilken bullernivå som har beräknats i respektive
beräkningsfall utan föreslagna bullerskyddsåtgärder.

9

BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

För att klara riktvärden för drift dagtid behöver en ljuddämpad borr användas.
Dessutom behöver Spindel- och konkrossen skärmas för att inte orsaka
överskridande. Eftersom täkten bildare en stor yta, är det risk för att
maskinerna, huvudsakligen Spindel- och konkrossen står oskärmade.
Krossen behöver placeras nära den norra/västra brytväggen för att minska
bullernivån till bostäder norr respektive väster om täkten, se Figur 5 nedan.
Om inte det är möjligt kan även krossen placeras bakom ett bullerskydd inne
på täktområdet. I beräkningen som visas i bilagor med bullerskyddsåtgärder
har en vall med höjden 5 meter använts.
Bilaga 1.1, 2.1 och 3.1 visar vilken bullernivå som har beräknats i respektive
beräkningsfall med föreslagna bullerskyddsåtgärder.
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Bullerskydd

Spindel- och konkross

Figur 5. Placering av bullerskydd vid kross

10 RESULTAT TRAFIKBULLER
Enligt uppgift från Swerock, går 90 % av transporterna söderut, och där
ligger inga bostäder nära vägen. Resterande 10 % som går norrut, passerar
bostadsbebyggelse. Beräknad ekvivalent- respektive maximal ljudnivå för
dessa bostäder redovisas i Tabell 4 nedan. Beräkningsmässigt sker en
ökning med mellan 0-0,2 dBA. Det är en marginell ökning av bullernivåerna,
och ökningen avrundas till 0.
Eftersom en liten ökning sker, kan vissa fastigheter, exempelvis Håbo
Häradsallmänning 1:8 gå från 56 dBA till 57 dBA, trots att skillnaden som
redovisas är 0 dBA.
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Flera av bostäderna beräknas att få en ljudnivå som överskrider riktvärdet på
55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Det beror på den
befintliga trafik som finns på väg 912. Alltså har dessa bostäder en ljudnivå
vid fasad över riktvärdet med den trafiksituation som är i nuläget.
Tabell 4. Beräknad ljudnivå från trafik. Angivna siffervärden i dBA.

Fastighet
HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:5
HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:6
HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:7
HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:8
HÄRSBROKÄRR 4:1
KVARNNIBBLE 1:32
KVARNNIBBLE 2:10
KVARNNIBBLE 2:10 (2)
KVARNNIBBLE 2:42
KVARNNIBBLE 2:43
KVARNNIBBLE 2:45
KVARNNIBBLE 2:46
KVARNNIBBLE 3:13
KVARNNIBBLE 3:13 (2)
KVARNNIBBLE 3:14
KVARNNIBBLE 3:16
KVARNNIBBLE 3:17
KVARNNIBBLE 3:18
KVARNNIBBLE 3:19
KVARNNIBBLE 3:20
KVARNNIBBLE 3:23
KVARNNIBBLE 3:24
KVARNNIBBLE 3:25
KVARNNIBBLE 3:26
KVARNNIBBLE 3:27
KVARNNIBBLE 3:28
KVARNNIBBLE 3:29
KVARNNIBBLE 3:31
KVARNNIBBLE 3:33
KVARNNIBBLE 3:36
KVARNNIBBLE 3:37
KVARNNIBBLE 3:40
KVARNNIBBLE 4:1
KVARNNIBBLE 4:2
KVARNNIBBLE 5:1

Befintligt
Framtid
Ökning av ljudnivå
Ekvivalent Maximal
Ekvivalent Maximal
Ekvivalent Maximal
56
74
57
74
0
0
57
72
57
72
0
0
61
78
61
78
0
0
56
70
57
70
0
0
51
65
51
65
0
0
47
59
48
59
0
0
61
77
61
77
0
0
53
67
53
67
0
0
52
66
52
66
0
0
58
78
58
78
0
0
46
61
47
61
0
0
64
84
64
84
0
0
52
66
52
66
0
0
47
58
47
58
0
0
57
70
57
70
0
0
62
78
62
78
0
0
49
59
49
59
0
0
59
75
59
75
0
0
53
69
53
69
0
0
59
76
60
76
0
0
45
57
45
57
0
0
44
59
44
59
0
0
45
57
45
57
0
0
59
72
59
72
0
0
40
55
40
55
0
0
56
70
56
70
0
0
48
62
48
62
0
0
55
70
55
70
0
0
49
62
49
62
0
0
52
64
52
65
0
0
46
56
46
56
0
0
56
69
57
69
0
0
57
72
57
72
0
0
55
70
55
70
0
0
51
65
51
65
0
0
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11 BILAGOR
Bilaga 1.1: Drift i täktens västra del
Bilaga 1.1: Drift i täktens västra del (utan bullerskyddsåtgärder)

Bilaga 2.1: Drift i täktens norra del
Bilaga 2.1: Drift i täktens norra del (utan bullerskyddsåtgärder)

Bilaga 3.1: Drift i täktens östra del
Bilaga 3.1: Drift i täktens östra del (utan bullerskyddsåtgärder)

Bilaga 4: Transport av material / utlastning under kvällstid.

Bilaga 5: Trafikbuller Framtid, Ekvivalent ljudnivå
Bilaga 6: Trafikbuller Framtid, Maximal ljudnivå

Bilaga 7: Marknivå
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 500 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se
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1. Uppdragsgivare
Swerock AB via Jenny Malmkvist.

2. Uppdrag
Att inventera bebyggelse, anläggningar och verksamheter inom de fastigheter som kan
förväntas bli berörda av bergtäktsverksamhet vid fastigheten Kvarnnibble 2:53.
Inventeringen syftar till att identifiera förekomsten av byggnader, anläggningar och
verksamheter som är känsliga för störningar genom i första hand vibrationer och
luftstötvågor.
I uppdraget ingår att upprätta riskanalys enligt Svenska Standarder SS 4604866:2011 och
SS 02 52 10, att ange tillåtna nivåer för markvibrationer och luftstötvågor samt att ange
rekommendationer för att minimera risken för kast från sprängning.
Utredningen innebär även att prognostisera vibrationer och luftstötvågor som kan uppkomma
vid närliggande byggnader vid sprängning i täkten.
Denna utredning omfattar ej geologiska, hydrogeologiska eller geotekniska undersökningar.
Bullerutredning för verksamheten ingår inte heller i denna rapport.

3. Underlag


Inventering utförd under april, maj och augusti månad 2017



Uppgifter om planerad brytning, ritningar och fastighetskarta från Jenny Malmkvist,
Swerock.



Svensk Standard SS 4604866:2011: Vibration och stöt – Riktvärden för
sprängningsinducerade vibrationer i byggnader



Svensk Standard SS 02 52 10: Vibration och stöt – Sprängningsinducerade
luftstötvågor – Riktvärden för byggnader



Jordartskartan, SGU
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4. Allmänt
Den miljöpåverkan som förekommer vid bergtäktsverksamhet domineras i huvudsak av
damm och buller från olika arbetsmoment samt av markvibrationer och luftstötvågor från
sprängning.
Denna utredning, omfattande markvibrationer, luftstötvågor och kastrisker från planerade
sprängningar, baseras på tillgängligt underlag för täkten samt på de moderna
brytningsmetoder som generellt tillämpas vid bergtäktsverksamhet.
Det planerade verksamhetsområdet omfattar cirka 44 ha varav brytningsområdet utgör cirka
24 ha. Ungefär 14 miljoner ton berg bedöms kunna brytas. Årsproduktionen beräknas i
genomsnitt uppgå till cirka 500 000 ton. Med planerad produktion kommer sprängning att ske
8-12 gånger per år.

5. Riskanalys
5.1.

Inventering

Den inventering som ligger till grund för riskanalysen omfattar ett område med cirka 1000
meters radie räknat från täktens brytningsområdesgräns.
På översiktskartan i bilaga 1 redovisas lägena för de fastigheter som har inventerats med
avseende på befintlig bebyggelse som kan komma att beröras av den planerade
täktverksamheten. De inventerade objekten har numrerats löpande.
I bilaga 2 redovisas de fastigheter som har inventerats. Riskanalysen baseras på en utvändig
okulärbesiktning samt en bedömning av undergrunden för respektive byggnad. I vissa fall har
fastighetsägare lämnat kompletterande uppgifter vid besöket.
I bilaga 3 visas en sammanställning av inventeringsobjekten och beräknade tillåtna
vibrationsnivåer (toppvärden i vertikal mätriktning). Alla redovisade avstånd är räknade från
gränsen för brytningsområdet till närmaste bostadshus.
Inom inventeringsområdet finns även installationsbyggnader, främst transformator- och
pumpstationer. De kan även finnas fastigheter vattenbrunnar. Dessa redovisas inte i
utredningen då de inte bedöms vara dimensionerande ur vibrationssynpunkt.
Ledningar i mark har inte heller inventerats eftersom de inte bedöms vara känsliga mot
vibrationer.

5.2.

Tillåtna vibrationer och luftstötvågor

Riskanalysen är utförd efter de rekommendationer som anges i Svensk Standard
SS 4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i
byggnader samt Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration och stöt – Sprängningsinducerade
luftstötvågor – Riktvärden för byggnader.
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I riskanalysen beräknas tillåtna nivåer för vibrationer och luftstötvågor, vilka är satta så att
skador inte ska uppstå på byggnader. Standarderna behandlar alla slags sprängningsarbeten
såsom bergtäkter, gruvor och anläggningsarbeten.
Värdena tar inte hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på den som vistas
i byggnader, ej heller till de risker för skador eller driftstörningar som kan uppstå på särskilt
vibrationskänsliga utrustningar.
5.2.1. Vibrationer
I vibrationsstandarden tas hänsyn till byggnaders undergrund (markslag), grundläggningstyp,
vibrationskänslighet i konstruktion och byggnadsmaterial, avstånd från sprängplats, typ av
verksamhet, varaktighet och hur ofta sprängning sker.
Tillåtna vibrationsnivåer för byggnader anges i rapporten i form av så kallade v350-värden och
gäller vid avstånd 350 m eller längre från salvorna. Vid kortare avstånd ska tillåten
vibrationsnivå justeras enligt Svensk Standard SS 4604866:2011. De närmst belägna
bostadshusen ligger väster, respektive norr, om planerad täkt i Härsbrokärr respektive
Grönlund. Avstånden till båda dessa är över 350 meter från gränsen till planerat
verksamhetsområde.
De angivna tillåtna vibrationsnivåerna gäller i vertikal mätriktning.
5.2.2. Luftstötvågor
Vid beräkning av tillåtna luftstötvågor har anvisningarna i Svensk Standard SS 02 52 10
tillämpats. Samtliga byggnader, såväl industri- som bostadsbebyggelse, har åsatts ett generellt
värde på 450 Pascal i reflektionstryck.

6. Omgivningspåverkan
6.1.

Allmänt

Sprängningsarbetena ska planeras och genomföras på sådant sätt att närliggande bebyggelse
inte skadas genom markvibrationer, luftstötvågor eller stenkast. Arbetena ska bedrivas enligt
gällande lagar, föreskrifter och anvisningar. Som exempel kan nämnas AFS 2007:1
Sprängarbete och AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete.

6.2.

Markvibrationer

Bedömningen av markvibrationernas utbredning från sprängningsverksamhet vid den
planerade täkten i Kvarnnibble 2:53 baseras på rådande markförhållanden, sprängtekniska
förutsättningar samt på empiriskt framtagna samband från ett mycket stort antal utförda
vibrationsmätningar och analyser vid bergtäkter, huvudsakligen i Västsverige.
Störst betydelse för vibrationens storlek har avståndet samt den så kallade samverkande
laddningen (den maximala mängden sprängämne som detonerar vid exakt samma tidpunkt,
vanligtvis laddningsmängden i ett borrhål). Andra faktorer såsom geologi, kopplingsfaktor
tändplan etc. har också betydelse för vibrationerna. Dessa kan variera i någon omfattning
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mellan salvorna, vilket innebär att det finns en viss spridning i vibrationerna mellan olika
sprängsalvor.
De vibrationsnivåer som har beräknats i Tabell 1, bygger på ovan nämnda empiriska samband
och ska ses som ungefärliga. Värdena som anges i tabellen är de som högst förväntas kunna
uppstå vid omgivande industri- och bostadsbebyggelse. De normala vibrationsnivåerna vid
sprängningarna förväntas följaktligen vara betydligt lägre.
Pallhöjderna i bergtäkten bedöms att vara 20 - 30 meter. Beräkningarna utgår från att
borrhålsdiametern Ø 76 mm kommer att användas. Den ur vibrationssynpunkt samverkande
laddningen (Qs) bygger på att exploatören konstruerar tändplaner som medger unika
intervalltider för varje borrhål.
När sprängningar påbörjas i täktens öppningsskede kan man med fördel utföra
vibrationsmätningar för att få mer korrekta och platsspecifika data. Dessa kan sedan användas
för att med större säkerhet bestämma hur borrning och laddning kan utföras på ett optimalt
sett.
Tabell 1. Beräknade maximala vibrationsnivåer vid olika pallhöjder för borrhålsdiametern Ø 76 mm.
Beräknade maximala vibrationsnivåer [mm/s] för olika pallhöjder [m], Ø76 mm.
10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

Avstånd

Qs = 45 kg

Qs = 70 kg

Qs = 95 kg

400 m

1,9

2,8

3,6

Qs = 120 kg
4,4

Qs = 145 kg
5,2

450 m

1,6

2,3

3,0

3,6

4,2

500 m

1,3

1,9

2,5

3,0

3,5

600 m

1,0

1,4

1,8

2,2

2,6

700 m

0,7

1,1

1,4

1,7

2,0

Bostadsbebyggelsen kring den planerade täkten ligger som närmast cirka 400 meter väst
(objekt 26) och cirka 400 meter i norr (objekt 8).
Tabellen visar att åtgärder för att reducera den samverkande laddningen Qs i vissa delar av
täkten sannolikt kommer att bli nödvändiga för att minska störningen mot
bostadsbebyggelsen. Resonemanget bygger på ett antaget riktvärde vid bostadshus på 4 mm/s,
vilket används som praxis i täkttillstånd i Sverige. Beräknade nivåer över 4 mm/s har i
tabellen markerats med fet text.
Bostadshusen väster och norr om täkten (objekt 26 och 8) medför att pallhöjderna i de västra
och norra delarna av brytningsområden förväntas bli begränsade till 20 meter.
Alternativ till att minska pallhöjden kan vara att minska borrhålsdiametern eller att använda
så kallad däckladdning där man delar upp laddningen i mindre delar i borrhålet.
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6.3.

Luftstötvågor

Luftstötvågens utbredning och intensitet kan, från ett sprängningstillfälle till ett annat, visa
stora variationer vid samma mätplats beroende av många olika faktorer. Störst inverkan har
avstånd, laddningens storlek, sprängämnets inneslutningsfaktor, topografiska förhållanden,
vindriktning och vindstyrka, luftlagrens skiktning (temperaturinversion och molnbas) samt
markytans reflektions- och absorptionsförmåga.
Figur 1 visar maximal luftstötvåg som funktion av samverkande laddning och avstånd,
figuren bygger på sammanställningar från ett stort antal mätningar av luftstötvågstryck vid
svenska bergtäkter. I figuren har linjer plottats som representerar en pallhöjd på 20 meter och
en pallhöjd på 30 meter vid användande av Ø 76 mm borrhål. Den samverkande
laddningsmängden blir då 95 kg respektive 145 kg. Linjerna representerar 98 % sannolikhet,
det vill säga att det är 98 % sannolikhet att luftstötsvågstrycket kommer att var lägre än detta,
förväntat medelvärde visas med streckade linjer.
Sambanden förutsätter givetvis att exploatören planerar och utför sprängningsarbetena för att
hålla luftstötvågen på en låg nivå, vilket innebär inmätning av pallfront och hålavvikelse, väl
utförd förladdning etc. Om något går fel på grund av slarv eller ogynnsam geologi (öppna
sprickor och slag som inte upptäcks) kan luftstötvågen bli betydligt högre än vad som anges
ovan. Det förekommer följaktningen (om än mycket ovanligt) att luftstötvågen blir betydligt
högre än nedan angivet.

Figur 1. Luftstötvågsprognos (reflektionstryck) vid pallhöjd 20 meter och 30 meter.
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6.4.

Kastrisker

Den planerade bergtäkten vid Kvarnnibble 2:53 kommer att placeras cirka 500 meter från
närmaste väg och 400 meter till närmaste hus. På dessa avstånd bedöms salvorna kunna
skjutas med ”normala” säkerhetsåtgärder utan att medföra en risk för vägen eller husen.
Normala säkerhetsåtgärder innebär:


Borrhålen får inte uppladdas så att risk för kastning från ytberget föreligger genom så
kallad kratereffekt. I praktiken innebär detta att förladdningslängden ska vara ungefär lika
lång som försättningen.



För att undvika kast från borrpipan, så kallad urblåsning, är det även viktigt att
förladdningsmaterialet är av rätt kvalité (krossgrus i storlek cirka 5-10% av
borrhålsdiametern).



Borrhålen i de två främre hålraderna i pallen ska kontrolleras med hänsyn till hålavvikelse
om pallhöjden överstiger tio meter. Vid konstaterad hålavvikelse ska åtgärder vidtas:


Vid avvikelse som bedöms kunna medföra kast eller svårigheter för ett kontrollerat
sprängningsförlopp ska borrhålet borras om. Felborrat borrhål sandfylls.



Vid mindre avvikelse men som medför exempelvis reducerad försättning ska första
radens borrhål laddas individuellt med exempelvis patronerade laddningar på ett sätt
som motsvarar verklig försättning.



För att undvika stenkast ska reducerad hålsättning användas vid pallhöjder som är mindre
än 2 gånger max försättning för vald håldiameter.



Den för sprängningsarbetena ansvarige ska innan sprängning får ske förvissa sig om att
alla säkerhetsåtgärder har vidtagits och att vid bedömd risk för kast ska vägar och andra
områden där människor kan befinna sig avlysas.

6.4.1. Skutsprängning
Större skut får sprängas om de täcks väl. Mindre skut som kan hanteras med lastmaskin ska
flyttas till en plats som är säker ur kastsynpunkt innan de sprängs. I övrigt utförs all
skuthantering genom knackning med hydraulhammare.

7. Slutsatser omgivningspåverkan
Enligt utredningen kan omgivande bostadsbebyggelse begränsa pallhöjderna (samverkande
laddningsmängd) i brytningsområdets västra och norra ytterkanter. I övrigt förväntas
sprängningsarbetena ur vibrationssynpunkt kunna utföras med planerade pallhöjder.
Luftstötvågorna från sprängningarna beräknas kunna hållas på en låg nivå utan att påverka
omgivande bebyggelse.
Utredningen visar att det inte finns några hinder för att bedriva bergtäktsverksamhet på
fastigheten Kvarnibble 2:53. Om verksamheten bedrivs i enighet med de rekommendationer
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och restriktioner som lämnas i denna rapport bedöms det inte finnas någon risk för skada på
byggnader i omgivningen.

8. Förslag till kontrollprogram
8.1.

Information och bevakning

I kontrollprogrammet för brytningen ska anges rutiner för information till omkringboende i
samband med sprängning. Även rutiner för bevakning, signalering, posters placering etc. ska
ingå i kontrollprogrammet. Sprängning ska alltid ske på meddelad och överenskommen tid.

8.2.

Dokumentation

Utförda vibrations- och luftstötvågsmätningar ska redovisas i en sammanställning där även
relevanta salvdata, utdrag ur sprängjournaler såsom samverkande laddningsmängd, avstånd
till mätpunkter etc. ska ingå. Sprängjournaler tillsammans med tändplaner,
borrhålsinmätningar och salvornas läge i plan ska förvaras och vara tillgängliga på
arbetsplatsen.

8.3.

Vibrations- och luftstötvågsmätningar

I samband med att ett kontrollprogram upprättas bör man välja ut några av de närmast belägna
bostadshusen runt täkten för kontroll av markvibrationer och luftstötvågor.
Förslagsvis används följande objekt som referenspunkter:


Objekt 8 (UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 1:18)



Objekt 26 (UPPLANDS-BRO HÄRSBROKÄRR 2:1)



Objekt 100 (UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:45)



Objekt 118 (UPPLANDS-BRO HÄRSBROKÄRR 3:38)

Vid dessa hus bör samtliga sprängsalvor mätas. Utöver dessa kan det bli aktuellt med
mätningar på andra bostadshus vid vissa salvor för kontroll av vibrations- och
luftstötvågsnivåer.
Även om vibrationsrestriktionerna enbart är begränsande i vertikal mätriktning så
rekommenderas att vibrationsmätningarna utförs triaxiellt, det vill säga i samtliga tre
mätriktningar (vertikal samt de två horisontella). Detta för att få fullständig information om
vibrationernas utbredning, vilket kan vara till stor nytta inför framtida salvplanering eller
eventuella vibrationsutredningar.
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1. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:14

Adress

ENEBACKEN 1

Undergrund

Löst lagrad morän

Grundläggning

Platta på berg

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

2. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:19

Adress

FLISVÄGEN 1

Undergrund

Sandig morän

Grundläggning

Platta på berg

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

3. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:24

Adress

FLISVÄGEN 3

Undergrund

Berg & sandig morän

Grundläggning

Grundmurar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning
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4. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:25

Adress

FLISVÄGEN 4

Undergrund

Berg

Grundläggning

Plintar på berg

Dimensionerande byggnadsmaterial

Oarmerad betong

Fasad

Trä

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 14 mm/s

5. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:23

Adress

FLISVÄGEN 5

Undergrund

Lera

Grundläggning

Grundmurar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtklädd skorsten

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

6. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:21

Adress

FLISVÄGEN 7

Undergrund

Berg

Grundläggning

Grundmurar på berg

Dimensionerande byggnadsmaterial

Oarmerad betong

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtklädd

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning
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7. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:22

Adress

FLISVÄGEN 9

Undergrund

Lera

Grundläggning

Grundmurar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Kalksandsten

Rökkanaler

Murstock av tegel

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

8. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 1:18

Adress

GRÖNLUNDSVÄGEN 1

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 6 mm/s

9. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 5:1

Adress

GRÖNLUNDSVÄGEN 2

Undergrund

Berg

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning
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10. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 1:32

Adress

GRÖNLUNDSVÄGEN 4

Undergrund

Löst lagrad morän

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

11. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:10

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 11-13

Undergrund

Löst lagrad morän & berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

12. UPPLANDS-BRO HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:7

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 12

Undergrund

Löst lagrad morän

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murad skorsten

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning
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13. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 4:1

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 15

Undergrund

Lera

Grundläggning

Grundmurar av natursten

Dimensionerande byggnadsmaterial

Oarmerad betong

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

14. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:42

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 16

Undergrund

Lera

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

15. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 4:2

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 17

Undergrund

Lera

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Tegel

Fasad

Tegel och trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se

5 / 45

BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

16. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:46

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 18

Undergrund

Lera

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtklädd skorsten

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

17. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:31

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 19

Undergrund

Lera

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Armerad betong

Fasad

Trä

Rökkanaler

Ventilation

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

18. UPPLANDS-BRO EKEDAL 1:2

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 2

Undergrund

Lera

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Oarmerad betong

Fasad

Tegel

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se

6 / 45

BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

19. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:43

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 20

Undergrund

Lera

Grundläggning

Grundmurar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Puts

Rökkanaler

Murstock av tegel

Maximal tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

20. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:28

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 21

Undergrund

Morän

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

21. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:16

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 22

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund, Betong sockel

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtklädd skorsten

Max tillåten Vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

22. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:18

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 23

Undergrund

Berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Autoklaverad lättbetong

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 10 mm/s

23. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:20

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 27

Undergrund

Berg

Grundläggning

Grundmurar på berg

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 14 mm/s

24. UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:13

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 29-31

Undergrund

Lera

Grundläggning

Grundmurar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå

v350 = 8 mm/s

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

25. UPPLANDS-BRO HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:8

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 33

Undergrund

Berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 14 mm/s

26. UPPLANDS-BRO HÄRSBROKÄRR 3:1

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 4

Undergrund

Lera

Grundläggning

Grundmurar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Oarmerad betong

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

27. UPPLANDS-BRO HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:6

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 5

Undergrund

Berg

Grundläggning

Grundmurar på berg

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 14 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

28. UPPLANDS-BRO HÅBO HÄRADSALLMÄNNING 1:5

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 6

Undergrund

Lera, Berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

29. UPPLANDS-BRO HÄRSBROKÄRR 4:1

Adress

HÅBO HÄRADSVÄG 8

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

30. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:33

Adress

KEVAN 1

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

31. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:31

Adress

KEVAN 3

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

32. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:67

Adress

KEVAN 4

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

33. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:21

Adress

KEVAN 13

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

34. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:20

Adress

KEVAN 14

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

35. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:19

Adress

KEVAN 15

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

36. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:18

Adress

KEVAN 16

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

37. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:17

Adress

KEVAN 17

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

38. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:16

Adress

KEVAN 18

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

39. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:32

Adress

KEVAN 2

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

40. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:14

Adress

KEVAN 20

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

41. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:13

Adress

KEVAN 21

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

42. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:12

Adress

KEVAN 22

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
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43. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:11

Adress

KEVAN 23

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

44. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:10

Adress

KEVAN 24

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

45. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:9

Adress

KEVAN 25

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

46. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:8

Adress

KEVAN 26

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

47. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:7

Adress

KEVAN 27

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

48. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:6

Adress

KEVAN 28

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

49. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:5

Adress

KEVAN 29

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

50. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:67

Adress

KEVAN 30

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

51. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:66

Adress

KEVAN 31

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

52. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:65

Adress

KEVAN 32

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

53. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:64

Adress

KEVAN 33

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

54. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:63

Adress

KEVAN 34

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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BILAGA 2
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

55. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:72

Adress

KEVAN 35

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

56. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:71

Adress

KEVAN 36

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

57. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:70

Adress

KEVAN 37

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se

19 / 45

BILAGA 2
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58. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:69

Adress

KEVAN 38

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Maxtillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

59. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:68

Adress

KEVAN 39

Undergrund

Löst lagrad morän

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

60. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:76

Adress

KEVAN 40

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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61. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:75

Adress

KEVAN 41

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

62. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:74

Adress

KEVAN 42

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

63. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:73

Adress

KEVAN 43

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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Datum: 2017-10-27
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64. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:80

Adress

KEVAN 44

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

65. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:79

Adress

KEVAN 45

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

66. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:78

Adress

KEVAN 46

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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67. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:77

Adress

KEVAN 47

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

68. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:84

Adress

KEVAN 48

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

69. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:83

Adress

KEVAN 49

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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70. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:29

Adress

KEVAN 5

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

71. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:82

Adress

KEVAN 50

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

72. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:81

Adress

KEVAN 51

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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73. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:85

Fastighetsbeteckning

UPPLANDS-BRO
FRÖTUNA 2:85

Adress

KEVAN 52

Undergrund

Berg

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 14 mm/s

74. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:86

Adress

KEVAN 53

Undergrund

Berg

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 14 mm/s

75. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:87

Adress

KEVAN 54

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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76. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:88

Adress

KEVAN 55

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

77. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:89

Adress

KEVAN 56

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

78. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:90

Adress

KEVAN 57

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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79. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:91

Adress

KEVAN 58

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

80. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:92

Adress

KEVAN 59

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

81. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:28

Adress

KEVAN 6

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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82. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:93

Adress

KEVAN 60

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

83. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:94

Adress

KEVAN 61

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

84. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:34

Adress

KEVAN 62

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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85. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:35

Adress

KEVAN 63

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

86. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:36

Adress

KEVAN 64

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

87. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:37

Adress

KEVAN 65

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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88. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:59

Adress

KEVAN 66

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

89. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:60

Adress

KEVAN 67

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

90. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:61

Adress

KEVAN 68

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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91. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:62

Adress

KEVAN 69

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

92. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:27

Adress

KEVAN 7

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

93. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:55

Adress

KEVAN 70

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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94. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:54

Adress

KEVAN 71

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

95. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:53

Adress

KEVAN 72

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

96. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:52

Adress

KEVAN 73

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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97. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:49

Adress

KEVAN 74

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

98. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:48

Adress

KEVAN 75

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

v350 = 8 mm/s

99. UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:46

Adress

KEVAN 77

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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100.

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:45

Adress

KEVAN 78

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

101.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:44

Adress

KEVAN 79

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

102.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:26

Adress

KEVAN 8

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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103.

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:41

Adress

KEVAN 80

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

104.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:40

Adress

KEVAN 81

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

105.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:39

Adress

KEVAN 82

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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106.

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:38

Adress

KEVAN 83

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

107.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:42

Adress

KEVAN 84

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

108.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:43

Adress

KEVAN 85

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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109.

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:58

Adress

KEVAN 86

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

110.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:56

Adress

KEVAN 88

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

111.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:51

Adress

KEVAN 89

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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112.

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:25

Adress

KEVAN 9

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning
113.

v350 = 8 mm/s
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:50

Adress

KEVAN 90

Undergrund

Lera

Grundläggning

Plintar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

114.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO FRÖTUNA 2:95

Adress

Knappervägen 12

Undergrund

Berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 14 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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115.

UPPLANDS-BRO SKRÅMSTA 1:1

Adress

KNAPPERVÄGEN 8-10

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning
116.

v350 = 8 mm/s
UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:17

Adress

LIHAGSVÄGEN 2

Undergrund

Lera

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

117.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:29

Adress

LIHAGSVÄGEN 3

Undergrund

Lera & berg

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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118.

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:38

Adress

LIHAGSVÄGEN 4

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

119.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:30

Adress

LIHAGSVÄGEN 5A-B

Undergrund

Morän

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

120.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:39

Adress

LIHAGSVÄGEN 6

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtklädd skorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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121.

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:41

Adress

LIHAGSVÄGEN 7

Undergrund

Berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

122.

v350 = 14 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:42

Adress

LIHAGSVÄGEN 8

Undergrund

Berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Lättklinker

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

123.

v350 = 14 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:44

Adress

NEDERGÅRDSVÄGEN 11

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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124.

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:43

Adress

NEDERGÅRDSVÄGEN 13

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund, Betongelement

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

125.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:45

Adress

NEDERGÅRDSVÄGEN 9

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund, Betongelement

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

126.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:45

Adress

NYBOLUNDSVÄGEN 1

Undergrund

Berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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127.

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:44

Adress

NYBOLUNDSVÄGEN 3

Undergrund

Lera

Grundläggning

Grundmurar på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

128.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:49

Adress

NYBOLUNDSVÄGEN 5

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

129.

v350 = 8 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:48

Adress

NYBOLUNDSVÄGEN 7

Undergrund

Lera

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 8 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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130.

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 2:35

Adress

SKOGSHUGGARVÄGEN 2

Undergrund

Berg

Grundläggning

Platta på mark

Dimensionerande byggnadsmaterial

Armerad betong

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

131.

v350 = 14 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:26

Adress

SKOGSHUGGARVÄGEN 3

Undergrund

Lera & berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Murstock av tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning
132.

v350 = 8 mm/s
UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:27

Adress

SKOGSHUGGARVÄGEN 5

Undergrund

Berg

Grundläggning

Grundmurar på berg

Dimensionerande byggnadsmaterial

Tegel

Fasad

Tegel

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 14 mm/s

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se
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133.

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:34

Adress

SKOGSHUGGARVÄGEN 7

Undergrund

Berg

Grundläggning

Platta på berg

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

134.

v350 = 14 mm/s

UPPLANDS-BRO KVARNNIBBLE 3:33

Adress

SKOGSHUGGARVÄGEN 9

Undergrund

Berg

Grundläggning

Torpargrund

Dimensionerande byggnadsmaterial

Trä

Fasad

Trä

Rökkanaler

Plåtskorsten

Max tillåten vibrationsnivå
Sprängning

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 34-36

v350 = 14 mm/s
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BILAGA 3
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

SAMMANSTÄLLNINGA - TILLÅTNA VIBRATIONSNIVÅER
Obj.
Nr. Fastighet
UPPLANDS-BRO
1
KVARNNIBBLE 3:14
UPPLANDS-BRO
2
KVARNNIBBLE 3:19
UPPLANDS-BRO
3
KVARNNIBBLE 3:24
UPPLANDS-BRO
4
KVARNNIBBLE 3:25
UPPLANDS-BRO
5
KVARNNIBBLE 3:23
UPPLANDS-BRO
6
KVARNNIBBLE 3:21
UPPLANDS-BRO
7
KVARNNIBBLE 3:22
UPPLANDS-BRO
8
KVARNNIBBLE 1:18
UPPLANDS-BRO
9
KVARNNIBBLE 5:1
UPPLANDS-BRO
10
KVARNNIBBLE 1:32
UPPLANDS-BRO
11
KVARNNIBBLE 2:10
UPPLANDS-BRO HÅBO
12
HÄRADSALLMÄNNING 1:7
UPPLANDS-BRO
13
KVARNNIBBLE 4:1
UPPLANDS-BRO
14
KVARNNIBBLE 2:42
UPPLANDS-BRO
15
KVARNNIBBLE 4:2
UPPLANDS-BRO
16
KVARNNIBBLE 2:46
UPPLANDS-BRO
17
KVARNNIBBLE 3:31
UPPLANDS-BRO EKEDAL
18
1:2
UPPLANDS-BRO
19
KVARNNIBBLE 2:43
UPPLANDS-BRO
20
KVARNNIBBLE 3:28
UPPLANDS-BRO
21
KVARNNIBBLE 3:16
UPPLANDS-BRO
22
KVARNNIBBLE 3:18
UPPLANDS-BRO
23
KVARNNIBBLE 3:20
UPPLANDS-BRO
24
KVARNNIBBLE 3:13
UPPLANDS-BRO HÅBO
25
HÄRADSALLMÄNNING 1:8

Minsta avstånd
Byggnadstyp cirka (m)

Max tillåten
vibrationsnivå

Undergrund
enligt SGU

Fritidshus

790

8

Sandig morän

Fritidshus

590

8

Bostadshus

620

8

Sandig morän
Berg & sandig
morän

Fritidshus

685

14

Bostadshus

650

8

Bostadshus

690

14

Bostadshus

710

8

Bostadshus

400

6

Urberg
Postglacial
finlera
Glacial lera &
sandig morän

Bostadshus

580

14

Urberg

Bostadshus

545

8

Bostadshus

495

8

Sandig morän
Urberg &
sandig morän

Bostadshus

650

8

Bostadshus

540

8

Bostadshus

485

8

Bostadshus

560

8

Bostadshus

525

8

Bostadshus

560

8

Bostadshus

600

8

Bostadshus

530

8

Bostadshus

570

8

Sandig morän
Postglacial
finlera
Postglacial
finlera
Postglacial
finlera
Postglacial
finlera
Postglacial
finlera
Postglacial
lera
Postglacial
finlera
Postglacial
finlera

Bostadshus

795

8

Sandig morän

Bostadshus

575

10

Urberg

Bostadshus

595

14

Bostadshus

745

8

Berg
Postglacial
finlera

Bostadshus

675

14

Urberg

Berg
Postglacial
finlera
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Obj.
Nr. Fastighet
UPPLANDS-BRO
26
HÄRSBROKÄRR 2:1
UPPLANDS-BRO HÅBO
27
HÄRADSALLMÄNNING 1:6
UPPLANDS-BRO HÅBO
28
HÄRADSALLMÄNNING 1:5
UPPLANDS-BRO
29
HÄRSBROKÄRR 4:1
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
30
2:33
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
31
2:31
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
32
2:67
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
33
2:21
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
34
2:20
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
35
2:19
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
36
2:18
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
37
2:17
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
38
2:16
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
39
2:32
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
40
2:14
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
41
2:13
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
42
2:12
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
43
2:11
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
44
2:10
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
45
2:9
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
46
2:8
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
47
2:7
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
48
2:6
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
49
2:5
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
50
2:67
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
51
2:66

Minsta avstånd
Byggnadstyp cirka (m)

Max tillåten
vibrationsnivå

Undergrund
enligt SGU
Postglacial
finlera

Fritidshus

400

8

Bostadshus

770

14

Bostadshus

600

8

Bostadshus

545

8

Urberg
Urberg &
glacial lera
Postglacial
finlera

Fritidshus

790

8

Glacial lera

Fritidshus

790

8

Glacial lera

Fritidshus

815

8

Glacial lera

Fritidshus

860

8

Glacial lera

Fritidshus

860

8

Glacial lera

Fritidshus

865

8

Glacial lera

Fritidshus

880

8

Glacial lera

Fritidshus

880

8

Glacial lera

Fritidshus

875

8

Glacial lera

Fritidshus

790

8

Glacial lera

Fritidshus

890

8

Glacial lera

Fritidshus

885

8

Glacial lera

Fritidshus

890

8

Glacial lera

Fritidshus

895

8

Glacial lera

Fritidshus

915

8

Glacial lera

Fritidshus

920

8

Glacial lera

Fritidshus

915

8

Glacial lera

Fritidshus

915

8

Glacial lera

Fritidshus

925

8

Glacial lera

Fritidshus

905

8

Glacial lera

Fritidshus
Fritidshus
Fritidshus

890

8

Glacial lera

880

8

Glacial lera
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Obj.
Nr. Fastighet
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
52
2:65
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
53
2:64
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
54
2:63
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
55
2:72
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
56
2:71
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
57
2:70
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
58
2:69
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
59
2:68
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
60
2:76
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
61
2:75
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
62
2:74
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
63
2:73
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
64
2:80
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
65
2:79
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
66
2:78
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
67
2:77
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
68
2:84
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
69
2:83
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
70
2:29
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
71
2:82
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
72
2:81
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
73
2:85
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
74
2:86
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
75
2:87
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
76
2:88
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
77
2:89

Minsta avstånd
Byggnadstyp cirka (m)
Fritidshus
Fritidshus
860

Max tillåten
vibrationsnivå

Undergrund
enligt SGU

8

Glacial lera

Fritidshus

840

8

Glacial lera

Fritidshus

830

8

Glacial lera

Fritidshus

835

8

Glacial lera

Fritidshus

850

8

Glacial lera

Fritidshus

865

8

Glacial lera

Fritidshus

880

8

Glacial lera

Fritidshus

890

8

Glacial lera

Fritidshus

905

8

Glacial lera

Fritidshus

895

8

Glacial lera

Fritidshus

860

8

Glacial lera

Fritidshus

840

8

Glacial lera

Fritidshus

850

8

Glacial lera

Fritidshus

865

8

Glacial lera

Fritidshus

890

8

Glacial lera

Fritidshus

910

8

Glacial lera

Fritidshus

910

8

Glacial lera

Fritidshus

895

8

Glacial lera

Fritidshus

805

8

Glacial lera

Fritidshus

875

8

Glacial lera

Fritidshus

860

8

Glacial lera

Fritidshus

870

14

Urberg

Fritidshus

880

14

Urberg

Fritidshus

890

8

Glacial lera

Fritidshus

910

8

Glacial lera

Fritidshus

930

8

Glacial lera
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Obj.
Nr. Fastighet
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
78
2:90
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
79
2:91
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
80
2:92
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
81
2:28
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
82
2:93
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
83
2:94
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
84
2:34
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
85
2:35
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
86
2:36
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
87
2:37
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
88
2:59
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
89
2:60
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
90
2:61
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
91
2:62
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
92
2:27
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
93
2:55
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
94
2:54
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
95
2:53
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
96
2:52
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
97
2:49
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
98
2:48
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
99
2:46
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
100 2:45
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
101 2:44
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
102 2:26
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
103 2:41

Minsta avstånd
Byggnadstyp cirka (m)

Max tillåten
vibrationsnivå

Undergrund
enligt SGU

Fritidshus

950

8

Glacial lera

Fritidshus

945

8

Glacial lera

Fritidshus

935

8

Glacial lera

Fritidshus

805

8

Glacial lera

Fritidshus

935

8

Glacial lera

Fritidshus

930

8

Glacial lera

Fritidshus

750

8

Glacial lera

Fritidshus

755

8

Glacial lera

Fritidshus

760

8

Glacial lera

Fritidshus

765

8

Glacial lera

Fritidshus

770

8

Glacial lera

Fritidshus

770

8

Glacial lera

Fritidshus

780

8

Glacial lera

Fritidshus

780

8

Glacial lera

Fritidshus

820

8

Glacial lera

Fritidshus

760

8

Glacial lera

Fritidshus

745

8

Glacial lera

Fritidshus

730

8

Glacial lera

Fritidshus

715

8

Glacial lera

Fritidshus

695

8

Glacial lera

Fritidshus

690

8

Glacial lera

Fritidshus

680

8

Glacial lera

Fritidshus

670

8

Glacial lera

Fritidshus

700

8

Glacial lera

Fritidshus

825

8

Glacial lera

Fritidshus

715

8

Glacial lera
4 (6)

Nitro Consult AB

Box 32058, 126 11 Stockholm
Tellusborgsvägen 36

Tel 08-681 43 00
stockholm@nitroconsult.se

Org nr 556131-5770
nitroconsult.se

Nitro Consult AB

BILAGA 3
Datum: 2017-10-27
Rapportnummer: 1721 8178 R 001

Obj.
Nr. Fastighet
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
104 2:40
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
105 2:39
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
106 2:38
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
107 2:42
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
108 2:43
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
109 2:58
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
110 2:56
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
111 2:51
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
112 2:25
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
113 2:50
UPPLANDS-BRO FRÖTUNA
114 2:95
UPPLANDS-BRO
115 SKRÅMSTA 1:1
UPPLANDS-BRO
116 KVARNNIBBLE 3:17
UPPLANDS-BRO
117 KVARNNIBBLE 3:29
UPPLANDS-BRO
118 KVARNNIBBLE 3:38
UPPLANDS-BRO
119 KVARNNIBBLE 3:30
UPPLANDS-BRO
120 KVARNNIBBLE 3:39
UPPLANDS-BRO
121 KVARNNIBBLE 3:41
UPPLANDS-BRO
122 KVARNNIBBLE 3:42
UPPLANDS-BRO
123 KVARNNIBBLE 3:44
UPPLANDS-BRO
124 KVARNNIBBLE 3:43
UPPLANDS-BRO
125 KVARNNIBBLE 3:45
UPPLANDS-BRO
126 KVARNNIBBLE 2:45
UPPLANDS-BRO
127 KVARNNIBBLE 2:44
UPPLANDS-BRO
128 KVARNNIBBLE 2:49
UPPLANDS-BRO
129 KVARNNIBBLE 2:48

Minsta avstånd
Byggnadstyp cirka (m)

Max tillåten
vibrationsnivå

Undergrund
enligt SGU

Fritidshus

730

8

Glacial lera

Fritidshus

725

8

Glacial lera

Fritidshus

735

8

Glacial lera

Fritidshus

720

8

Glacial lera

Fritidshus

705

8

Glacial lera

Fritidshus

745

8

Glacial lera

Fritidshus

750

8

Glacial lera

Fritidshus

730

8

Glacial lera

Fritidshus

830

8

Glacial lera

Fritidshus

710

8

Glacial lera

Fritidshus

1140

14

Urberg

Bostadshus

1255

8

Sandig morän

Bostadshus

610

8

Bostadshus

710

8

Sandig morän
Sandig morän
& urberg

Bostadshus

570

8

Glacial lera

Bostadshus

625

8

Sandig morän

Bostadshus

575

8

Glacial lera

Bostadshus

590

14

Urberg

Bostadshus

590

14

Bostadshus

1020

8

Bostadshus

1020

8

Bostadshus

1020

8

Urberg
Sandig morän
& glacial lera
Sandig morän
& glacial lera
Sandig morän
& glacial lera

Bostadshus

605

14

Urberg

Bostadshus

640

8

Bostadshus

700

8

Bostadshus

720

8

Urberg & lera
Postglacial
finlera
Postglacial
finlera
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Obj.
Nr. Fastighet
UPPLANDS-BRO
130 KVARNNIBBLE 2:35
UPPLANDS-BRO
131 KVARNNIBBLE 3:26
UPPLANDS-BRO
132 KVARNNIBBLE 3:27
UPPLANDS-BRO
133 KVARNNIBBLE 3:34
UPPLANDS-BRO
134 KVARNNIBBLE 3:33

Minsta avstånd
Byggnadstyp cirka (m)

Max tillåten
vibrationsnivå

Undergrund
enligt SGU

Bostadshus

905

14

Urberg

Bostadshus

880

8

Lera & berg

Bostadshus

905

14

Urberg

Bostadshus

900

14

Urberg

Bostadshus

870

14

Urberg
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Sammanfattning
Naturföretaget har på uppdrag av Swerock gjort en naturvärdesinventering inför en planerad bergtäkt i
Kvarnnibble utanför Bålsta. Naturvärdesinventeringen utfördes enligt svensk standard för
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Det inventerade
området delades upp i delområden som beskrevs i text och vars naturvärdesklass bedömdes. De högsta
naturvärdena finns i hällmarkstallskogen, som delvis är fin klass 3 och delvis klass 4. I området finns
även äldre barrblandskog, ett par små myrar och en lövsumpskog som också är klass 4. Resten av
området består av hygge och ungskog med lågt naturvärde.

4

Bakgrund
Swerock planerar att lämna in en ansökan om bergtäkt i ett område i Kvarnnibble nordost om Bålsta.
Naturföretaget har därför gjort en naturvärdesinventering av området den 2 augusti 2016 på uppdrag
av Swerock.

Metodik
Naturvärdesinventering
Området inventerades den 2 augusti 2016. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Inventeringen utfördes
på fältnivå med detaljeringsgrad Medel, och med tillägget Naturvärdesklass 4.
Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden som är av betydelse för biologisk
mångfald. Det inventerade området delades upp i delområden som beskrevs i text och vars
naturvärdesklass bedömdes. Naturvärdesklassen baseras på områdets biotopvärde och artvärde.
Biotopvärdet bedöms utifrån områdets biotopkvaliteter och på biotopens sällsynthet eller hur hotad
den är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst av naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter samt
artrikedom.
Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse
för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser:
Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.
Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär bland annat av Skogsstyrelsens nyckelbiotoper.
Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde.
Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det
trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre
produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.

Rapportering av arter
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. För rödlistade och skyddade arter tas en
koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma art finns i samma
delområde. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporteras med en koordinat per delområde som de
förekommer i.

Kunskapsinhämtning
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om nyckelbiotoper och
naturvärdesobjekt har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor. Uppgifter om tidigare
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inventeringar och områdesskydd har eftersökts i Naturvårdsverkets webbverktyg Miljödataportalen
och Skyddad natur.

Osäkerhet i bedömningen
Inventeringen var en naturvärdesinventering med detaljeringsgrad medel, så ingen artgrupp har
inventerats detaljerat.

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden
Övergripande beskrivning
Det inventerade området är cirka 44 hektar stort och gränsar till Håbo häradsallmänning i syd och väst.
Hela området är skogsklätt, utom ett hygge i sydväst. Den största delen av skogen utgörs av gallrad
äldre barrblandskog på frisk mark samt av yngre planterad skog. Men det finns även många spridda
hällmarksområden med fina gamla tallar och död ved.
Området berörs inte av några riksintressen, områdesskydd, nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. I
södra delen av området ingår en del av en sumpskog som har karterats av Skogsstyrelsen (se
delområde 3). Sumpskogen fortsätter utanför området, och den del som ingår i området är starkt
påverkad av dikning och har bara vissa naturvärden.

Områdets naturvärden
De viktigaste naturvärdena i området utgörs av inslagen av hällmarkstallskog med dess 120–200-åriga
tallar och fläckvis stora förekomst av död ved i olika åldrar. Hällmarkstallskogen i nordost är allra
finast med stort inslag av gamla tallar och död ved, dock med lite för dålig lågakontinuitet och
förekomst av stående död ved för att vara en nyckelbiotop.
Även den gallrade äldre barrblandskogen har vissa naturvärden i form av ett stort inslag av ca 100–
120-åriga granar och tallar, men skogen är i stora delar hårt påverkad av gallring och det är rätt ont om
död ved. Slutligen finns även vissa naturvärden i de två små tallbeklädda myrarna i mitten av området
och i lövsumpskogen i söder.

Mossor
Blåmossa
Svampar
Tallticka

NT

Typiska arter

Skyddade
arter

Signalarter

Artnamn

Rödlista 2015

Tabell 1. Naturvårdsarter som är påträffade i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2015,
signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och
betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, typiska
arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus.

Kommentar

X

X

Signalart enl. SKS

X

X

Signalart enl. SKS
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Beskrivning av delområden
Området delades in i sju delområden. För karta över de olika delområdena, se Bilaga 1. Här nedan
beskrivs delområdena i text och bild.

1.

Ungskog

Figur 1. Ungskog öster om vägen.

Beskrivning
30–40-årig ungskog av varierande typ. Öster om vägen består skogen av planterad tallskog på frisk
mark med vegetation av bredbladiga gräs och ris. Bitvis finns ett stort inslag av gran. Längs vägen
finns en smal lite finare remsa med inslag av äldre gran, björk och klibbal. Längs vägkanterna växer
rätt triviala örter, som är vanliga längs skogsvägar (nysört, röllika, smultron, brunört, blodrot, mm).
Väster om vägen står skogen delvis på och omkring hällmark. På hällarna finns några äldre tallar, men
majoriteten är högst ca 40 år. I sydöstra delen av området finns ett område med unga, troligtvis
planterade, björkar på frisk till fuktig gräsmark som är igenvuxen av grenrör, kirskål, hallon, veketåg,
mm.

Naturvårdsarter
-

Naturvärdesbedömning
Lågt naturvärde. Bedömningen baseras på ett Obetydligt biotopvärde, eftersom området består av
ung, delvis planterad, skog som nästan helt saknar död ved, äldre träd och andra biotopkvalitéer.
Artvärdet klassades som Obetydligt, eftersom inga naturvårdsarter hittades.
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Natura 2000-naturtyp
-

2.

Barrblandskog

Figur 2. Äldre barrblandskog.

Beskrivning
Gles delvis gallrad barrblandskog där många av tallarna och granarna är ca 120 år gamla, men där det
även finns ett stort inslag av yngre träd och även spridda äldre träd som är 150 år och uppåt. Marken är
frisk med vegetation av blåbärstyp. Det finns sparsamt med stående död ved, men eventuell liggande
död ved är nog till stor del bortplockad eller sönderkörd vid gallringen. Det finns även några fuktigare
svackor med lite mer lågor, vars naturvärde dock dras ner lite av att träden är yngre. Norra delen av
området är inte gallrad, men däremot finns det inte lika mycket gamla träd här. Vildsvinsbök
förekommer här och där i hela området.

Naturvårdsarter
-

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde, med avseende på inslag av gamla
träd och ett sparsamt inslag av död ved. Artvärdet klassades som Obetydligt, eftersom inga
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naturvårdsarter hittades och området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet. Hade
skogen inte varit gallrad hade den nog delvis kunnat uppnå naturvärdesklass 3.

Natura 2000-naturtyp
-

3.

Björksumpskog

Figur 3. Björksumpskog.

Beskrivning
Gles björksumpskog med inslag av klibbal, som troligen varit öppen fuktäng eller kärr tidigare
eftersom gamla träd saknas. Området är påverkat av dikning. Träden är mestadels medelålders och står
på relativt små socklar. Marken är frisk till fuktig och domineras av bredbladiga gräs. Död ved saknas
nästan helt. Den norra änden av området är mer påverkad av dikningen, där är marken frisk och det
finns ett tätt inslag av gran.
I delområdet ingår ett litet utgrävt viltvatten med dybotten och grumligt vatten utan nästan några
vattenväxter alls. Stränderna består delvis av näringsrika vallar.

Naturvårdsarter
-
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Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde, med avseende på att det är gott
om medelålders lövträd och fuktig mark. Artvärdet klassades som Obetydligt, eftersom inga
naturvårdsarter hittades och området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet.

Natura 2000-naturtyp
-

4.

Hygge

Figur 4. Hygget.

Beskrivning
Hygge med få kvarlämnade drygt 120-åriga tallar. Några hällar finns, men det växer nästan bara renlav
på dem. 15–25-åriga tallar och granar dominerar trädskiktet.

Naturvårdsarter
-

Naturvärdesbedömning
Lågt naturvärde. Bedömningen baseras på ett Obetydligt biotopvärde och Obetydligt artvärde.

Natura 2000-naturtyp
-
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5.

Hällmarkstallskog

Figur 5. Hällmarkstallskog.

Beskrivning
Äldre hällmarkstallskog på hällar med bitvis rätt tjockt täcke av renlavar omväxlande med väggmossa
och andra mossor. De flesta tallarna är ca 120 år eller äldre. Fläckvis finns det tämligen allmänt med
tallar över 160 år, varav de äldsta 200-åriga tallarna, har fin pansarbark. Det finns tämligen allmänt
med liggande död ved och bitvis rätt gott om vedsvampar, dock mest vanliga arter. Ganska mycket av
den döda veden är nya rotvältor, men det finns även äldre lågor. Lågakontinuiteten kunde dock ha
varit bättre. Det finns även sparsamt med stående död ved. Mot skogsvägen står några fina hålaspar. I
nordvästra delen finns ett litet område där det nyligen har brunnit.

Naturvårdsarter
Tallticka
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Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde och ett Visst artvärde.
Biotopvärdet är satt med avseende på det stora inslaget av gamla träd och lågor, men med dålig
lågakontinuitet och lite ont om högstubbar och torrakor. Artvärdet klassades som Visst, eftersom inga
naturvårdsarter med livskraftig förekomst hittades, men vedsvampsfloran var relativt artrik jämfört
med omgivande skog. Ca 0,8 hektar i nordost är nära att bli nyckelbiotop, vilket innebär
naturvärdesklass 2.

Natura 2000-naturtyp
Området är nära att kunna bli klassat som Västlig taiga, men helst skulle medelåldern vara lite högre,
och tillgången på död ved ännu bättre. Området är dock inte skyddat som Natura 2000-område, och
därför skulle en eventuell habitatklassning inte påverka tillståndsprövningen.

6.

Hällmarkstallskog

Figur 6. Hällmarkstallskog.

Beskrivning
Även det här området består av äldre hällmarkstallskog där många av tallarna är ca 120 år eller äldre.
Men det finns bara sparsamt med tallar som är äldre än så. Även tillgången på lågor och stående död
ved är mer sparsam än i delområde 6. Mellan hällarna finns frisk mark med mossa och ris. I västra
delen har en del träd fallit ganska nyligen på grund av det intilliggande hygget.

Naturvårdsarter
Blåmossa
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Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde, med avseende på inslag av gamla
träd och ett sparsamt inslag av död ved. Artvärdet klassades som Obetydligt, eftersom ingen
naturvårdsart med livskraftig förekomst hittades och området är inte påtagligt artrikare än det
omgivande landskapet.

Natura 2000-naturtyp
-

7.

Trädklädd myr

Figur 7. Trädklädd myr.

Beskrivning
Två tätt tallbevuxna små våtmarker där fältskiktet domineras av tuvull och skvattram. Här växer även
bland annat ljung, odon, vattenklöver och flaskstarr. Myren har varit mer öppen förr, vilket indikeras
av att många av tallarna är rätt unga. Marken är fuktig till blöt, men med stort inslag av friskare
partier. Död ved finns bara mycket sparsamt i form av några torrakor.

Naturvårdsarter
-

Naturvärdesbedömning
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Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde, eftersom området trots
igenväxning har kvar stor andel fuktig mark och myrvegetation. Artvärdet klassades som Obetydligt,
eftersom inga naturvårdsarter hittades och området är inte påtagligt artrikare än det omgivande
landskapet.

Natura 2000-naturtyp
-

Källor
Litteratur
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Databaser
ArtDatabanken. Uttag ur Artportalen och Obsdatabasen. (2016-08-09)
Naturvårdsverket. Miljödataportalen. http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/ (2016-08-17)
Naturvårdsverket. Skyddad natur. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ (2016-08-01)
Skogsstyrelsen. Skogens Pärlor. http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ (2016-08-17)

14

Bilaga 1. Karta över delområden och arter

Bilaga 2. Karta över naturvärdesklasser
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Sammanfattning
Swerock planerar att lämna in en ansökan om bergtäkt i ett område i Kvarnibble nordost om Bålsta.
Inventeringen har fokuserats på större vattensalamander och orkidéer. Inga fynd av större
vattensalamander gjordes och två arter orkidéer hittades. Den stora dammen som ligger strax nordväst
om det planerade området hyser den största populationen av mindre vattensalamander i området och
här hittades även föryngring av vanlig groda och vanlig padda.
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Bakgrund
Swerock planerar att lämna in en ansökan om bergtäkt i ett område i Kvarnibble nordost om Bålsta.
Boende i närområdet har lämnat in uppgifter om förekomst av orkidéer och större vattensalamander,
som alla är skyddade av Artskyddsförordningen. Naturföretaget har därför inventerat groddjur och
orkidéer i området under vår och sommar 2017, på uppdrag av Swerock.

Metodik
Inventering
Kärlväxter (med fokus på orkidéer) inventerades under två dagsbesök, 19 maj och 20 juli. Under
inventeringen besöktes intressanta miljöer i hela det planerade verksamhetsområdet, som t.ex.
fuktstråk, vägrenar och äldre skog.
Groddjursinventeringen inleddes med att alla potentiella grodvatten (t.ex. diken och dammar) inom ca
1 km radie från det planerade verksamhetsområdet identifierades med hjälp av ortofoton och
sumpskogsskikt. Alla dessa områden besöktes sedan snabbt i fält i dagsljus för att bedöma om de var
lämpliga för groddjur. De drygt 10 lokaler med permanent vatten som sållades fram vid dagsbesöket
besöktes sedan under två nattbesök 24 maj och 1 juni.
Under alla inventeringsbesök spanade inventerarna även efter kopparödla och andra reptiler.

Datainsamling
Data samlas in i fält med appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto som bakgrund.
Polygoner, punkter och linjer ritas in i appen, och synkroniseras direkt in i ArcGIS. Datat kan sedan
tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. shapefiler. Noggrannheten är ca 5-10 m. Koordinatsystemet
som har använts är Sweref 99 TM.

Rapportering av arter
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. För rödlistade och skyddade arter tas en
koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma art finns i samma
delområde. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporteras med en koordinat per delområde som de
förekommer i.

Kunskapsinhämtning
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken, samt uppgift från Swerock om var
större vattensalamander ska ha setts.

Osäkerhet i bedömningen
Grodor leker i april och är svåra att inventera utanför leken. Individantal går ej att uppskatta utifrån
denna inventering men förekomst gick att inventera. Våren 2017 var ovanligt torr och kall så säsongen
för groddjur blev väldigt utdragen, vilket gjorde det svårt att inventera större vattensalamander då
lekperioden skedde under längre tid och senare än vanligt. Men genom att bevaka observationer på
andra närliggande ställen så kunde vi åka ut när större vattensalamander lekte i Mälardalen.
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Beskrivning av området
Det planerade verksamhetsområdet är cirka 44 hektar stort och gränsar till Håbo häradsallmänning i
syd och väst. Hela området är skogsklätt, utom ett hygge i sydväst. Den största delen av skogen utgörs
av gallrad äldre barrblandskog på frisk mark, av hällmarkstallskog, samt av yngre planterad skog med
inslag av fuktstråk. Genom områdets östra kant går en skogsväg med ganska varierad flora längs
vägkanterna.
Norr och väster om det planerade verksamhetsområdet finns åkrar med diken som kan vara lämpliga
för groddjur. I nordväst finns även en kräftdamm som lämpar sig väl för groddjur. Söder om området
finns våtmarker och diken, och även öster om området finns lämpliga diken.

Resultat
Observerade arter
En åkergroda, fjolåring, observerades i diket nordväst om området, norr om vägen. Mindre
vattensalamander observerades i längs diket som går strax väster om området och i den stora dammen
strax nordväst om området och totalt hittades 17 stycken, 16 av dem hittades i dammen. Sedan
observerades även vanlig groda och vanlig padda. Under den första inventeringen observerades även
obestämda brungrodor som snabbt försvann ner i vegetationen, vid återbesöket sågs vanlig groda i
samma område som de obestämda befann sig.
Under kärlväxtsinventeringen hittades 3 arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Jungfru
Marie nycklar, nattviol och mattlummer. Gemensamt för de båda orkidéarterna som påträffats under
inventeringen är att de förekommer i stora delar av landet och är relativt vanliga inom sina
utbredningsområden. Jungfru Marie nycklar är vanligast av de tre och förekommer i hela Sverige.
Nattviol är också vida spridd och kan påträffas överallt utom i fjällen. Mattlummer är också vanlig och
förekommer i de flesta skogstyper över hela Sverige.

Figur 1.Damm nordväst om området, här hittades den största populationen av mindre vattensalamandrar och även förekomst
av vanlig groda och vanlig padda.
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Skyddade
arter

Typiska arter

Signalarter

Rödlista 2015

Tabell 1. Naturvårdsarter som är påträffade i området under inventeringen. Rödlistade arter: med förkortningar
enligt rödlistan 2015, signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängsoch betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen,
typiska arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus.

X

X

Skyddad enl. artskyddsförordningen, bilaga 2.
Signalart enl. ÄoB
Skyddad enl. artskyddsförordningen, bilaga 2.

X

Skyddad enl. artskyddsförordningen, bilaga 2.
Signalart enl. ÄoB

Grod och kräldjur
Mindre
vattensalamander

X

Vanlig groda
Åkergroda

X
X

Ob brungroda

X

Vanlig padda
Snok

X
X

Vid groddammen, totalt 16 st. 8 honor, 4 hanar
och 4 obestämda till kön. En --- observerades
utanför dammen.
3 st observerade.
1 liten (fjolåring) observerades i dike, nordväst
om området.
Totalt 7 observerades, mycket vegetation gjorde
det omöjligt att följa och artbestämma dem.
3 st observerades.
1 död sågs.

Skogsödla

X

Från artportalen – observerades den 24/5

Huggorm

X

Från artportalen – observerades den 16/6

Artnamn
Kärlväxter
Jungfru Marie nycklar
Mattlummer

X

Nattviol

X

Kommentar

Bedömning av känslighet
Huvudpopulationen av groddjur är i den stora dammen (framsida och figur 1) strax nordväst om det
planerade området och hyser enligt inventeringen den största populationen av mindre
vattensalamander. Förutom föryngring av mindre vattensalamander sker även föryngring av vanlig
padda och vanlig groda i dammen. Innanför det planerade verksamhetsområdet återfanns inga
salamandrar. Om inte dammen kontamineras eller uttorkas så kommer inte groddjuren i dammen att
påverkas.
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Slutsats
Inga fynd av större vattensalamander gjorde i området och vi var ute i rätt tid för att observera lekande
individer. Vi bör ha hittat större vattensalamander om de förekom i området, då vi även observerade
många mindre vattensalamandrar. Det samma gäller för orkidéer, då vi fann blommande Jungfru
Marie nycklar och nattviol så bör även andra arter av orkidéer ha observerats under inventeringen om
de fanns.
Åkergroda är liksom större vattensalamander skyddad enligt Artskyddsförordningen § 4. Den enda
åkergroda som påträffades i området fanns dock norr om vägen, långt ifrån det planerade
verksamhetsområdet.
De naturvårdarter som vi påträffade är alla relativt vanliga, och den planerade verksamheten bedöms
inte ha en negativ påverkan på arternas bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.
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Bilaga 1

Rapport Fågelinventering
Kvarnnibble, Upplands-Bro kommun.

Beställare:
WSP Sverige AB att. Göran Holm
Södra Malmgatan 10
391 25 Kalmar

Utförare:
Petter Haldén
HS Konsult/Hushållningssällskapet
Box 412
751 06 Uppsala.
petter.halden(a)hush.se 0703/38 55 58

Omfattning
Rapporten omfattar resultat av fågelinventering av fastigheten Kvarnnibble 2:53 där
det planeras en bergtäkt. Fågelinventering har genomförts i form av linje- och
punkttaxering vid två tillfällen i maj och juni 2017. Eftersom indikationer finns på att
nattskärra skulle kunna finnas i området genomfördes en inventering nattetid i slutet
av juni. I rapporten redovisas också uppgifter från Artportalen samt kontakter med
närboende jägare.
Inventeringsområde
Området för den planerade bergtäkten består till största delen av hällmarkstallskog
av naturskogstyp. I söder och i nordost, där marknivån är lägre dominerar granskog.
Centralt i området finns två små trädbevuxna myrar om 0,2 resp 0,4 ha stora.
Inventeringsområdets läge framgår av karta 1. Verksamhetsområdet inom vilket
fågelinventeringen genomförts framgår av karta 2. Inventeringskartor redovisas
under avsnittet material och metod.

Den planerade täkten är lokaliserad ca 4,5 km ostnordost om Bålsta.

Fågelinventeringarna har genomförts inom ”planerat verksamhetsområde”.

Inventerare
Petter Haldén är agronom och biolog och arbetar sedan 2005 som växtodlings- och
naturvårdsrådgivare vid HS Konsult AB/Hushållningssällskapet med stationering i
Uppsala. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att stimulera lantbrukare till att göra
skötselåtgärder för fåglar och pollinatörer knutna till slättlandskapet. Petter är sedan
25 år en hängiven fågelskådare och är sedan 2006 ledamot av Upplands regionala
rapportkommitté för fåglar, sedan 2016 som ordförande. Petter har deltagit i ett
flertal fågelinventeringsprojekt såväl i skogs-, jordbruks- som skärgårdsmiljö
inklusive standardrutter. Petter har ett brett kontaktnät i fågelvärlden som omfattar
Ledamöter

i

Sveriges

Ornitologiska

Förenings

styrelse,

Länsstyrelser,

Jordbruksverket, Artdatabanken, Uppsala och Lunds Universitet, SLU och lokala
ornitologiska föreningar.

Metodik
Förstudier
Artportalen
De enda fynd av fåglar som finns registrerade i Artportalen mellan åren 2000-2017
rör fynd från sommaren 2017. Uppgifterna är registrerade med lokal angiven som
Kvarnnibble 2:52 och enligt kartutsnitt i Artportalen att döma så rör det sig i princip
om området där bergtäkten planeras samt angränsande områden. Av de registrerade
arterna är fyra rödlistade (brunand, gulsparv, hussvala och kungsfågel). Av dessa är
brunand intressantast, de övriga tre är trots rödlistningen att betrakta som allmänna
och förväntade. Ytterligare två intressanta arter som registrerats är sjöorre och
salskrake, varav sjöorre registrerats med häckningskriterie (föda åt ungar) i augusti.
Den enda lämpliga häckningsbiotopen för änder i området är ett viltvatten sydost om
Grönlund som ligger utanför det planerade verksamhetsområdet för bergtäkten. Från
lokalen ”Viltvatten, Grönlund” finns ytterligare fynd registrerade under den senaste
femårsperioden, mest intressant fynd av smådopping och svarthakedopping. Min
gissning är att observationen av brunand liksom sjöorre och salskrake härrör
härifrån. Sjöorre och salskrake under häckningstid i Uppland är mycket ovanligt, i
synnerhet i viltvatten i inlandet. För salskrake finns enstaka motsvarande fynd i
Uppland men sjöorre med ungar i ett viltvatten är att betrakta som osannolikt.
Aktuellt fynd från Kvarnnibble 2:52 är den enda registrerade observationen av
sjöorre med ungar i Uppland under alla tider. Jag förmodar att förväxling skett med
annan art (kanske brunand). Min gissning är att även fyndet av salskrake rör en
annan art.
Kvalitetsgranskningen av fågelfynden i Artportalen görs av den regionala
rapportkommittén i Stockholm och alltså inte av regionala rapportkommittén i
Uppland, där undertecknad är verksam. Oavsett så är av allt att döma fyndplatsen
(Viltvatten, Grönlund) utanför verksamhetsområdet för bergtäkten.
Hällmarkstallskogen på Kvarnnibble 2:53 ser ut som lämplig miljö för nattskärra. En
sökning på nattskärra i närbelägna områden visar på regelbunden förekomst strax

nordväst om det planerade verksamhetsområdet. Inga fynd finns dock från
Kvarnnibble 2:53.
Observera att eventuell förekomst av arter som är skyddsklassade inte redovisas
öppet i Artportalen.
Muntliga uppgifter:
Enligt muntliga uppgifter från markägare och medlemmar i jaktlaget som förmedlats
till Göran Holm (WSP) och Jenny Malmkvist (Swerock AB) är det över 20 år sedan
som tjäder eller orre observerades inom området.
Inventering
Fågelinventeringen genomfördes i två delar. Dels som en kombinerad punkt- och
linjetaxering, genomförd i gryningen 24 maj respektive 14 juni samt dels en
nattinventering specifikt riktad mot nattskärra natten mellan 6 och 7 juli. Punkt- och
linjetaxeringen genomfördes mellan med start timmen efter solens uppgång i klart,
stilla och ljumt väder. Nattskärreinventeringen genomfördes en mulen, stilla och
varm natt mellan kl 2330-0130.
Punkt- och linjetaxering.
Metoden följer i stort sett den som används av Svensk Fågeltaxering (SFT) i deras
system med standardrutter. Det vill säga punkt- och linjekarteringen genomförs
oberoende av varandra, data skall således tolkas var för sig.
Linjekartering genomförs så att man går längs en i förväg förutbestämd linje/transekt
av en hastighet om ungefär 2 km/h och noterar alla individer av fåglar som man hör
och ser. Varje individ antecknas givetvis bara en gång även om man skulle höra den
från flera linjer. I denna inventering inventerades fyra linjer som ligger tämligen
exakt 200 meter från varandra i öst-västlig riktning. Linjerna är ca 500-800 m långa.
För att kunna hålla riktingen användes GPS.
Punkttaxering, så som den ingår i standardrutterna, genomförs så att man under
linjetaxeringen stannar var 500 m och räknar alla fåglar som man ser och hör under
exakt fem minuter. Eftersom den längsta av mina transekter var ungefär 800 meter

beslöt jag att lägga in en extra punkt halvvägs på de tre längsta transekterna. Övriga
inventerade punkter ligger i utkanten av respektive inventerad transekt.
I och med att alla individer som hörs och ses noteras så kommer det med en del
individer som hävdar revir utanför verksamhetsområdet. Exempel på det är
sånglärka och buskskvätta som bägge två noterats vid inventeringen men som inte
häckar i verksamhetsområdet. Sånglärkans sång hörs långt från åkrarna där den
hävdar revir och buskskvätta ses på långt håll där den sitter och spanar från
stängselstolpar i betesmark utanför området. Med anledning av detta har jag i
redovisningen av vilka arter som noterats vid inventeringen angivit huruvida de
bedöms hävda revir inom det tänkta verksamhetsområdet eller inte.

Inventerade linjer, L1-L4 och punkter, P1-P11.
Nattskärreinventeringen genomfördes så att jag satt still på en och samma punkt
under 2 h tid på en av de högst belägna punkterna i området.

Resultat
Punkt- och linjetaxering.
Punkt- och linjetaxeringens data redovisas i appendix. Resultaten därifrån är mest
intressanta för den som vill upprepa inventeringen. Notera att resultaten från punktoch linjetaxeringen skall tolkas var för sig eftersom de delvis avser samma individer.
Lägger man samman arterna från punkt- och linjetaxeringen ser man att totalt 41
arter påträffades under inventeringen. Av dessa bedöms 35 häcka inom
verksamhetsområdet.
Relevant i sammanhanget, en planerad bergtäkt, är om det inom det planerade
verksamhetsområdet förekommer några arter som antingen är upptagna i
fågeldirektivets bilaga 1 eller som är upptagna på rödlistan. Dessa arter redovisas i
tabellen nedan.
Art

Rödlistekategori

Fågeldirektivets

Häckar i

Antal revir i

bilaga 1?

verksamhetsområdet

verksamhet

?

s-området?

Buskskvätta

NT

Nej

Nej

0

Gulsparv

VU

Nej

Ja

6

Kungsfågel

VU

Nej

Ja

7

Stare

VU

Nej

Nej

0

Sånglärka

NT

Nej

Nej

0

Trana

LC

Ja

Ja

1

Trädlärka

LC

Ja

Möjligen

0-1

Tabell 1. Vid inventeringen påträffade arter som är antingen rödlistade eller upptagna i fågeldirektivets
bilaga 1.

Av tabellen framgår att fem rödlistade arter och två arter som ingår i fågeldirektivets
bilaga 1 noterades vid inventeringen, av de påträffade arterna bedöms gulsparv,
kungsfågel,

trana

och

möjligen

trädlärka

häcka

inom

det

verksamhetsområdet.
Nattskärreinventering
Ingen nattskärra hördes trots goda förutsättningar natten mellan 6-7/7.

planerade

Skydds- och kompensationsåtgärder för fåglar
Gulsparv trivs i brynmiljöer mellan skog och olika typer av öppen mark som hyggen
eller jordbruksmark. Avverkningarna i samband med den planerade täkten kommer
att medföra ett betydande antal nya brynmiljöer i området som är potentiellt
gynnsamma för gulsparven. Vintertid samlas gulsparvarna i flockar och födosöker
framförallt på frön i öppet jordbrukslandskap. Havre, som är det fettrikaste av
sädesslagen är särskilt uppskattat. En åtgärd som har gynnsam inverkan på
vinteröverlevnaden hos gulsparvar är anläggandet av så kallade fågelåkrar.
Fågelåkrar består av jordbruksgrödor som får stå otröskade över vintern.. En åtgärd
som kan övervägas för att gynna områdets gulsparvar är att ersätta närboende
lantbrukare för att lämna havre oskördad över vintern. Ett hektar havre ger ungefär 5
ton havrekärnor och räcker för att ge en flock gulsparvar mat över vintern. Lämplig
placering av fågelåkrar är intill bryn eller åkerholmar där de snabbt kan ta skydd i
närliggande träd vid eventuella rovfågelsattacker.
Kungsfågeln är knuten till gran- och granblandad skog, i synnerhet äldre granar.
Granbestånd finns i täktområdets lägre belägna delar, framförallt ytterområdena
samt i några svackor. Kungsfågelns revir är mycket små och det kan räcka med
granbestånd om 0,2 hektar för att hysa ett revir. Att spara skärmar med granar i
täktområdets ytterområden medför att åtminstone några kungsfåglar kommer att
finna revir. Kungsfågel är fortfarande en vanlig fågel och alternativa grandominerade
miljöer finns det gott om i närheten. Täktområdet består i huvudsak av
hällmarkstallskog, en miljö som hyser låga tätheter av kungsfågel.
Tranan är en art som ökat kraftigt under senare decennier. Enligt en färsk bedömning
i huvudsak utifrån Svensk Fågeltaxerings insamlade data (Ottosson m.fl. 2012) är
ökningstakten 6-8 % per år sett till de senaste decennierna. Den snabba ökningen har
lett till att tranan på vissa håll nu betraktas som ett problem för naturvården. Ett
exempel är de flockar med icke-häckande tranor som översomrar i och intill våra
fågelsjöar. De födosöker då inte sällan i kolonier av häckande tärnor och måsar där de
äter ägg och ungar. Två arter, som bägge ingår i fågeldirektivets bilaga 1, är svarttärna
och dvärgmås. Bägge drabbas hårt av dessa tranors födosöksbeteende.

Den planerade täkten kommer av allt att döma innebära att områdets häckande
tranor förlorar sin häckningsmiljö. Med tanke på den snabba ökningstakten och
tranans nu starka population i Uppland så ser jag inget stort behov av skydds- eller
kompensationsåtgärder för trana.
Trädlärkan förekommer i torr skogsmark med inslag av öppen mark, exempelvis
hyggen och odlingsmark. Även grustäkter är en känd häckningsmiljö. Under
inventeringen noterad sjungande trädlärka från punkt 5 i östra delen av området. Här
finns jordbruksmark liksom hyggen. Det är osäkert om den noterade trädlärkan
häckar inom verksamhetsområdet. Med tanke på den begränsade ytan öppen mark
inom verksamhetsområdet är det mest troligt att den häckar strax utanför. Det är
möjligt att den planerade täkten framöver kommer att erbjuda lämpliga
häckningsmiljöer för trädlärkor. Om ostörda ytor med grus kommer att finnas inom
verksamhetsområdet är det inte omöjligt att trädlärka kan etablera sig där.
Sammanfattning
Vid de genomförda fågelinventeringarna påträffades förväntande antal av såväl arter
som individer inom det planerade verksamhetsområdet. Några arter är rödlistade
eller upptagna i EUs fågeldirektiv. Att omvandla ett skogsområde till en bergtäkt
innebär givetvis att naturtypen totalt förändras. Av de påträffade arterna som bedöms
häcka inom verksamhetsområdet är i stort sett samtliga knutna till skogsmark. Min
bedömning är att dessa kommer att förlora sin livsmiljö, möjligen med undantag för
trädlärka. Av de påträffade arterna som bedöms häcka inom verksamhetsområdet är
fyra rödlistade eller upptagna i fågeldirektivets bilaga 1. Dessa arter är gulsparv (VU),
kungsfågel (VU), trana och trädlärka. I tabellen nedan redovisas det bedömda antalet
par av dessa fyra arter som de redovisas i publikationen ”Fåglarna i Sverige –antal
och förekomst” av Ottosson m.fl (2012). Denna publikation är den bästa tillgängliga
bedömningen av hur många par som finns av Sveriges fågelarter. Data bygger i
huvudsak på standardiserade inventeringar som punkt- och standardrutter.

Art

Par i Sverige

Par i landskapet Uppland

Trana

30 000

1200

Trädlärka

15 000

1700

Kungsfågel

3 000 000

140 000

900 000

80 000

Gulsparv

Tabell 2. Populationsuppskattningar av arter som är rödlistade eller upptagna i fågeldirektivets bilaga
1 enligt Ottosson m.fl. 2012.

Gulsparv och kungsfågel tillhör bägge Sveriges 20 vanligaste fågelarter. Kungsfågel är
Sveriges fjärde vanligaste fågelart medan gulsparv kvalar in på plats 17. Bägge dessa
arter minskar i antal men är fortfarande mycket allmänna. Trana tillhör de senaste
decenniernas vinnare i den svenska fågelfaunan och populationen i Uppland är enligt
tillgängliga bedömningar stabil (Douhan & Schmidt 2014). I Sverige har tranan ökat
med i genomsnitt 6-8% per år under de senaste decennierna (Ottosson m.fl. 2012).
Trädlärka är knuten till öppen skogsmark och hyggen men även till täkter, i
synnerhet grustäkter. Trädlärkan är sparsam i Uppland men det är inte osannolikt att
den kan etablera sig i den planerade bergtäkten.
Sammantaget är bedömningen att de flesta av områdets fågelarter kommer att
påverkas negativt av den planerade bergtäkten. De fågelarter som förekommer inom
verksamhetsområdet bedöms dock påverkas relativt litet sett till både lokal, regional
och nationell nivå av den planerade bergtäkten.
Källor:
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala
Douhan, B. & Schmidt, P. 2014. Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län. –
Fåglar i Uppland 41(4):30-48
Ottosson, U. m.fl. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. SOF Halmstad.

Fågelobsar Kvarnnibble
170524
Art
blåmes
bofink
dubbeltrast
fasan
fiskmås
grå flug
grönfink
grönsiska
gulsparv
gärdsmyg
gök
järnsparv
koltrast
kungsfågel
lövsångare
nötskrika
nötväcka
ringduva
rödhake
rödstjärt
skata
större hackspett
svarthätta
svartmes
sånglärka
talgoxe
taltrast
tofsmes
tofsvipa
trana
trädgårdssångare
trädkrypare
trädpiplärka
ärtsångare
Summa

Revir inom
verksamhetsL1 L2 L3 L4 SUMMA L1-L4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 SUMMA p1-p11 området?
GPS-koordinater Kvarnnibble
3

4

4

1
6

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
2

1
3

2
1
3

1
2

1
2

1
1

1

2
1

3
1

2
1

1
1

2

1
2

3

3
1

1
2

1
17
0
0
1
2
0
3
1
1
1
1
4
2
10
0
0
1
3
1
0
0
3
1
0
6
5
0
0
0
1
1
10
1
77

3

2

1

1

1
2
2

1
2
1

2

2

5

1

1
5
1

1
1

1
2

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
2

1
1
2

3

1

2

3
1

1
1

1

1

1
1

1
2
1

1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

2

1
1

1
1

1
1

2

1
1

1

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

3
24
3
3
1
1
4
2
3
2
1
2
4
1
15
3
2
6
1
1
2
1
4
3
2
9
10
1
1
1
2
1
8
3
130

ja
ja
ja
nej
nej
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
ja
ja
ja
nej
ja
ja
ja
nej
ja
ja
ja
ja
ja

Punkt
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

59°34'5"N 17°35'5"E
59°34'5"N 17°35'2"E
59°34'5"N 17°35'2"E
59°34'9"N 17°35'7"E
59°34'5"N 17°36'3"E
59°34'6"N 17°36'3"E
59°35'0"N 17°35'6"E
59°34'7"N 17°35'1"E
59°35'5"N 17°35'1"E
59°35'1"N 17°35'6"E
59°35'6"N 17°36'2"E

Fågelobsar Kvarnnibble
170614
Art
blåmes
bofink
buskskvätta
dubbeltrast
grå flug
grönsiska
gulsparv
gärdsmyg
gök
järnsparv
koltrast
kungsfågel
lövsångare
mindre korsnäbb
nötskrika
nötväcka
ringduva
rödhake
rödvingetrast
stare
större hackspett
svarthätta
sånglärka
talgoxe
taltrast
talltita
tofsmes
trana
trädgårdssångare
trädlärka
trädpiplärka
steglits
Summa

Revir inom
verksamhetsL1 L2 L3 L4 SUMMA L1-L4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 SUMMA p1-p11 området?
GPS-koordinater Kvarnnibble
2

1
3

4

4
1

1

1
1

1

1

1
2

4

5
1
3

2
2
1
1
2
3
1

1
2

1
1

1

1
1

2

1

1

1

2

2

1
1
1
2

2

1
1
2
1
1

1
13
0
1
0
3
5
0
1
4
1
7
8
3
1
0
2
2
1
0
0
4
2
2
7
1
3
0
0
0
6
0
78

1
3

2

1
1

2

2

2

3

3
1
1

1
1
2

1

2
1
1

1

1
1
1

2

1
1
2

1
1
1

2

2
1
2

2
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

3
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

2

2

1

2

1

1
2

1
1
1

1

1
2

1

2
18
1
1
1
3
6
2
1
3
6
2
10
3
2
1
1
2
1
1
1
4
2
4
11
1
5
1
1
1
8
2
108

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
oklart
ja
ja
ja
ja
ja
nej
ja
ja
nej
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Punkt
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

59°34'5"N 17°35'5"E
59°34'5"N 17°35'2"E
59°34'5"N 17°35'2"E
59°34'9"N 17°35'7"E
59°34'5"N 17°36'3"E
59°34'6"N 17°36'3"E
59°35'0"N 17°35'6"E
59°34'7"N 17°35'1"E
59°35'5"N 17°35'1"E
59°35'1"N 17°35'6"E
59°35'6"N 17°36'2"E

GPS-koordinater Kvarnnibble
Punkt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

59°34'5"N 17°35'5"E
59°34'5"N 17°35'2"E
59°34'5"N 17°35'2"E
59°34'9"N 17°35'7"E
59°34'5"N 17°36'3"E
59°34'6"N 17°36'3"E
59°35'0"N 17°35'6"E
59°34'7"N 17°35'1"E
59°35'5"N 17°35'1"E
59°35'1"N 17°35'6"E
59°35'6"N 17°36'2"E

Meddelande

1 (1)

Datum

Beteckning

2017-12-07

431-15867-2017

Enheten för kulturmiljö
Jan Dunér

WSP Environmental
c/o goran.holm@wspgroup.se

Avslutad arkeologisk utredning inom planerat brytningsoch verksamhetsområde på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i
Upplands-Bro kommun
I enlighet med vårt beslut 2017-08-10 har Arkeologerna vid Statens historiska
museer genomfört en arkeologisk utredning av det planerade brytnings- och
verksamhetsområdet på fastigheten Kvarnnibble 2:53, samt utmed den planerade
utfartsvägen till området.
Den arkeologiska utredningen har visat att det inte finns några fornlämningar
inom utredningsområdet. Länsstyrelsen har därför inget att erinra ur
fornlämningssynpunkt om den planerade exploateringen.
Arkeologerna kommer att skicka en rapport om utredningen till er.
Med vänlig hälsning
Jan Dunér
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1

INLEDNING

SYFTE OCH BAKGRUND
Syftet med den här lokaliseringsutredningen är att identifiera ett område och visa vilka urvalskriterier
som används vid framtagande av den mest lämpliga lokaliseringen. Utöver det beskriver bolaget också
behovet, resurshushållning och markanvändning så att ändamålet med en nyetablerad bergtäkt uppnås
med minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

MILJÖBALKENS KRAV
I miljöbalkens allmänna hänsynregler och grundläggande bestämmelser för hushållning av mark- och
vattenområde, 2 resp. 3 kap finns regler för vad som ska beaktas vid en lokalisering av miljöfarlig
verksamhet.
Enligt 6§ 2 kap miljöbalken gäller:
”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det väljas en plats
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.”
I 1 § 3 kap miljöbalken anges vidare att:
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning
som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”
För att möta behovet av bergmaterial till samhällsviktiga bygg- och anläggningsprojekt inom
infrastruktur, boende och övrig utveckling behövs bergtäkter där bergmaterial av lämplig geologisk
sammansättning och med för ändamålet rätt geologiska kvalitet kan produceras. Alla bergtäkter klarar
t.ex. inte materialkvaliteten som krävs för att bergmaterialet ska kunna användas till betongändamål.
Därför är berggrunden utgångspunkten vid planeringen av en ny bergtäkt.
En behovsutredning genomförs i samband med ansökan för att påvisa förhållandet mellan behovet av
bergmaterial per invånare i regionen och tillgängligt material i dagsläget.

2

LOKALISERING OCH URVAL

LOKALISERINGSANALYS
Valet av plats för en bergtäkt styrs av ett antal fysiska och administrativa faktorer. Vissa faktorer är starkt
begränsande för att etablera verksamheten samtidigt som andra faktorer innebär att täktverksamheten
ändå kan bedrivas med acceptabel inverkan på människors hälsa och miljön.
Bolaget har genom att studera berggrundskartor samt genomfört fältbesök i ett första skede identifierat
möjligheten att etablera en bergtäkt inom ett önskat avsättningsområde, med avseende på bergkvalitet
och tillgång på berg samt transportmöjligheter. Därefter har ett urval gjorts utifrån andra faktorer som
riksintressen, naturmiljö, avstånd till känsliga miljöer, övriga skyddade områden m.m.
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URVALSPROCESSEN
Faktorerna som styr ett första urval finns specificerat av bolaget och ligger till grund för en
lokaliseringsutredning. Genom att använda ett geografiskt informationssystem (GIS) kan de olika
grundförutsättningarna sammanvägas och analyseras på ett överskådligt sätt. Förutsättningar för
lokaliseringen av en bergtäkt fås genom att kombinera olika informationslager. Grundinformation från
SGUs berggrunds- och jordartskartor vägs samman med övriga faktorer som bolaget har och som
presenteras i tabell 1.
De kartunderlag från SGU som ligger till grund för första urvalet är:






Ballast och geokemi, visar var täktverksamheter finns och jordarnas naturliga halter av metaller
och andra viktiga ämnen.
Grundvatten, visar förekomst av grundvattenförekomster, registrerade brunnar och
miljöövervakning
Jordarter, visar vilka jordarter och jorddjup som förekommer i ett område
Berggrund, visar berggrundens beskaffenhet i ett område
Strålningskarta, (Gammastrålning) visar halten av uran i marken vilket kan innebära problem
med radonhalter för bergmaterialet

Efter att bolaget identifierat möjliga lokaliseringar som uppfyller de första urvalskriterierna stäms de av
mot andra intressen (tabell 1) för att avgöra den lokalisering som innebär minst intrång i miljön och ger
minst olägenheter för människors hälsa och miljö samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling av
samhället vad gäller resurser och markanvändning. När man hittat ett område som uppfyller ovan
nämnda kriterier behöver bolaget utreda möjligheten att få nyttjanderätt av marken.
Tabell 1. Bolagets olika urvalsfaktorer med tillhörande kommentarer.

Urvalsfaktor

Kommentar

Materialkvalitet

Val av plats för täktverksamhet är avhängigt att berggrunden består av rätt sammansättning för att
motsvara kraven som ställs för användningsområdet, exempelvis betongändamål, vägändamål
osv.

Geografiskt avgränsat
område

Täkten ska ligga inom ett rimligt transportavstånd till avsättningsområdet. Så korta transporter
som möjligt ska eftersträvas eftersom det medför såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar.

Transportvägar

Täkten bör lokaliseras med närhet till allmän väg och en fördel är om det är få boende längs de
transportvägar som ska användas. Stor vikt läggs också vid närhet till det större vägnätet och
kommunikationsstråk.

Marknad

Täkten ska ligga inom rimligt transportavstånd till den marknad täkten avses försörja.

Materialtillgång

Området behöver vara av tillräckligt stor yta/volym för att kunna bryta den mängd material som
motsvarar förväntat behov inom avsättnningsområdet.

Behov

Inom avsättningsområdet ska det finnas det ett behov av bergmaterialet. Andra bergtäkter kan
dock finnas inom rimliga avstånd samtidigt som ett visst överskott av material behövs för
marknadsmässig konkurrens.

Motstående kommunala
intressen

Täkten bör inte lokaliseras i ett område som kommer i konflikt med kommunala detaljplaner eller
områdesbestämmelser.

Områdesskydd

Täkten ska inte lokaliseras i ett område som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken,
t.ex. Natura2000 områden, vattenskyddsområden etc.

Kulturmiljö

Täkten ska inte lokaliseras i ett område där kända fornlämningar identifierade av
Riksantikvarieämbetet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Totalförsvarets
intressen

Täkten ska inte lokaliseras i ett område där den hamnar i konflikt med totalförsvarets intressen.
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Riksintressen

Täkten ska inte lokaliseras i ett område där verksamheten kan bidra till att ett riksintresse påtagligt
kan skadas.

Närboende

Täkten ska inte lokaliseras där närboende kan riskera orimlig störning till följd av verksamheten.
Området bör vara delvis eller helt insynsskyddat och ha förutsättningar för att t.ex. begränsa
spridning av buller till omgivningar.

Grundvattenförekomster

För att undvika konflikter med dricksvattenintressen ska värdefulla grundvattenförekomster för
dricksvatten beaktas vid lokalisering.

3

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningar för lokalisering av en nyetablering av en bergtäkt för Swerock är i detta fall:
-

Täkten ska klara kraven på materialkvalitet för att i första hand kunna användas vid
betongtillverkning
Täkten ska avlasta befintlig täkt i Gladökvarn, södra Stockholm (se figur 1)
Täkten ska ligga strategiskt nära någon av Swerocks betongfabriker i Stockholm/Enköping (figur
1)
Täkten ska framförallt försörja norra och västra delarna av Stockholm samt västerut mot
Enköping
Täkten ska innehålla den mängd bergmaterial för att kunna försörja området i ett perspektiv om
minst 20 år
Materialet ska kunna transporteras ut till avsättningsområden och betongstationer i regionen
genom korta sträckor fram till det större vägnätet.

När lämpliga områden för ny bergtäkt lokaliserats tas kontakt med markägare.
Bergmaterialet som avses brytas ska i första hand användas för betongändamål. Bergmaterialet
fungerar som ersättningsmaterial till naturgrus och bidrar till att användningen av naturgrus kan
minska i linje med nationella mål. Bergmaterialet kommer även att användas till exempelvis
vägbyggnadsändamål och infrastruktur.
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Figur 1. Avgränsat geografiskt område för lokalisering av nyetablering av täkt utifrån avsättningsområde, betongfabriker och
befintlig täkt som avses att avlastas. Området som främst utreds för nyetablering är mellan bolagets tre olika betongfabriker.
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Figur 2. Bergkvalitetskarta från SGU där mörkblått visar bergkvalitetsklass1 med avseende för betongändamål.
Utredningsområdet för lokalisering avgränsas grovt av bolagets betongfabriker.
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Figur 3. Utredningsområdet med inlagda kartlager av riksintressen, vattenskyddsområden, naturreservat och Natura2000områden.
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Figur 4. Kartutsnitt med samtliga lager i figur 2 och 3 visar att det förekommer några områden med hög bergkvalitet och utan
intressekonflikter. Dessa områden kan ses i figur 5 och valdes ut för fortsatt utredning.
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Figur 5. De områden som valdes ut för fortsatt utredning kan ses som numrerade (1-5) svarta, streckade figurer.

4

ALTERNATIV FÖR LOKALISERING

Tabell 2. Områden för fortsatt utredning samt bolagets kommentar om lämplighet.

Område

Kommentar

1

Lämpligt område utifrån marknad och avsättningsområde Området ligger nära bra
transportvägar. Möjligt att lösa transporter så att inga bostadshus behöver passeras
på väg till E18. Inga områdesskydd/riksintressen. Huvudalternativ för fördjupade
utredningar.

2

Olämplig lokalisering. Mer eller mindre inne i Bålsta. Utreds inte vidare.

3

Mindre lämpligt område jmfrt med område 1 med avseende på marknad och
avsättningsområde. Möjligtvis bra lokalisering med avseende på transportmöjligheter
(nära E18) och få närboende. Transportväg mot E18 passerar ett antal bostadshus.
Själva utredningsområdet är relativt litet vilket medför begränsade möjligheter att hitta
och upprätta ett verksamhetsområde. Vidare visar SGUs strålningskarta på mer
strålning (uran) i närområdet för detta alternativ än för alternativ 1, 2 och 4. Utreds inte
vidare.

4

Mindre lämplig lokalisering med avseende på marknad och avsättningsområde. Enligt
flygbildstolkning förekommer inte berg i dagen vilket tyder på att jordlagret är djupt och
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hantering av jordmassor och avbaning blir för kostsamt för att etablera verksamhet.
Utreds inte vidare.

5

Mindre lämplig lokalisering med avseende på marknad och avsättningsområde. Enligt
flygbildstolkning utgörs marken framförallt av aktiv jordbruksmark (åker). Ingen tydlig
förekomst av berg i dagen. Se resonameng för alternativ 4 ovan. Det mest lämpliga
användningsområdet för denna lokalisering bedöms vara att producera livsmedel
(direkt eller indirekt i form av foder) ur ett resurshushållningsperspektiv. Vidare visar
SGUs strålningskarta på mer strålning (uran) i närområdet för detta alternativ än för
alternativ 1, 2 och 4. Alternativet utreds inte vidare.

Resultatet av de fem alternativ som utretts i tabell 2 ger ett huvudalternativ och två alternativa
lokaliseringar som vidare utreds mer i detalj. Som huvudalternativ för fortsatta fördjupade utredningar
framträder område 1. Då detta område är relativt stort avgränsas också detta i delområden för mer
detaljerade studier (alternativet Kvarnibble i figur 6).

4.1 HUVUDALTERNATIV

Figur 6. Delområden som fortsatt utretts och utmynnat i ett huvudalternativ.
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Tabell 3. Delområden för fortsatt utredning samt bolagets kommentar om lämplighet.

Delområde

Kommentar

Håbo
häradsallmänning
alternativ 1

Vid närmare studier över Håbo häradsallmänning-alternativ 1 framkom en potentiell
konflikt med försvarsmaktens intresse för etablering i området nordväst om väg 912
som går mellan delområde 1A och delområde 1B resp 1C. Detta i samband med en
tillsynes sämre och mer ojämn bergkvalitet. Att området ytterligare norr om delområde
3 med en enligt SGU högre bergkvalitet valdes bort har att göra med försvarsmaktens
intressen samt att transporter från täkten skulle passera fler bostäder än för alternativ
1 och 2. Efter bergkvalitetsstudier av geolog bedöms även berggrunden i området
domineras av grå gnejser, s.k. ådergnejser som innehåller en stor andel glimmer, ca
30% och kvarts, ca 20%. Hög andel av glimmer och kvarts innebär att bergmaterialet
inte går att använda som ersättningsmaterial för naturgrus i betongtillverkning.

Kvarnnibble huvudalternativ

Bergmaterialprov visar bra bergkvalitet lämplig för planerade användningsändamål.
Inga uppenbara konflikter med avseende på transportvägar, marknad,
materialtillgång, områdesskydd, kulturmiljö, totalförsvarets intressen eller
riksintressen. Föreslagen lokalisering att gå vidare med till samråd.

Håbo
häradsallmäning
alternativ 2

Vid närmare fältstudier med geolog i fält bedömdes bergkvaliteten ej tillfredställande
inom detta område. Berggrunden även i detta område domineras av grå gnejser, s.k.
ådergnejser som innehåller en stor andel glimmer, ca 30% och kvarts, ca 20%. Hög
andel av glimmer och kvarts innebär att bergmaterialet inte går att använda som
ersättningsmaterial för naturgrus i betongtillverkning.
Den sydöstra delen av utredningsområdet hamnar relativt nära Högbytorptippen. Om
brytning under grundvatten sker kan risk för inläckage av lakvatten från avfallsmassor
uppstå.

5

SAMMANFATTNING LOKALISERING

Utifrån den metodik som använts i denna lokaliseringsutredning har området vid Kvarnnibble (figur 6)
identifierats som den bästa lokaliseringen för en ny bergtäkt där förutsättningar finns för brytning av
ballastmaterial till betongändamål. Inga uppenbara konflikter har i studien framkommit med avseende
på transportvägar, marknad, materialtillgång, områdesskydd, kulturmiljö, totalförsvarets intressen eller
riksintressen. Bergmaterialprov visar bra bergkvalitet lämplig för planerade användningsändamål och en
tillräcklig mängd bergmaterial för att etablera en täktverksamhet på platsen bedöms kunna brytas.
Därmed utgör alternativet vid Kvarnnibble ansökans huvudalternativ. När lokaliseringsutredningen lett
fram till ett huvudalternativ genomförs ytterligare utredningar på den platsen inom ramen för ansökan
(exempelvis hydrogeologiska utredningar, naturvärdesinventeringar, bullerutredningar m.m.).
Utredningarna ligger till grund för en miljökonsekvensbeskrivning som visar ifall bergtäkten kan etableras
utan oacceptabelt intrång i människors hälsa och miljö, eller bidrar till annan oacceptabel störning.
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6

BEHOVSUTREDNING

6.1 INLEDNING OCH BAKGRUND
För att kunna bygga hus, infrastruktur och anläggningar är det nödvändigt att använda bergmaterial från
tillståndsgivna täkter. I Sverige uppgår den årliga förbrukningen av ballast till 85 miljoner ton till vägar,
järnvägar och betong. Hur mycket ballast som behövs årligen är knutet till bygg- och
anläggningsbranschen samt rådande byggkonjunktur.
En hållbar materialförsörjning innebär att samhällets långsiktiga behov av ballast i en region tillgodoses
på ett resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön och människors hälsa och utan att framtida
generationers behov av material äventyras. Utgångspunkten är att materialet främst ska utgöras av
krossat berg. Naturgrus ska enbart användas till användningsområden där inte ersättningsmaterial finns
eftersom naturgrustäkter ofta står i konflikt med dricksvattenintressen och vattenförsörjningsplanering.
Att bevara våra naturgrusavlagringar är en precisering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Detta innebär att natugrustäkter avslutas vartefter tillstånden går ut.
Ballastmaterial till betongändamål har av tradition tagis ifrån natugrustäkter. Eftersom naturgrustäkter nu
stängs uppstår en brist på ballast till betongändamål om inte ballastmaterialet istället kan tas från en
bergtäkt. De senaste åren har omfattande forskning pågått i branschen och inom Swerock för att ballast
till betong från bergäkter ska kunna användas. Det är nu tekniskt möjligt att ersätta naturgruset med
krossat berg vid tillverkning av betong. Dock är det så att alla befintliga bergtäkter inte har de geologiska
förusättningarna som krävs för att ballastmaterialet ska kunna användas vid betongtillverkning. Därför
måste nya bergtäkter öppnas med de rätta geologiska förutsättningar för att undvika att det uppstår en
brist på ballastmaterial till betongändamål. Olika regioner i landet har olika tillgång på berg som är möjligt
att använda, hänsyn måste därför tas till markanvändningen, i linje med miljöbalken.

6.2 REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN
I dagsläget finns Regional Utvecklingsplan för Stockholmsområdet 2050 (RUFS 2050) på utställning
fram till 3 november 2017. I denna anges att samtliga 26 kommuner i Stockholms län anger att det råder
brist på bostäder i kommunen som helhet. Bostadsbeståndet beräknas behöva utökas från cirka
1 000 000 bostäder 2015 till cirka 1 600 000 bostäder 2050. Planen anger att befolkningsökningen bl.a.
kräver ett tillskott av funktioner och utbyggnad av system så som avfalls- och masshantering samt täkter.
Den tekniska infrastrukturen är mycket viktig eftersom den äventyrar regionens expansion om
kapaciteten förblir otillräcklig. RUFS 2050 anger vidare att utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur
i Stockholmsregionen är beroende av berg- och grusmaterial för konstruktions- och markförberedande
arbeten. Förhållningssättet till täkter i planen är följande:
-

-

Behåll och utveckla täkter och massahanteringsanläggningar som har ett strategiskt läge och
regional betydelse.
Prioritera befintliga och nya täkter, centralt belägna materialterminaler samt regionala
ballastterminaler med hamn- och järnvägslägen. Mark för detta behöver lokaliseras och säkras
genom en regional samordning i de kommunala översiktsplanerna och i efterföljande
detaljplanering.
Beakta hantering av massor i tidiga planskeden och i byggprojekt som kommer att ge upphov
till stora mängder schaktmassor.
Beakta skyddsavstånd till bebyggelse, liksom risken för eller påverkan på regionens
dricksvattenresurser.

14 | 10245369 • Ansökan Kvarnibble bergtäkt

Enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 – RUFS 2010 så anges att de tätortsnära
bergtäkterna i stort sett är uttömda och att det vid antagandet av RUFS 2010 rådde brist på berg från
bergtäkter. För att motsvara behovet av ballastmaterial så anges också att återanvändningen och
återvinningen av berg- och schaktmassor, liksom användningen av alternativa material, skulle öka
avsevärt och i snabbare takt. Flera av de täkter som ligger inom nära Stockholmsregionen har tillstånd
som gått ut eller är på väg att gå ut, medans några har fått förnyade tillstånd sedan RUFS 2010 antogs.
Sett till det förväntade behovet så bedöms inte de gällande tillstånden räcka till.

6.3 ECOLOPS KAPACITETSANALYS BERGMATERIAL I
STOCKHOLMSREGIONEN
Ecolop AB har på uppdrag av SBMI genomfört en analys av kapacitet för ballast i Stockholm. Analysen
är gjord utifrån tillgången på ballast för perioden fram till 2030 i Stockholms län. Även Uppsala och
Dalarna har studerats för att bedöma tillgång på ballast och ett tänkt transportavstånd för att täcka brist
på ballast. Uppkommet entreprenadberg vid större infrastrukturprojekt tas med i analysen för att bedöma
tillgången på material. Entreprenadberg kan dock inte CE-märkas på grund av ospårbarheten från
ursprungsplatsen och kan då endast användas i obundna lager och inte till t.ex. betong, mer information
i avsnitt 6.4.
Analysen sammanfattar att det mesta tyder på att kapaciteten för ballast inte räcker till och att en brist
kan uppstå omkring år 2021-2025. Flera faktorer som är svåra att förutse påverkar dock, som t.ex. större
brist på ballast om strörre infrastrukturprojekt blir fördröjda. Bristen på ballast skulle bli mindre om
tillståndsgivningen för täkter ökar hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapporten anger att inga nya
tillstånd meddelats från maj 2016 till april 2017. Rapporten anger också att avslag kan ges i en
tillståndsprövning, med motiveringen att behov av material saknas. Detta är något som har skett under
senare åren, även i Stockholms län, vilket går emot de behovsutredningar som genomförts i regionen.
Konsekvenserna av bristen på ballast kommer att resultera i större transportarbete, vilket leder till att
kostnaderna för bostadsbyggandet ökar. Flera olika problem såsom ökande koldioxid- och
partikelutsläpp samt trängsel och olycksrisker följer också på detta. Enligt bedömningar inom ramen för
genomförd analys är ökningen av koldioxidutsläppen betydande.

6.4 LOKALT/REGIONALT BEHOV AV BALLASTMATERIAL
Efter en lång period av ökad efterfrågan förväntas efterfrågan fortfarande att stiga. Bebyggelsetrycket är
hårt i Stockholms- och Uppsala län samtidigt som det finns planer på stora infrastrukturprojekt som kräver
mycket i dessa län med omnejd. Enligt Boverket finns ett behov av 700 000 nya bostäder i Sverige till
2025. Det är den högsta nybyggnadstakten sedan 1970-talet. En framtida byggnadstakt på 70 000
bostäder per år skulle innebära ett behov av 120 miljoner ton per år. Det skulle innebära att behovet av
ballastmaterial årligen ökar med 60-70% jämfört med medeltalet för perioden 2000-2015. Den aktuella
regionen kring Upplands-Bro tillhör Stockholms län som är ett av de områdena i Sverige som expanderar
mest i dagsläget (det finns planer för mer än 10 000 nya bostäder) och har högst befolkningsökning,
samtidigt som lokaliseringen också ligger nära Uppsala län. De kommuner där bostadsbeståndet
förväntas öka mest är Nacka och Upplands-Bro. I dessa kommuner uppgår byggplanerna till mer än 60
% av nuvarande bostadsbeståndet. I Järfälla, Sundbyberg, Värmdö, Vallentuna och Nykvarn uppgår
byggplanerna till mellan 50-60 % av bostadsbeståndet.
Uppgifter från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att antalet personer vilka bor i Upplands-Bro i mars
2017 var knappt 27 000. Prognosen enligt SCB för Upplands-Bro kommun är att befolkningen i
kommunen kommer att öka från 27 000 till knappt 34 411 mellan 2017 och 2025. Samma prognos för
Stockholms län är att den totala befolkningsökningen kommer öka från knappt 2,2 miljoner 2014 till ca
2,6 miljoner 2025, den kommer alltså öka med cirka 400 000 personer. Det genomsnittliga behovet av
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stenmaterial kan i Sverige generellt antas vara mellan 7 till 10 ton per person och år, baserat Sveriges
geologiska undersöknings årliga produktionsstatistik (Grus, sand och krossberg 2015, SGU 2016:3).
Efter en lång period av ökad efterfrågan förväntas efterfrågan fortfarande att stiga något.
Under 2015 levererades drygt 15 000 000 ton ballast i Stockholm och Uppsala län. Det framtida
ballastbehovet i regionen kring Uppsala och Stockholm har räknats fram utifrån det förväntade behovet
och innebär att det skulle behöva levereras minst 24 000 000 ton ballastmaterial per år i förhållande till
de 15 000 000 ton som levererades 2015. Samma siffror för Upplands-Bro kommun med förväntad
populationsutveckling, framtida behovsutveckling och ett behov på 10 ton per person och år, då regionen
tillhör en av de med störst behov i landet, ger att Upplands-Bro kommun skulle ha ett teoretiskt behov
på 344 000 ton bergmaterial per år. Bro bergtäkt skulle då inte räcka till för att täcka kommunens behov
i framtiden, även om allt material skulle levereras inom kommunen.
I figur 7 visas den maximala tillståndsgivna mängden utbrutet berg per år för respektive täkt inom 30 km
transportväg från Kvarnnibble, samt summan av dessa, vilken utgör det teoretiskt maximala utbudet på
marknaden inom avsättningsområdet. Avståndet om 30 km har bedömts som rimligt avsättningsområde
i detta fall, då man vid ytterligare avstånd kommer in på andra lokala marknader. Det är mer eller mindre
praxis i denna del av landet (södra Sverige) att man tittar på avsättningsområden inom 30-40 km.

Figur 7. Tillståndsgiven mängd för de aktiva täkter som ligger inom 30 km transportväg från Kvarnnibble. Vidare visas även det
teoretiska behovet av ballast inom dessa täkters avsättningsområde med den procentuella utvecklingskurva som motsvarar det
totala i Stockholms län.

Noteras bör också att för att en fri marknad ska fungera på ett konkurrensmässigt bra vis krävs ett
överskott av bergmaterial. Detta innebär att marknadens behov är större än det uppskattade
ballastbehovet vilket innebär att ballastbehovet i figur 7 kan anses vara en restriktiv bedömning av det
framtida behovet. I figur 7 framgår att behovet av material överstiger tillgänliga materialmängder ca vid
år 2025. Förtydligas bör att det är tillståndsgiven mängd som anges i tabellen, i verkligheten kan mer
material redan ha levererats ut och behovet öka tidigare. Vidare kan de olika täkternas materialkvalitet
skilja sig åt och material för exempelvis betong kan vara betydligt mindre.
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Att etablera en bergtäktsverksamhet tar tid. Innan eventuellt tillstånd vunnit laga kraft, innan eventuella
vägar hunnit byggas/iordningställas, mark avbanats osv och innan material kan börja brytas och
levereras ut kan ta ett par år.
I figur 8 redovisas aktiva och inaktiva bergtäkter inom 30 km radie från planerad lokalisering vid
Kvarnnibble. Enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 – RUFS 2010 så anges att
de tätortsnära bergtäkterna i stort sett är uttömda och att det vid antagandet av RUFS 2010 rådde brist
på berg från bergtäkter. För att motsvara behovet av ballastmaterial så anges också att
återanvändningen och återvinningen av berg- och schaktmassor, liksom användningen av alternativa
material, skulle öka avsevärt och i snabbare takt. Flera av de täkter som ligger nära Stockholmsregionen
har tillstånd som gått ut eller är på väg att gå ut, medans några har fått förnyade tillstånd sedan RUFS
2010 antogs. Sett till det förväntade behovet så bedöms inte de gällande tillstånden räcka till på sikt.

Figur 8. Aktiva och inaktiva bergtäkter inom en radie av 30 km från den föreslagna lokaliseringen vid Kvarnnibble.

Toresta bergtäkt och Stäket bergtäkt har idag inga gällande täkttillstånd varför ingen täktverksamhet
bedrivs där. Både täkten vid Antuna och den vid Västerbytorp har tillstånd som inom kort kommer gå ut.
Cirka 6 km transportvägen sydost om Kvarnnibble ligger Bro bergtäkt. Det är den bergtäkt som ligger
närmast den planerade täkten. Tillståndet för Bro bergtäkt är daterat 28 maj 2008 och tillåter ett uttag av
totalt 4 milj. ton berg med en genomsnittlig årsproduktion på 250 000 ton per år med möjlighet att under
enstaka år ta ut 400 000 ton. Tillståndet gäller till 1 juni 2028.
Cirka 2,5 mil transportvägen sydost om Kvarnnibble ligger Vällsta bergtäkt. Täkten i Vällsta har tillstånd
som är daterat den 23 maj 2013 med tillstånd att ta ut totalt 20 milj. ton berg under en 20-årsperiod.
Cirka 3 mil transportvägen ost och sydost om Kvarnnibble ligger två bergtäkter, Västerbytorp och Antuna.
Täkten i Västerbytorp har tillstånd som lämnades 8 mars 2004 och tillåter ett uttag av totalt 3 milj. ton
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berg. Tillståndet gäller till 1 juni 2019. Täkten i Antuna har tillstånd från 2 mars 2004 för ett totalt uttag
av 300 000 ton årligen fram till 1 juni 2018.
Utöver dessa täkter finns det inom regionen ytterligare fem täkter på ett avstånd mellan 3 och 5 mil
transportvägen beroende på vägval. Sneby bergtäkt västerut med tillstånd från 2 november 2006 för ett
uttag på totalt 10 milj. ton berg fram till 31 december 2026. Två täkter österut lokaliserade ihop med
Arlanda flygplats, Laggatorp och Långåsen där den första har tillstånd från 4 mars 2002 för ett uttag på
15 milj. ton berg fram till 1 juni 2022. Långåsen har tillstånd från 26 april för ett uttag på 500 000 ton per
år fram till 1 maj 2041. De två sista ligger mot nordost bortom Knivsta, Olunda och Seminghundra.
Olunda bergtäkt har två tillstånd för två bolag, där dessa har ett avtal sinsemellan. Tillstånden gäller dels
från 24 april 2008 för ett uttag på totalt 10 miljoner ton fram till 2028, dels 24 maj 2007 för ett uttag på
totalt 6 miljoner ton fram till 30 juni 2027. Seminghundra har tillstånd från 22 juni 2016 för ett uttag på 3
milj. ton berg fram till 22 juni 2046.
Regionen väster om Stockholm är ett område med en högre andel täkter än det normala för landet. Det
beror på att behovet av material är stort i regionen samtidigt som möjligheten att hitta lämpliga
lokaliseringar i direkt närhet till storstäder och tätorter är svårt.
Svårigheten att finna alternativa etableringar som uppfyller kriterierna i urvalsprocessen gör att det är av
intresse för samhällsutvecklingen att verksamheten får tillstånd. För fortsatt byggande och underhåll av
vägar, järnvägar, hus, broar, hamnar och flygplatser i regionen bedöms materialet från Kvarnnibble vara
viktigt.

6.5 ENTREPRENADBERG
Till följd av projektet ”Förbifart Stockholm” förväntas en stor mängd entreprenadberg uppstå som i vissa
fall och under en begränsad tidsperiod kan minska behovet av krossad ballast till vissa mindre
kvalificerade avsättningsområden. Trafikverket anger att cirka 19 miljoner ton kommer blir tillgängligt.
För Swerocks huvudsakliga tilltänkta användningsområden (helkross som ersättningsmaterial för
grusmaterial till betong och högkvalitativt material för slitlager till vägar) ställs höga kvalitetskrav på
materialet. Materialet från ”Förbifart Stockholm” kommer inte klara dessa höga krav. Vidare innebär
sannolikt hanteringen av materialet från projektet en försvårande omständighet då dessa massor
blandas med annat entreprenadberg.
För att entreprenadberg ska kunna CE-märkas krävs att varje lass med entreprenadberg ska ha ett
dokumenterat ursprung. Den dokumentationen saknas i dagsläget på entreprenadberg vilket i princip
innebär att sådana massor endast kan användas till obundna lager.
Detta innebär att materialet från Förbifart Stockholm sannolikt kommer användas till mer ”okvalificerade”
ändamål som exempelvis bärlager och fyllnadsmassor. Byggtiden för projektet beräknas grovt till 10 år
vilket innebär att det skulle generera 1,9 miljoner ton bergmaterial i snitt per år. Behovet i regionen på
bergmaterial som redovisas i figur 7 förväntas öka stadigt på längre sikt.
Avsättningen för utpekad lokalisering ska ses ur ett större perspektiv och innefattar expansionen men
också förtätningen av städerna Stockholm, Uppsala och Enköping samtidigt som materialet används
inom infrastrukturprojekt och avsättning lokalt i Upplands-Bro kommun. Dessa tre större städer ligger
inom ett transportavstånd på 3 - 4 mil vilket är ett fördelaktigt avstånd när man väger ekonomiska och
miljömässiga aspekter mot varandra.
Lokaliseringen ligger i princip mitt i ett område utpekat av SGU i deras metodbeskrivning för regional
materialförsörjningsplan (2015:05), som innebär att lokaliseringen kan försörja flera marknader utan
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alltför långa transporter. Utredningar har visat att bergmaterialet är av god kvalitet för planerad
avsättningsområden, i motsats till vad SGU anger i materialförsörjningsplanen.

7

SLUTSATSER

En förutsättning för lokaliseringen av en ny bergtäkt är att bergkvaliteten kan uppfylla de krav som ställs
inom planerade avsättningsområden och att verksamheten kan etableras utan betydande konflikter med
motstående intressen, att bolaget kan få nyttjanderätt, att etableringen ger minsta möjliga intrång i
naturmiljön och att så liten olägenhet för människors hälsa och miljö som möjligt upptår.
Resultatet av genomförd lokaliseringsutredning visar att vald lokalisering vid Kvarnnibble inte har några
uppenbara motstående intressen, består av bergmaterial med rätt kvalitet för planerade
användningsändamål, exempelvis betong, och kan leverera material i tillräckliga mängd för att motsvara
det behov som finns i regionen. Vidare är det också en strategisk placering med närhet till flera
betongstationer och områden där behovet av bergmaterial är ett av de största i Sverige. Med beaktande
av ovanstående samt att förelsagen lokalisering kan bidra till minskande transportsträckor och betydande
minskning av transportrelaterade utsläpp, blir slutsatsen att vald lokalisering är den mest lämpliga.
Huvudalternativet vid Kvarnnibble filtrerades fram för vidare utredningar och konstaterades som ett
lämpligt område för att ansöka om tillstånd till bergtäkt inom. Vidare kan man utifrån den behovsutredning
som också presenteras se att en lokalisering i Kvarnnibble är motiverad då ett behov finns för
samhällsviktiga infrastruktursatsningar som vägar och boende i regionen kring Stockholm och Uppsala
län.
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Handlingsprogram enligt
Sevesolagen

GRUS & BERG
VÄGLEDNING

SWEROCK

Inledning
Detta handlingsprogram beskriver vår säkerhetspolicy och översiktligt om mål och inriktning för vårt
systematiska säkerhetsarbete.
Handlingsprogrammet är upprättat i enlighet med lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).
Enligt Sevesoreglerna ska det finnas ett handlingsprogram för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. Vårt handlingsprogram visar ledningens roll, ansvar och åtaganden och
anger inriktningen för hur vår organisation och vårt verksamhetssystem utformas för att hantering av
explosiva och andra farliga ämnen ska ske på ett säkert sätt. Handlingsprogrammet innehåller
övergripande mål, policy och allmänna handlingsprinciper och utgör grunden för vårt systematiska
säkerhetsarbete.
Samråd genomförs med statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda som kan
ha intresse i saken i syfte att utreda om det finns faktorer i omgivningen som kan påverka
verksamheten.
Handlingsprogrammet granskas och revideras vid behov minst vart femte år samt därutöver vid större
tekniska eller organisatoriska förändringar eller betydande nya kunskaper om säkerhetsfaktorer,
olyckserfarenheter m.m. Detta finns beskrivet i rutinen ”Utveckling av verksamhetsledningssystemet”.
Swerock är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt säkerhetsledningssystem omfattar den
del av verksamhetsledningssystemet som berör hantering av farliga ämnen och risker för allvarliga
olyckor i samband med sprängning. Verksamhetsledningssystemet beskriver våra arbetssätt och
innehåller organisationsbeskrivning, rollbeskrivningar samt rutiner/instruktioner.
MÅL

Utveckla verksamhetens arbets- och säkerhetsklimat,
mäts genom följande nyckeltal :
*Olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar
*Antal tillbud/Olycka
*Arbetsklimatindex Handslaget
För att upprätthålla och förhoppningsvis förbättra skyddsnivån och den goda säkerhetskulturen jobbar
vi aktivt tillsammans med vår egen personal inklusive UE för att säkerställa ett fungerande
samordningsansvar, väl genomtänkta riskbedömningar och bra informationsspridning för att förebygga
olyckor/tillbud.
ORGANISATION

En aktuell organisationsplan finns för varje täkt. Där framgår även mottagna delegeringar. Ansvarig
chef, normalt platschef eller Ansvarig Driftsledare, är även samordningsansvarig för täkten.
Detta beskrivs i rutinen för ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”.
Swerock har beslutat att alla chefer som ska ta emot en arbetsmiljödelegering måste ha genomgått en
Arbetsmiljödiplomering för att säkerställa kunskapsnivån. Den förnyas vart 5:e år för att vara giltig.
Inom Peab har man upprättat en krisorganisation som enkelt kan sättas igång genom att ringa 020-50
40 30.
Den har som målsättning att alltid arbeta för att förebygga olyckor, undanröja allvarliga hot och
konkreta risker för våra medarbetare, företaget och våra kunder.
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Samordningsansvarigs uppgift är att
1. FÖREBYGGA
Arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall ska samordnas på det
gemensamma arbetsstället. En gemensam genomgång av Swerocks ordnings- och
skyddsregler samt övrigt gällande regler på arbetsstället ska ske. Vid projekt med många
aktörer inblandade är det av särskild vikt att en gemensam riskbedömning genomförs för de
delar som påverkar varandra. Samtliga regler och genomförda tillsyner måste kommuniceras
till berörda.
2. TIDSPLANERA
Arbetet ska tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och
olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället genom att se till att
nödvändiga resurser finns tillgängliga för att på ett säkert sätt uppfylla ingångna leverans- och
produktionsavtal.
3. INRÄTTA, UNDERHÅLLA, UTFÄRDA
Vid behov ska allmänna skyddsanordningar inrättas och underhållas och allmänna
skyddsregler för arbetsstället ska utfärdas. Resultat och eventuella behov av åtgärder från
genomförda arbetsmiljötillsyner, exempelvis protokoll från skyddsronder, ska kommuniceras
löpande och anslås på arbetsstället för att alla berörda ska kunna ta del av dessa.
4. KLARGÖRA
Ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten
ska klargöras och dokumenteras.
5. INRÄTTA
Personalutrymmen och sanitära anordningar ska inrättas på arbetsstället i behövlig
omfattning. Detta kontrolleras i samband med skyddsrond.
När arbete pågår i täkten är all personal informerade om rutinen ”Nödlägesberedskap” och
informationen ”Åtgärder vid olycka” finns lättillgänglig i manskapsbod. Där framgår vad som ska göras
om olyckan är framme och kontaktuppgifter till ansvarig chef samt myndigheter som ska som ska
larmas och/eller informeras om händelsen.
POLICY OCH ALLMÄNNA HANDLINGSPRINCIPER

Faktorer som påverkar säkerhetskulturen
1. Ledningens engagemang. Om chefer inte visar att de prioriterar säkerhetsfrågor är det svårt
att få ett engagemang i resten av organisationen.
2. Gemensamt ansvar. Att alla tar ansvar för att är förebygga olyckor. Vårt arbetssätt finns
beskrivet i rutinen ”Riskinventering och bedömning”.
3. Produktivitet får inte ske på bekostnad av säkerhet. Säkerheten prioriteras och det sker en
avvägning mellan produktion och säkerhet.
4. Involvering. Alla är involverade i hur organisationen kan förbättra säkerheten. Lärande och
förbättring är normen.
5. Rapporteringskultur. Personalen uppmuntras att rapportera fel och brister enligt rutinerna
”Förbättringshantering” samt ”Olyckor och tillbud”.
6. Säkerhetsstyrning (Säkerhetsledningssystem). Det finns rutiner och regler och människor vet
vad de ska göra i olika situationer.
Verksamma UE i våra täkter ska ha giltigt avtal som reglerar kvalitet- miljö- och arbetsmiljöfrågor.
I detta ingår även att de ska följa våra ordnings- och skyddsregler.
Verksamhetens produktion, sprängning och hantering av explosiva och oxiderande ämnen skall ske
på ett säkert sätt för vår personal och våra entreprenörer samt för omgivningen och miljön.
Genom noggranna förberedelser och tydliga instruktioner för våra arbetsprocesser skall olycksrisker
så långt som möjligt minimeras. All personal och entreprenörer som utför säkerhetskritiska moment
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skall vara utbildade och erfarna med en hög medvetenhet om säkra arbetssätt. Detta gäller såväl
hantering av explosiva ämnen som övriga arbetsuppgifter som förekommer inom verksamheten.
Våra sprängentreprenörer skall vara auktoriserade enligt BEF- Bergsprängnings Entreprenörernas
Förening.
Vi följer noggrant alla regler och krav och upprättar all föreskriven dokumentation. Vi har en öppen
dialog med entreprenörer, myndigheter och andra intressenter.
Inom vår verksamhet tar vi aktivt del av externa erfarenheter och ny kunskap om risker,
skyddsåtgärder och bästa praxis från branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI.
Vi arbetar systematiskt tillsammans med våra entreprenörer med att analysera risker så att
sprängningar och annan hantering av farliga ämnen ska kunna utvecklas för att minimera riskerna.
Om vår riskvärdering visar att riskerna för personal eller omgivning inte är acceptabla eller att rimliga
skyddsåtgärder bör vidtas ska dessa prioriteras och ges tillräckliga resurser. Detta beskrivs i rutinen
”Riskinventering och bedömning”.
Vår strävan är att kontinuerligt förbättra vårt säkerhetsarbete för att på så sätt minska riskerna för
allvarliga olyckor eller andra oönskade händelser. Vi skall därför tillhandahålla nödvändiga resurser,
utbildning, utrustning, förebyggande och skadebegränsande åtgärder och annat stöd för att uppfylla
våra mål och dessa handlingsprinciper.

RUTINER

Rutiner och andra dokument som omnämns kan uppvisas vid tillsynsbesök.
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Er beteckning

Kommunfullmäktige

Förslag till markstrategi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget till
markstrategi.

Sammanfattning
Förslaget till markstrategi tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika
markfrågor. Övergripande syftar strategin till att underlätta kommunens
möjlighet att vara flexibel och förberedd på förändringar i samhället. Det är
samhällsbyggnadskontorets exploateringsavdelning som har tagit fram
förslaget. Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer
som är centrala för arbetet.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018



Förslag till markstrategi den 16 maj 2018



Kultur- och fritidskontorets tjänstemannayttrande den 4 maj 2018



Socialnämndens beslut den 26 april 2018 § 42



Bygg- och miljönämndens beslut den 19 april 2018 § 28



Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, KS § 36



Kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2017, KF § 114



Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, KS § 3



Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, KS § 122

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 7 oktober 2015 lämnade kommunstyrelsen i uppdrag till
samhällsbyggnadschefen att ta fram en kommunal markstrategi i enlighet med
tolkningen ”Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram med en strategisk plan för att skapa attraktiva
bostads- och verksamhetsområden med god kommunal service och välskött
närmiljö.”

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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Inom ramen för uppdraget har sedan riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal antagits av kommunstyrelsen den 3 februari 2016 och
riktlinjer för bostadsförsörjning av kommunfullmäktige den 13 september
2017. Förslaget till markstrategi som nu har arbetats fram är därför den
avslutande delen för uppdraget som lämnades 2015.
Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens övergripande mål
Strategin tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor och
identifierar tre målområden och ett antal styrande principer som är centrala för
det markstrategiska arbetet. Markstrategin ingår som en del i kommunens
samhällsutvecklingsprogram.
Övergripande syftar strategin till att bidra till att vi arbetar långsiktigt med god
framförhållning och anpassning till aktuell översiktsplan och övriga beslutade
styrdokument för att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och
förberedd på förändringar i samhället.
Målet är att skapa en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta
behov av att bygga till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur,
näringsliv och rekreationsområden i kommunen.
Om remissen till kommunens nämnder och bolag
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars att skicka ut förslaget till markstrategi
på remiss till alla nämnder och bolag i kommunen. Syftet med remissen var att
få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Under remissperioden har vi fått in tre yttranden: Bygg- och miljönämnden,
Socialnämnden och Kultur- och fritidskontoret. Alla de som yttrat sig ser
positivt på att kommunen tar fram en markstrategi för hur kommunen förvaltar
och utvecklar mark i kommunen långsiktigt. I yttrandena efterfrågar man bland
annat en vision för hur kommunen hanterar och arbetar med att bevara
kulturhistoriska värden samt tonen i dokumentet, med anledning av begreppet
”vi” snarare än den del av organisationen som avses. I yttrandena efterfrågas
även en princip för samverkan inom kommunen.
I framtaget förslag till markstrategi har synpunkterna delvis arbetats in.
Förslaget har jämfört med remissversionen en ny strategisk princip under
målområdet 1.3 Vi skapar mervärden genom att förvalta marken. Förslaget
innehåller även ett förtydligande om vikten av att en dialog mellan kommunens
olika avdelningar och förvaltningar i markstrategiska frågor. Slutligen har en
del formalia omarbetats i enlighet med yttranden som kommit in.
Tonen i dokumentet har inte omarbetats. Anledningen till att vi valt att använda
oss av begreppet ”vi” är att det markstrategiska arbetet bärs genom en hög grad
av samverkan mellan kommunens olika avdelningar och förvaltningar.
Eftersom att markstrategin är ett kommungemensamt dokument och riktar sig
till hela organisationen har vi valt att använda oss av ett språk som samlar
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kommunen genom att uttrycka ett gemensamt vi. Då vi även förtydligat i
inledningen att strategin ställer höga krav på en god dialog inom kommunen
och att befintliga forum kan och ska användas till att hantera frågor som berör
hållbar markberedskap motiverar det synpunkten inte inarbetats i texten. I
genomförandet av strategin blir det däremot särskilt viktigt att tydliggöra och
levandegöra ansvaret och organisationen av de områden som berörs av
markstrategin.

Barnperspektiv
Genom att strukturera och förbättra det markstrategiska arbetet kan goda
förutsättningar skapas för de åtaganden kommunen har vad gäller barns sociala
trygghet, rätt till bostad, tillgänglighet, plats för lek, utveckling med mera. Ett
markstrategiskt dokument är ett verktyg för att på lång sikt skapa en
markberedskap som stödjer de institutioner som har till uppgift att ta till vara
på och öka barns rättigheter i samhället.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen

Charlotte Ahlstrand

Samhällsbyggnadschef

Exploateringschef

Sandra Henze

Johan Sjöstrand

Projektledare

Projektledare

Bilagor
1. Förslag till markstrategi, den 16 maj 2018
2. Kultur- och fritidskontorets tjänstemannayttrande den 4 maj 2018
3. Socialnämndens beslut den 26 april 2018 § 42
4. Bygg- och miljönämndens beslut den 19 april 2018 § 28
Beslut sänds till
 Alla nämnder
 AB Upplands-Bro hus
 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
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Markstrategi
Antagen av K ommunfullmäktige

den xx månad 2018 (KF § xx)

Diarienummer KS 17/0318
Samhällsbyggnadskontoret
Mark- och exploateringsavdelningen

www.upplands -bro.se
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Upplands-Bro kommuns markstrategi

Upplands-Bro kommunsmarkstrategibeskrivervåraövergripande
målsättningaroch vilken roll kommunenskata i olika markfrågor. Strategin
syftar till att underlättakommunensmöjlighet att varaflexibel och förberedd
på förändringari samhället.

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens mål
Strateginär ett verktyg för att på lång sikt skapaen markberedskap
som stödjer
de kommunalaverksamheterna
s arbete, att människorslevnadsvillkor
förbättrasoch att företagetablerasoch utvecklasi kommunen.
Genomstrateginkan godaförutsättningarskapasför vårt arbetemed
kommunens vision om att varaen levandeoch tillgänglig plats,mötesplatsoch
en kommunmed god ekonomiskhushållning.

Vi arbetar för att skapa en markberedskap
Målet är att skapaen markberedskap
för att snabbtoch effektivt kunnamöta
behovav att byggatill exempelbostäder,kommunalservice,infrastruktur,
verksamheterinom näringsliv och rekreationsområden
. Detta genomatt vi
arbetarlångsiktigtmed god framförhållningoch i relationtill aktuell
översiktsplan,verksamhetsplan
och övriga beslutadestyrdokument.
Genomatt strateginangerprinciperatt förhålla sig till vid frågor om mark och
markanvändningär den ett hjälpmedelför berördatjänstepersoner
i den
kommunalaorganisationensom arbetar medsamhällsbyggnadsfrågor
. Detta
ställer högakrav på en god dialog mellankommunensolika förvaltningaroch
avdelningar.De forum som finns för dennakommunikationskakunna
användastill att hanterafrågor som berörhållbarmarkberedskap.

2

1.1

Vi köper mark för att styra mot en hållbar utveckling

Strategiskamarkförvärvpå kort och lång sikt möjliggör en kommunalstyrning,
målinriktadexploateringoch ett gott samhällsbyggande.
Genomatt öka
kommunensmarkinnehavkan vi via markanvisningställahögrekrav på social,
ekologiskoch ekonomiskhållbarheti framtidaexploateringsprojekt
. Därför:
•

•

•

t ar vi initiativ till fler markförvärv , bevakarmarknadenoch kontaktar
fastighetsägare
som ägermark i kommunen.Markförvärvenprioriteras
utifrån utpekadeutvecklingsområdeni översiktsplanen.
sker våra markförvärv på marknadsmässigagrunder och i de fall
marknadsprisetinte är känt bör det bedömasav en oberoendeauktoriserad
värderare
.
byter vi mark för att möjliggöra nybyggnation då det kan krävasför att
kunnagenomföraen fastighetsaffäreller förhandlaom mark i samband
med ett exploateringsprojekt.Mark som kan vara intressantsom
bytesobjektskadärför köpasin och behållasi kommunensom markreserv.

1.2

Vi säljer mark för att möjliggöra en ekonomi i balans

I linje med kommunensmål om att varasjälvförsörjandevad gäller mark för
bostäder,näringslivoch allmännaändamålmed meraska en restriktiv hållning
tillämpaspå försäljningav kommunalmark. Därför:
•

•

•

•

•

undersöker vi platsensutvecklingsmöjligheter i sambandmed en
f örsäljning av kommunaltägdmark. Försäljningav mark skainte skeom
det medförhindervid en kommandeexploatering.
genomför vi markförsäljningar då de tjänar ett strategiskt syfte i
enlighetmedmarkstrateginoch övriga av kommunenantagnadokument.
Ett exempelpå dettakan varaför att finansieraen kommandeexploatering
eller för att möjliggöraförvärv av annanmark i kommunen.
bör vi inte sälja mark där syftet är att utöka området för en enskild
fastighet. Försäljning av mark i syfte att reglerasin i mindreprivata
småhustomterskaundvikasom det inte kan motiverasutifrån ovanstående
principer.Vidare skakommuneninte styckaupp mindrefastighetslotterför
försäljningom det inte kan motiverasutifrån antagnastyrdokumenteller
som en del i ett störreexploateringsprojekt.
säljer vi mark på marknadsmässigagrunder och i de fall marknadspriset
inte är känt bör det bedömasav en oberoendeauktoriseradvärderare.
Kommunensom markägaresaknarlagligt stöd i att säljamark till
underpris.
följer vi kommunensriktlinjer för markanvisning när vi säljer mark
genommarkanvisning.
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1.3

Vi skapar mervärden genom att förvalta marken

Vi har i uppdragatt aktivt inventeradet kommunala markinnehavetoch bevaka
fråganhur mark skaförvaltasi väntanpå exploatering.Enligt 8 kap. 2 §
kommunallagenskaen kommunförvalta sinamedelsåatt krav på god
avkastningoch betryggandesäkerhettillgodoses.Därför:
•

•

•

•

•

•

tar vi ställning i varje enskilt fall om det är möjligt att upplåta mark
med nyttjanderätt,arrendeavtaleller tomträtt. De av kommunenbeslutade
dokumentsom reglerarriktlinjer för markanvändning,exempelvis
översiktsplanen,skainte motverkasgenomett visst f örvaltarskapav mark.
upplåter vi mark med nyttjanderätt för att skapa ett mervärde för
kommunen.Exempelvisför djurhållningoch naturvårdsom bevararoch
berikaren levandelandsbygdsamtpå ett ansvarsfulltsättförvaltar marken.
upplåter vi mark med tomträtt för bostadsändamåli de fall kommunen
inte på lång sikt ser ett behovav ändradanvändninggenomexempelvis
exploatering.Detta för att tomträttsinnehavaren
ska kunnakännasig trygg i
sitt boendeoch nyttjandeav tomt. I undantagsfallupplåtervi mark med
tomträtt i väntanpå försäljningi ett störreexploateringsprojekt.En
uppsägningav tomträtt får endastske om det är av vikt för jordägarenatt
fastighetenanvändsför bebyggelseav annanart eller på annatsätt än
tidigare.På grundav dettaär bildandeav tomträtterför bostadsändamål
att
betraktasom mindreönskvärt.Den som har en tomträtt i kommunenhar
möjlighet att friköpa tomten.
använder vi möjligheten att upplåta mark med tomträtt för andra
ändamål än bostadsändamål,
till exempel industriändamål,för att förvalta
markeni väntanpå ändradanvändning.I sambandmedsådanupplåtelse
vidtar vi åtgärderför att säkerställaatt en framtida uppsägningär möjlig.
arbetar vi med att inventera kommunens mark för att säkerställa
allmänhetenstillgång och samtidigtmöjliggörautveckling av marken.
Mark som olovligen tagits i anspråkseslöpandeöver och ska åter
tillgängliggörasför allmänheten.
Ska vi säkerställa att mark med höga kulturhistoriska värden kan
hanteraspå ett hållbartsätt i dialog med denkulturhistoriskaoch
antikvariskakompetenssom kommunenkan tillgodose.Ambitionen ska
varaatt högakulturhistoriskavärdenbevaras,och i denmån det går
förstärks,av kommunensstrategiskamarkförvärv.
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YTTRANDE
Kultur- och fritidskontoret
Sara Hagström Yamamoto
Kulturmiljöansvarig
Kulturenheten
0721-78 83 61
sara.hagstromyamamoto@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-04

Dnr KS
17/0318

Remissvar angående Markstrategi UpplandsBro kommun
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars att skicka ut förslaget till markstrategi
på remiss till alla nämnder i kommunen. Syftet med remissen är att få fram ett
så bra beslutsunderlag som möjligt.
Markstrategin ska tydliggöra hur kommunen ser på sitt markinnehav och vad
kommunen vill med marken långsiktigt. Tre målområden har identifierats i
markstrategin med ett antal styrande principer som är centrala för arbetet.

Markstrategin och kulturmiljövärden

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

Det är bra att kommunen har en uttalad markstrategi med styrande principer för
förvärv och förvaltning av mark. Markstrategin anger att kommunen köper
mark med syftet att styra mot en hållbar utveckling. I markstrategin lyfts den
viktiga principen fram att förvärv och försäljning av mark ska ske på
marknadsmässiga grunder. En aspekt att överväga i sammanhanget är dock hur
markstrategiskt arbete som ska vila på marknadsmässiga grunder kan
samordnas med värdering och långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljöer,
där kulturhistoriska värden behöver utgöra en viktig grund i både värdering och
utvecklingsplaner. Med ett strikt ekonomiskt perspektiv finns fara för att
kulturmiljövärden kommer i kläm.
Kommunen har idag fastigheter som kommit till kommunens ägo genom
strategiska markförvärv och som har bebyggelse med kulturmiljövärden
(Inventering av äldre kommunägda byggnader i Upplands-Bro kommun, dnr
KFN 15/064). Vissa av dessa byggnader finns upptagna i Kulturmiljöprogram
och Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun (PrenzlauEnander 1991, 2001). Flera byggnader har inte underhållits tillfredsställande
under förvaltningstiden, vilket gjort att kulturmiljövärden skadats under
kommunens förvaltning.
Remissversionen av markstrategin är allmänt hållen och innehåller inte några
förtydliganden kring hur kulturmiljön ska hanteras, annat än att det
markstrategiska arbetet ska ske i relation till aktuell översiktsplan,
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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verksamhetsplan och övriga beslutade styrdokument. Med anledning av
tidigare skada på kulturmiljövärden inom kommunens markinnehav är det
viktigt att markstrategin framöver arbetar förebyggande. Den behöver
kompletteras med hur kommunen ser på sitt markinnehav med
kulturmiljövärden och ange några grundläggande principer för hur
kulturmiljövärden ska hanteras vid förvärv, förvaltning och försäljning av
mark. Dessa principer kan sedan ligga till grund för riktlinjer och
handlingsplaner. Där kan exempelvis övervägas om det är nödvändigt att redan
i förvärvsskedet inventera kulturmiljövärden och utarbeta en plan för hållbar
förvaltning av relevanta delar av dessa under tiden marken är i kommunens
ägo.

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret
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Sandra Henze
Projektledare
Samhällsbyggnadskontoret/KS
+46 8-518 377 67
Sandra.Henze@upplands-bro.se
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för del av Härnevi 1:71.

Sammanfattning
Noc Fast Tre AB har lämnat in en intresseanmälan om direkt markanvisning
för del av fastigheten Härnevi 1:71. Det berörda markområdet utreds inom
ramen för det pågående arbetet med planuppdraget för Täppan.
Intresseanmälan har lämnats in mot bakgrund av diskussioner med kommunen
om planuppdraget. I framtaget förslag till markanvisningsavtal framgår det att
Noc Fast Tre AB har ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering
och förvärv av marken under två år. Vidare framgår det att Noc Fast Tre AB
under den här perioden ska arbeta tillsammans med kommunen för att området
detaljplaneläggs för att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018



Markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 framtaget den 15 maj
2018



Intresseanmälan om markanvisning den 2 maj 2018



Intresseanmälan om markanvisning bilaga den 2 maj 2018



Planuppdrag Härnevi 1:34 m.fl., beslutat av Kommunstyrelsen den 6
december 2017 § 132

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I december 2017 lämnade Kommunstyrelsen planuppdrag för Täppan. Planen
ska pröva möjligheten att utveckla 90-120 bostäder. I samband med att ansökan
om planuppdrag prövades redogjorde Noc Fast Tre AB för sitt intresse för att
köpa anslutande kommunal mark på fastigheten Härnevi 1:71.
Planuppdraget är i uppstartsskede och det berörda markområdet har inget
särskilt kommunalt intresse varför det är intressant att utreda möjligheten för
bostadsutveckling. Mot bakgrund av diskussionerna med kommunen har Noc
Fast Tre AB lämnat in en intresseanmälan om direkt markanvisning för del av
fastigheten Härnevi 1:71. Eftersom Noc Fast Tre AB har ett aktivt planuppdrag
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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för anslutande fastigheter och kommunen har intresse av bostadsbyggande
motiverar det att marken anvisas direkt till Noc Fast Tre AB.
Det framtagna förslaget till markanvisningsavtal beskriver förutsättningarna för
den fortsatta dialogen om ett eventuellt förvärv. Bland annat att Noc Fast Tre
AB har ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv
av marken under två år. Vidare framgår det att Noc Fast Tre AB under den här
perioden ska arbeta tillsammans med kommunen för att området
detaljplaneläggs för att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse.

Barnperspektiv
Platsen bedöms ha förutsättningarna för att här kunna skapa en god
boendemiljö för familjer med barn. I kommande planarbete behöver särskild
hänsyn tas till att skapa en trygg trafikmiljö för de barn som rör sig längs gatan
för att ta sig till Härneviskolan. Barn är också särskilt känsliga för buller vilket
är en viktig fråga att bevaka i planarbetet.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef

Sandra Henze
Projektledare
Bilagor
1. Markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 framtaget den 15 maj 2018
2. Intresseanmälan om markanvisning den 2 maj 2018
3. Intresseanmälan om markanvisning bilaga den 2 maj 2018
Beslut sänds till
 Noc Fast Tre AB
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Markanvisningsavtal
§ 1 Parter
Upplands-Bro kommun (organisationsnummer 212000-0100), 196 81
Kungsängen, nedan kallad Kommunen
och
Noc Fast Tre AB (organisationsnummer 559049-0768), Spånga Torg 5, 163 51
Spånga, nedan kallad Bolaget
Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt för Parterna och var och
en för Part.

§ 2 Markanvisning
Det anvisade markområdet, nedan kallat Området, ligger inom del av
fastigheten Härnevi 1:71, se bilaga 1. Karta över området.
Markanvisningen betyder att Bolaget har ensamrätt att förhandla med
Kommunen om förvärv och övriga villkor om exploatering i enlighet med detta
markanvisningsavtal, nedan kallat Avtalet, under en tid av 2 år från och med
att Avtalet undertecknats av Parterna och godkänts enligt villkoret i § 4.

§ 3 Avsiktsförklaring
Parterna ska tillsammans verka för att Området detaljplaneläggs för att
möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse.

§ 4 Villkor för avtalets giltighet
Avtalet vinner giltighet när följande villkor har uppfyllts:
Behörigt organ i Kommunen godkänner Avtalet senast 2018-05-30 och att
beslutet sedan vinner laga kraft. Om detta villkor inte uppfylls är Avtalet till
alla delar förfallet utan rätt till någon form av ersättning för någon av Parterna.
Avtalet är vidare till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någon av
Parterna om inte köpeavtal samt överenskommelse om exploatering enligt § 6
har träffats mellan Parterna inom den i § 6 angivna tiden, om kommande
detaljplan inte antas senast 2020-05-30 genom beslut som sedan vinner laga
kraft eller om planarbetet avbryts.

§ 5 Detaljplan
Kommunstyrelsen beslutade om ett planuppdrag för bland annat Området den 6
december 2017 § 132. Detaljplanen fick namnet Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.).
Ett planavtal som reglerar kostnads- och ansvarsförhållande för framtagande av
planen har undertecknats av Parterna.
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§ 6 Kommande avtal
Parterna ska senast i samband med antagandet av detaljplanen ingå ett
köpeavtal samt överenskommelse om exploatering för Området.

§ 7 Återtagande, förlängning och avbrutet projekt
7.1 Återtagande
Om Parterna inte kommer överens om formerna och villkoren för överlåtelsen
av marken enligt § 6 äger Kommunen rätt att återta markanvisningen utan
någon rätt till ersättning för Bolaget.
Detsamma gäller om Bolaget väljer att avstå från att utnyttja markanvisningen
eller uppenbart inte avser/förmår att genomföra projektet i den takt eller på det
sätt som avses.
7.2 Förlängning
Kommunen har möjlighet att ensidigt förnya markanvisningen efter 2 år om
skäl för detta finns eller om planarbetet avbrutits. Bolaget ska inom 2 år från att
Parterna undertecknat Avtalet skriftligen meddelas om Kommunen förnyar
markanvisningen.
7.3 Avbrutet projekt
Om planarbetet avbryts till följd av beslut under planprocessen eller om planen
inte antas eller inte vinner laga kraft ger detta inte Bolaget någon rätt till
ersättning eller ny markanvisning från Kommunen.

§ 8 Överlåtelse av avtal
Avtalet får inte överlåtas utan Kommunens skriftliga godkännande.

§ 9 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till Avtalet äger inte giltighet förrän det undertecknats av
Parterna.

§ 10 Tvist
Tvist mellan Parterna med anledning av Avtalet avgörs av allmän domstol.
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Bilagor
• Bilaga 1. Karta över området
Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var
sitt exemplar.
För Upplands-Bro kommun

För Noc Fast Tre AB

Kungsängen 2018-

Spånga 2018-

Camilla Jansson
Kommunstyrelsens ordförande

Maria Johansson
Kommundirektör

Bevittnas

Bevittnas

Bilaga 1. Karta över området
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal för del av Björknäs 1:3
m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för del av Björknäs 1:3
m.fl.

Sammanfattning
First Camp Upplands-Bro AB har lämnat in en intresseanmälan om direkt
markanvisning. I sin ansökan beskriver de att de vill köpa del av fastigheten
Björknäs 1:3 och Björknäs 2:1.
Intresseanmälan har lämnats in mot bakgrund av diskussioner med kommunen
om en hållbar utveckling av området inom ramen för pågående planuppdrag
Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.). I framtaget förslag till markanvisningsavtal
framgår det att First Camp har ensamrätt att förhandla med kommunen om
exploatering och förvärv av marken under en treårsperiod.
Vidare framgår det att First Camp under den här perioden ska arbeta
tillsammans med kommunen för att området detaljplaneläggs för att möjliggöra
utveckling av campingverksamheten, badplatsen och närservicen samt för att
tillgängliggöra natur- och kulturmiljön.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018



Markanvisningsavtal för del av Björknäs 1:3 m.fl. framtaget den 14 maj
2018



Intresseanmälan om markanvisning den 4 maj 2018



Intresseanmälan om markanvisning bilaga den 7 maj 2018



Begäran om planuppdrag för del av Björknäs 1:3 m.fl., beslutat av
Kommunstyrelsen den 8 mars 2017 § 15



Avtal rörande campingplats och badplats – First Camp, beslutat av
Kommunstyrelsen den 3 februari 2016 § 3



Intentionsavtal rörande campingplats – First Camp, beslutat av
Kommunstyrelsen den 27 maj 2015 § 89

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

Datum

Vår beteckning

2018-05-07

KS 18/0181

Ärendet
Sedan 2015 driver First Camp verksamheten Björknäs camping som ligger på
Ådöhalvön. I samband med att First Camp tog över verksamheten godkände
Kommunstyrelsen en avsiktsförklaring som bland annat beskriver att
kommunen tycker att det är positivt att det kommer in en aktör som satsar på
campingplatsen. I enlighet med avsiktsförklaringen har kommunen sedan
upprättat ett längre hyresavtal för marken där Björknäs gård och
campingverksamheten är belägen samt ett nyttjanderättsavtal för Björknäs
badplats med First Camp. 2017 beslutade Kommunstyrelsen också om ett
planuppdrag.
Planuppdraget är i uppstartsskedet och i samband med diskussioner om
uppdraget har First Camp visat intresse för att köpa markområdet som omfattar
campingverksamheten och Björknäs gård. Markområdet med tillhörande
byggnader har stora renoveringsbehov och First Camp avser att göra flera stora
investeringar för att rusta och utveckla området kommande år. De satsningar
och investeringar som krävs för att området ska kunna utvecklas hållbart i en
positiv riktning motiverar därför fortsatt dialog om ett eventuellt förvärv.
Mot bakgrund av diskussionerna med kommunen har First Camp lämnat in en
intresseanmälan om direkt markanvisning för del av fastigheterna Björknäs 1:3
och Björknäs 2:1. Eftersom First Camp hyr marken av kommunen, har ett
aktivt planuppdrag och att kommunen inte avser att planlägga för annat
ändamål än campingverksamhet motiverar det att marken anvisas direkt till
First Camp.
Det framtagna förslaget till markanvisningsavtal beskriver därför
förutsättningarna för den fortsatta dialogen om ett eventuellt förvärv. Bland
annat att särskild hänsyn ska tas till det kulturhistoriska värde som Björknäs
gård har. Vidare beskriver det att First Camp tillsammans med kommunen ska
arbeta för att möjliggöra utveckling av campingverksamheten, badplatsen och
närservicen samt för att tillgängliggöra natur- och kulturmiljön.
Med anledning av planuppdragets särskilda karaktär och med frågor som
trafiksäkerhet, kulturvärden och strandskydd är förslaget att markanvisningen
ska gälla i tre år jämfört med två år enligt kommunens riktlinjer för
markanvisning. Under treårsperioden har First Camp ensamrätt på att förhandla
med kommunen om exploatering och förvärv av marken.

Barnperspektiv
Utveckling av campingverksamheten möjliggör att arbetstillfällen skapas i
kommunen även för unga då det öppnar upp för sommarjobb av olika karaktär.
Arbetet för ökad tillgänglighet till kultur- och naturliv inverkar också positivt
på barn och ungas möjlighet till lek och fritid. En välutvecklad campingplats
med möjlighet till olika aktiviteter och närhet till natur och kultur är positivt för
barn och unga.
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Datum

Vår beteckning

2018-05-07

KS 18/0181

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef

Sandra Henze
Projektledare
Bilagor
1. Markanvisningsavtal för del av Björknäs 1:3 m.fl. framtaget den 14 maj
2018
2. Intresseanmälan om markanvisning den 4 maj 2018
3. Intresseanmälan om markanvisning bilaga den 7 maj 2018
Beslut sänds till
 First Camp Upplands-Bro AB
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Markanvisningsavtal
§ 1 Parter
Upplands-Bro kommun (organisationsnummer 212000-0100), 196 81
Kungsängen, nedan kallad Kommunen
och
First Camp Upplands-Bro AB (organisationsnummer 559055-4332), Box
11132, 404 23 Göteborg, nedan kallad Bolaget.
Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt för Parterna och var för
sig för Part.

§ 2 Markanvisning
Det anvisade markområdet, nedan kallat Området, ligger inom del av
fastigheterna Björknäs 1:3 och Björknäs 2:1, se bilaga 1. Karta över området.
Markanvisningen betyder att Bolaget har ensamrätt att förhandla med
Kommunen om förvärv och övriga villkor om exploatering i enlighet med detta
markanvisningsavtal, nedan kallat Avtalet, under en tid av 3 år från och med
att Avtalet undertecknats av Parterna och godkänts enligt villkoret i § 4.

§ 3 Avsiktsförklaring
Parterna ska tillsammans verka för att Området detaljplaneläggs för att
möjliggöra utveckling av campingverksamheten, badplatsen och närservicen
samt för att tillgängliggöra natur- och kulturmiljön.
Bolaget är medvetet om att regler för bland annat strandskydd kan påverka
möjligheten att utveckla campingverksamheten och att exploateringen är
beroende av detaljplanens slutgiltiga utformning.

§ 4 Villkor för avtalets giltighet
Avtalet vinner giltighet när följande villkor har uppfyllts:
Kommunstyrelsen i Kommunen godkänner Avtalet senast 2018-05-30 och att
beslutet sedan vinner laga kraft. Om detta villkor inte uppfylls är Avtalet till
alla delar förfallet utan rätt till någon form av ersättning för någon av Parterna.
Avtalet är vidare till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någon av
Parterna om inte planavtal, köpeavtal samt överenskommelse om exploatering
enligt § 8 har träffats mellan Parterna inom de i § 8 angivna tiderna, om
kommande detaljplan inte antas senast 2021-05-30 genom beslut som sedan
vinner laga kraft eller om planarbetet avbryts.
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§ 5 Projektspecifika villkor
För markanvisningen gäller följande projektspecifika villkor:
Björknäs gård omfattar ett bostadshus, en ladugård och ett uthus, se bilaga 2.
Kulturhistoriska byggnader. Byggnaderna är värdefulla för förståelse och
upplevelsen av gårdens tidigare funktion och har miljöskapande värden.
Byggnadernas ska i den mån det är möjligt bevaras, ny bebyggelse ska
uppföras enligt de yttre kvaliteternas miljöskapande värden. Användningen kan
förändras i kommande planprocess.

§ 6 Detaljplan
Kommunstyrelsen beslutade om ett planuppdrag för bland annat Området den 8
mars 2017 § 15. Detaljplanen fick namnet Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.).

§ 7 Kommande marköverlåtelse
7.1 Fastighet
Kommunen förbinder sig att i kommande köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering, se § 8, överlåta och sälja kommande kvartersmarks inom
Området med full äganderätt till Bolaget. Området omfattar ungefärligen den
utsträckning som är markerad i bilaga 1. Den exakta omfattningen av Området
bestäms av detaljplanens slutgiltiga utformning.
7.2 Pris
Parterna är överens om att Området ska överlåtas till det marknadsmässiga pris
som föreligger vid tidpunkten för köpeavtalets ingående. Köpeskillingens
slutliga bestämmande kommer därför att regleras i ett kommande köpeavtal, se
§ 8, och bestämmas med hänsyn till bland annat detaljplanens slutgiltiga
utformning och Områdets omfattning utifrån en uppdaterad eller ny värdering
av marken.
Bolaget har tagit del av den värdering som gjorts av Området, bilaga 3.
Värderingen ger en indikation om det marknadsmässiga priset för Området vid
värdetidpunkten men är inte bindande vid en framtida maktöverlåtelse.
7.4 Fastighetsbildning
De fastighetsbildningsåtgärder som krävs med anledning av Avtalet
ombesörjas och bekostas av Kommunen.
Fastighetbildningsåtgärder med anledning av detaljplanens slutgiltiga
utformning regleras i kommande köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering, se § 8.
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§ 8 Kommande avtal
8.1 Planavtal
Parterna ska innan planarbetet påbörjas, och senast den 2018-06-13, ingå ett
planavtal. I planavtalet regleras Parternas kostnads- och ansvarsförhållande för
framtagande av planen.
8.2 Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering
Parterna ska senast i samband med antagandet av detaljplanen ingå ett
köpeavtal samt överenskommelse om exploatering för Området som vidare
reglerar villkoren i § 7 för överlåtelsen och exploateringen.

§ 9 Återtagande, förlängning och avbrutet projekt
9.1 Återtagande
Om Parterna inte kommer överens om formerna och villkoren för överlåtelsen
av marken enligt § 8 äger Kommunen rätt att återta markanvisningen utan
någon rätt till ersättning för Bolaget.
Detsamma gäller om Bolaget väljer att avstå från att utnyttja markanvisningen
eller uppenbart inte avser/förmår att genomföra projektet i den takt eller på det
sätt som avses.
9.2 Förlängning
Kommunen har möjlighet att ensidigt förnya markanvisningen efter 3 år om
skäl för detta finns eller om planarbetet avbrutits. Bolaget ska inom 3 år från att
Parterna undertecknat Avtalet skriftligen meddelas om Kommunen förnyar
markanvisningen.
9.3 Avbrutet projekt
Om planarbetet avbryts till följd av beslut under planprocessen eller om planen
inte antas eller inte vinner laga kraft ger detta inte Bolaget någon rätt till
ersättning eller ny markanvisning från Kommunen.

§ 10 Överlåtelse av avtal
Avtalet får inte överlåtas utan Kommunens skriftliga godkännande.

§ 11 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till Avtalet äger inte giltighet förrän det undertecknats av
Parterna.

§ 12 Tvist
Tvist mellan Parterna med anledning av Avtalet avgörs av allmän domstol.
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Bilagor
• Bilaga 1. Karta över området
• Bilaga 2. Kulturhistoriska byggnader
• Bilaga 3. Värdeutlåtande
Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var
sitt exemplar.
För Upplands-Bro kommun

För First Camp Upplands-Bro AB

Kungsängen 2018-

Göteborg 2018-

Camilla Jansson

Unni Åström

Kommunstyrelsens ordförande

VD

Maria Johansson

Jan Yregård

Kommundirektör

CFO

Bevittnas

Bevittnas

Bilaga 1. Karta över
området med Fastighetskartan
Primärkartan

april 24, 2018
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Björknäs gård,
Björknäs 1:3
Kulturhistorisk bebyggelseinventering
Låssa socken,
Upplands-Bro Kommun, Uppland
Hanna Hjalmarsson
Bebyggelseantikvarie
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CC BY 04
Stockholms läns museum
Foto: Stockholms läns museum, Hanna Hjalmarsson
Produktion: Stockholms läns museum
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Bakgrund
Denna rapport färdigställdes i januari 2017, på uppdrag av Upplands-Bro kommun, inom
ramen för en inventering 2016 av utvalda kommunägda fastigheter. Syftet var att redogöra
för byggnadernas historia, nuläge och kulturhistoriska värde. Noterade vård- och
underhållsbehov redovisas även. Rapporten är tänkt att tjäna som underlag inför framtida
politiska prioriteringar gällande bevarande och förvaltning.

Administrativa uppgifter
Objekt:

Björknäs gård, Upplands-Bro kommun

Fastighet:

Björknäs 1:3

Socken:

Låssa socken

Kommun:

Upplands-Bro kommun

Landskap:

Uppland

Länsmuseets diarienr:

2015:160

Beställare:

Kultur- och fritidskontoret, Upplands-Bro kommun
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Björknäs
Björknäs gård härrör från 1914 då hemmanet styckades av från Ådö säteri samt från
gårdarna Werke och Granskog 1 och 2.

Bostadshus
Beskrivning
Bostadshuset är en 1 ½-plansvilla, troligtvis uppförd strax efter 1914. Fasaden är klädd med
masonit och locklister. Ursprunglig liggande faspanel finns kvar under masoniten. Huset har
en putsad naturstenssockel och mansardtak med avvalmade gavlar täckt med tvåkupigt
tegel. På taket sitter två tegelmurade skorstenar med utkragning upptill. Fönstren är två- och
treluftsfönster med excenterhakar, tillkomna någon gång kring mitten av 1900-talet.
Källarfönstren är ursprungliga. På västra fasaden finns en frontespis. Åt öster finns en
inbyggd farstukvist med pulpettak och tre entréer. Ytterdörrarna är av 1940- eller 1950talsmodell och målade i en blå kulör.
Invändigt är lister och foder utbytta kring mitten av 1900-talet. Någon enstaka ursprunglig
innerdörr finns dock bevarad. Ytskikt såsom tapeter och golv är från mitten av 1900-talet.
Köket är sentida. På övervåningen finns en öppen spis från 1950-talet. Även i köket på
bottenvåningen finns en spis.

Figur 1. Från väster

Figur 2. Från söder.

Figur 3. Från sydost.

Figur 4. Från norr.
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Figur 5. Rum på nedervåningen.

Figur 6. Köket på nedervåningen.

Figur 7. Rum på övervåningen.

Figur 8. Rum på övervåningen.

Figur 9. Badrum på övervåningen.

Figur 10. Öppen spis på
övervåningen.

Status och åtgärdsbehov
Invändigt förekommer fuktskador i innertak och i garderober på övervåningen. Taket bör ses
över omgående för att undvika skador i en omfattning som inte går att åtgärda. På taket
sitter några pannor snett. På norrsidan saknas glas helt i ett av fönstren och på västra sidan
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finns en sprucken ruta på övervåningen. Den äldre panelen bör frigöras och renoveras, och
sockeln bör omputsas.

Figur 11. Vardagsrum på övervåningen.

Figur 12. Fuktskador i taket på övervåningen.

Figur 13. Fuktskador i garderob på övervåningen.

Figur 14. Fuktskador i garderob på övervåningen.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är värdefull för förståelsen och upplevelsen av Björknäs gårds tidigare karaktär
och den har ett miljöskapande värde. Trots viss förvanskning kan byggnadens ursprungliga
karaktär upplevas. Betydelsefullt för värdet är ursprunglig byggnadsvolym, sockel och
fasadpanel.
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Ladugård
Beskrivning
Timrad ladugårdsbyggnad från tidigt 1900-tal vilandes på hörnstenar. Längan består av ett
större förvaringsutrymme i tre våningsplan, en fähusdel samt ett antal mindre
förvaringsutrymmen. Gavlarnas överdel består av brädväggar för att skapa genomluftning.
Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Portar och dörrar är svarta eller faluröda med
bandgångjärn. Fönster, dörrfoder och knutar är vita. Fönstren är av småspröjsad modell från
tidigt 1900-tal.

Figur 15. Från nordost.

Figur 17. Från öster.

Figur 19. Östra delen av ladugården.

Figur 16. Från söder.

Figur 18. Från väster.

Figur 20. Våning två.
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Figur 21. Våning tre.

Figur 22. Fähus i längans västra del.

Status och åtgärdsbehov
Byggnaden är i gott skick men med vissa renoveringsbehov. Rötskador förekommer i taket
och på spridda stockar i stommen. Det är främst ytveden som är angripen. Rötskadade
stockar kan behöva åtgärdas genom ilagning eller genom att bytas ut helt. Fasaden målas
med falu rödfärg. Tak och bjälklag bör ses över för att undvika fortsatta fuktskador. I fähuset
är mellanbjälklaget skadedjursangripet och fuktskadat och bör ses över.
Skadedjursangreppet är dock troligtvis inte aktivt. På södersidan saknas glas i ett av fönstren,
vilket bör åtgärdas.

Figur 23. Fukt i taket på andra våningsplanet.

Figur 24. Fuktskada och skadedjursangrepp i taket i fähuset.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är värdefull för förståelsen av platsens tidigare funktion som jordbruksmark
tillhörande Björknäs gård. Byggnaden är en omsorgsfullt utformad ladugård med tydliga drag
från tidigt 1900-tal och den har ett stort miljöskapande värde med sin placering intill vägen.
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Uthus
Beskrivning
Uthus, troligtvis hönshus, från tidigt 1900-tal. Uthuset har timmerstomme klädd med
stående panel, och gråstensgrund. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Knutar, vindskivor och
fönsterfoder är vita. Dörren är en svart bräddörr täckt med liggande panel.

Figur 25. Från väst.

Figur 27. Från sydöst.

Figur 29. Invändigt.

Figur 26. Från söder.

Figur 28. Invändigt.

Figur 30. Rötskadat bjälklag.
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Status och åtgärdsbehov
Byggnaden är fuktskadad. Taket bör läggas om och bjälklag repareras. Panelen på västra och
östra långsidorna är fukt- och rötskadad. Växtlighet intill fasad bör avlägsnas för att avhjälpa
detta. Dörr och lucka på husets baksida behöver repareras. Fasaden målas med falu rödfärg.
Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är värdefull för förståelsen och upplevelsen av Björknäs gård som en helhet med
bostadshus och ekonomibyggnader. Byggnaden har ett miljöskapande värde.
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1. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Björknäs 1:3 och 2:1 samt del av Ådö S:2 i Upplands-Bro
kommun. Värderingen avser ett flertal olika delvärden/marknadsvärdebedömningar.




Värdebedömning 1 – Marknadsvärdet av en tilltänkt avstyckning kring befintlig gårdsenhet
Värdebedömning 2 – Marknadsvärdet av den befintliga stugbyn
Värdebedömning 3 – Marknadsvärdet av hela det av värderingen berörda markområdet förutsatt
att det bedrivs campingverksamhet inom hela området och att fastigheten ej styckas upp. För
denna del görs även en uppdelning av marknadsvärdet idag kontra efter antagen detaljplan där
husvagnsplatserna idag är planstridiga.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Upplands-Bro kommun genom Sandra Henze.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet av olika definierade delar av fastigheten/fastigheterna.
Värdebedömningen görs dels utifrån nuvarande planförutsättningar och som förhandsvärde givet ny detaljplan. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag vid interna beslut och inför
eventuell försäljning.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är maj månad 2018.

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.
De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare
som för icke auktoriserade värderare.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller
ofullständiga.
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Särskilda förutsättningar
I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se
vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).
I delvärdesmetoden värderas samtliga byggnader och marken såsom om de vore tomställda. Således tas
ingen hänsyn i värdering till rådande arrendeavtal och dylikt.
Värderingen förutsätter att gårdsenheten utgörs av självständig fastighet och således tas ingen hänsyn till
rådande förrättning. Vidare förutsätts att hela det övriga område som idag upplåts till First Camp är reglerat
till fastigheten Björknäs 1:3.
Vidare förutsätts fastighetsbildningen kunna genomföras och ingen hänsyn tas till eventuell problematik att
Björknäs 1:3 är taxerad som bebyggd lantbruksenhet (typkod 120) och som nu efter tilltänkt avstyckning blir
taxerad som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) respektive en bebyggd småhusenhet (typkod 220).
Värderingen omfattar inte området som utgörs av badplats. Dock beaktas det befintliga nyttjanderättsavtal
som finns för friluftsbadet vilket bedöms vara värdepåverkande för marknadsvärdet av campingverksamheten. Dvs det förutsätts att en aktör/köpare till det berörda området kan tillförskaffa sig nyttjanderätt till
badet.
Värdebedömning 3, förutsätter att den kommande detaljplanen medger campingändamål och ej medför
någon utökad byggrätt utöver ökat antal campingplatser inom de av värderingen berörda markområdena.

Besiktning och värderingsunderlag
Besiktning av värderingsobjektet har utförts av Per Wåhlin och Jimmie Nordensky, Svefa under april månad
2018. Härutöver har följande material och information inhämtats som värderingsunderlag.
Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag:
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Aktuella planhandlingar för värderingsobjektet
Skriftliga och muntliga uppgifter från uppdragsgivaren
Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt
Tidigare av området utförda värderingar, Densia, juni 2016
Uppgifter från SCR, Svensk Camping
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2. Värderingsobjekt
Objektsbeskrivning allmänt
Fastigheterna är belägna på Ådö-halvön sydväst om Bro samhälle i Upplands-Bro kommun. Värderingen
berör i huvudsak två fastigheter Björknäs 1:3 och 2:1. Björknäs 1:3 är bebyggd med ett äldre boningshus
med tillhörande ekonomibyggnader. Vidare inryms inom fastigheten idag en campingplats som är planstridig samt ett stort antal mindre stugor uppförda på plintar. Dessa byggnader är även belägna till stor del på
Björknäs 2:1. Totalt finns 52 mindre stugor inom berörda delar av fastigheterna. Enligt uppgift är fastigheterna ej anslutna till det kommunala VA-nätet utan vatten tas från befintlig vattenbrunn. Området planeras
att komma att anslutas till VA nätet inom ett par år. För området kommer två anslutningspunkter att finnas.
Vidare berörs värderingen av en samfällighet som klyver de båda fastigheterna ovan. Samfälligheten avser
den äldre landsvägen och bedöms idag knappast nyttjas då vägen är omdragen öster om gårdscentrum,
enligt uppgift kommer denna fastighet att dödas i förrättningen. Hela det berörda området av fastigheterna
inryms idag i ett nyttjanderättsavatal till First Camp. I direkt anslutning till de av värderingen berörda markområdena finns ett friluftsbad som är beläget på kommunal mark.
Närmaste större service finns i Bro som är beläget ca 8 km från värderingsobjektet. Avståndet till Stockholm är ca 50 km. Bussförbindelse finns längs med Ådövägen med hållplats inom gångavstånd.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare till berörda fastigheter Björknäs 1:3 och 2:1 är Upplands-Bro kommun. Samfälligheten ägs
av ett flertal fastigheter med olika andelstal, se vidare bifogade fastighetsdatautdrag.

Fastighetsrättsliga förhållanden
Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av
bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha
någon inverkan av betydelse på den verksamhet som är tilltänkt inom området.

5 (20)

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3, del av mfl

2018-05-04

Planförhållande och planerade fastighetsregleringar
Värderingsobjektet omfattas av pågående detaljplaneläggning som enligt uppgift kommer att säkerställa
den nuvarande verksamheten inom området. Utöver gårdsenheten kommer camping för ca 200 husvagnsplatser att inrymmas. De 52 befintliga stugorna planeras att totalrenoveras. I delar av de befintliga ekonomibyggnaderna kommer med stor sannolikhet tillåtas viss typ av verksamhet som är kopplad till campingverksamheten. Enligt uppgift medför den kommande detaljplanen inte någon ny byggrätt utöver de redan
befintliga byggnaderna inom området. Hela området berörs idag av befintlig byggnadsplan.
I samband med planläggningen planeras även för en fastighetsreglering inom området. Den befintliga
gårdsenheten ska styckas av från Björknäs 1:3 och bilda egen fastighet. Vidare planeras del av Björknäs
2:1 att regleras in till Björknäs 1.3. Detta rör den delen där huvuddelen av de små stugorna är belägna, se
vidare nästa punkt.

Byggnadsplan över fritidsområdet Björknäs, 1955
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Berörd areal
Som nämnts ovan berörs endast delar av fastigheterna. I gällande avtal med First Camp inryms hela det
markområde som nedan inryms med gul markering, området omfattar sammantaget ca 26 ha. Det område
som efter fastighetsreglering avses att inrymmas inom de tvåfastigheterna omfattar dock ej exakt samma
område som nedan. Värderingsobjektet är något mindre men dock inryms samma värdepåverkande faktorer. Någon exakt uppmätning finns dock ej ännu utförd. Skillnaden i areal bedöms påverka det samlade
marknadsvärdet marginellt.

Markområdet som omfattas av gällande avtal och campingen och stugornas geografiska placering

I kartan ovan indikerar röd markering områdena där huvuddelen av stugorna är belägna och den blåa begränsningslinjen området där campingverksamheten är belägen.

Vit markering, befintligt campingområde som avses att genom ny detaljplan komma att expandera och
sammantaget inrymma ca 200 platser samt grön markering, avstyckningsenhet för gårdscentrum. Någon
exakt avgränsning för det blivande campingområdet finns ej idag.
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Byggnadsbeskrivning
Gårdsenheten
Inom avstyckningsenheten, belägen mitt på fastigheten Björknäs 1:3, finns idag ett befintligt mindre gårdscentrum. Huvudbyggnaden ”Villan” är uppförd i 1,5-plan. Byggnaden bedöms vara uppförd under tidigt
1900-tal och den totala boarean uppskattas till ca 170 kvm. Byggnaden har en stomme i trä på en torpargrund. Taket är klätt med tegel. I byggnaden finns eldningsmöjlighet i form av öppen spis. Byggnaden är ej
invändigt besiktad och bedöms hålla ett mycket enkelt skick och en mycket enkel standard. Byggnaden
bedöms sakna fungerande uppvärmning utöver enstaka el-radiatorer. Ett mycket omfattande renoveringsbehov bedöms föreligga.

Vidare omfattar gårdsenheten en ekonomibyggnad om uppskattat ca 600 kvm i två till tre plan (nedan vänster). Till stor del står byggnaden direkt på marken men en del står på gjuten platta. Stommen är i trä och
taket täckt med tegel. Byggnaden saknar enligt uppgift vatten och el. Utöver denna byggnad inryms även
en ytterligare byggnad om ca 160 kvm i ett plan. Byggnaden bedöms nyttjas som maskinhall/förråd. Byggnaderna är ej invändigt besiktade men bedöms hålla en enkel standard men ett normalt skick utifrån byggnadernas ålder och nyttjande. Utöver ovan inryms även ett mindre uthus om ca 15 kvm.
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Björknäs stugby
Inom berörda delar av Björknäs 1:3 och 2:1 finns idag 52 mindre stugor uppförda. Huvuddelen av stugorna
bedöms stå inom strandskyddszon. Storleken på byggnaderna varierar mellan ca 21 kvm (18 stycken) till
ca 31 kvm (totalt 31 stycken). Vidare finns en ytterligare byggnad som nyttjas som administrationsbyggnad
vid entrén till området. Stugorna är uppdelade på två områden, de flesta ligger norr om friluftsbadet längs
med åsryggen och strandlinjen och övriga är belägna söder om badet.
Generellt för stugorna gäller att de är uppförda på plintar med stomme och bjälklag i trä. Fasad klädd med
board och yttertak klätt med plåt. Uppvärmning med direktverkande el. Stugorna är dock enligt uppgift oisolerade och avsedda för sommarboende. Byggnaderna är ej invändigt besiktade men bedöms hålla ett enkelt skick och en enkel standard. Stort renoveringsbehov bedöms föreligga.
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3. Marknadsanalys
Makroekonomi
Svensk ekonomi är alltjämt stark. Den rådande högkonjunkturen väntas hålla i sig under 2018, för att därefter mattas av något. Den expansiva finans- och penningpolitiken, i Sverige och i omvärlden, stimulerar
efterfrågan på bred front. Utmaningar finns dock, till exempel på bostads- och arbetsmarknaden.
BNP ökade med 2,4 procent under 2017 (ett något svagare resultat än prognostiserat, trots ett relativt
starkt fjärde kvartal). Det var främst hushållens konsumtion och de fasta bruttoinvesteringarna som låg
bakom tillväxten. En fortsatt expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden bidrar till att BNP under 2018 väntas uppgå till 2,9 procent. Under 2019 väntas BNPtillväxten växla ner, bland annat som en följd av att penningpolitiken börjar normaliseras och att finanspolitiken blir något åtstramande. Prognosen för 2019 ligger på 2,0 procent.
Offentlig konsumtion och hushållens investeringar har legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt,
men dess bidrag till BNP väntas minska framöver. Istället tar exporten, stärkt av den goda investeringskonjunkturen i omvärlden, över som den viktigaste tillväxtmotorn under 2018 och 2019.
Den ökande befolkningen medför att Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta
tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. Att tillgodose det ökande behovet av
social infrastruktur inom boende, skola samt hälso- och sjukvård kommer att vara en stor utmaning. Om
den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demografiska utmaningarna för stigande utgifter
vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten.
Riksbanken beslöt i februari att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Den svenska konjunkturen
bedöms vara stark och inflationen närmar sig 2 procent, men utvecklingen går något långsammare än vid
tidigare prognos vilket motiverar en fortsatt expansiv penningpolitik. Räntan väntas långsamt höjas under
hösten, men når inte 0 procent (som årsgenomsnitt) förrän under 2019, då även inflationen väntas nå målet
på 2 procent. Vidare fortsätter köpen av statsobligationer som nu uppgår till 310 mdkr, exklusive återinvesteringar av förfall och kupongbetalningar. Riksbanken fortsätter att varna för hushållens skuldsättning,
något de anser bör hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det emellertid värt att notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög
nivå, till stor del för att ta höjd inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera).
Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark, även om senare års goda utveckling väntas avta något.
Under 2018 och 2019 väntas sysselsättningen öka med 74 000 respektive 56 000 personer (jämfört med
97 000 under 2017). Arbetslösheten för 2017 uppgick till 6,8 procent (något högre än prognostiserat). Under 2018 väntas arbetslösheten minska till 6,6 procent, men ökar något till 6,7 procent under 2019 då även
arbetskraften ökar (varav många med en utsatt ställning på arbetsmarknaden).
Storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste jobbtillväxten på grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda och
andra grupper med svag ställning på arbetsmarknaden har förbättrats, men arbetsmarknaden är fortsatt
polariserad. Fullgjord gymnasieutbildning är nu i princip ett krav för alla jobb (undantaget enklare jobb inom
servicesektorn som handel, hotell, restaurang och dylikt). Utmaningarna på arbetsmarknaden ställer stora
krav på ökad omställning (utbildning), ökad rörlighet (”flytta till jobben”) och subventionerade anställningar
för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning och tillväxt.

10 (20)

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

2018-05-04

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3, del av mfl

Fastighetsmarknad
Det är fortfarande ett stort intresse för investeringar i svenska fastigheter. Transaktionsvolymen för 2017
uppgick till ca 180 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Detta är förvisso en minskning med nästan 40 mdkr
jämfört med rekordåret 2016, men utgör en mycket god nivå sett till senare års genomsnittliga transaktionsvolym.
Bostadsfastigheter utgör som vanligt det stora segmentet med nästan 1/3-del av transaktionsvolymen.
Industri- och logistikfastigheter har stått för en anmärkningsvärt stor andel av försäljningarna, ca 30 procent. Kontor och handel ligger båda kring 15 procent med samhällsfastigheter kring 5 procent.
Köparna domineras av svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska
fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer ”snävt” investeringsfokus än de svenska med
en stor andel av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.
Logistik/lager upplever stark efterfrågan. Likaså hotell, även om detta är en relativt begränsad delmarknad.
Marknaden för externhandelsfastigheter bedöms dock ha svalnat något. Vad gäller samhällsfastigheter är
intresset fortsatt stort. Detta gäller även för kontorsfastigheter med hyresgäst från offentlig sektor, särskilt
om det tecknats ett långt hyresavtal.
I slutet av mars 2017 presenterades den så kallade paketeringsutredningen avseende beskattning av fastighetsbolag. Uppdraget från regeringen har varit att analysera beskattningen av fastighetsbranschen och
då särskilt med avseende på möjligheterna att skattefritt avyttra fastigheter genom så kallade paketerade
transaktioner. I korta drag har utredningen kommit fram till att fastighetsbranschen inte är underbeskattad.
Trots detta lägger utredningen fram förslag om ökad skattebelastning vid fastighetstransaktioner med start
1 juli 2018. Om, när, hur och i vilken omfattning utredningen kommer att leda till nya lagar och regler är
ännu för tidigt att uttala sig om. Klart är dock att paketeringsutredningen – såväl som regeringens nya skatteförslag som påverkar ränteavdrag och bolagsskatt – i nuläget skapat en osäkerhet bland köpare och
säljare på den kommersiella fastighetsmarknaden.
Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande
året. Bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och moderna kontor – främst i storstads- och tillväxtregionerna – ses fortfarande som attraktiva investeringar, men potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav bedöms som begränsad. Värdetillväxten, åtminstone på den kommersiella marknaden, bedöms främst
komma från stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav. Investeringar i kontorsfastigheter
utanför A-läge i storstads- och tillväxtregionerna, bostadsfastigheter inom mindre orter, lager/logistik och
hotell kan därför ses som intressanta alternativ. Det stora intresset för nyproduktion och byggrätter har
avtagit.
Bankerna bedöms vara något restriktiva, särskilt vid nyutlåning, men finansieringsmöjligheterna bedöms
överlag vara relativt goda.
Risk för stigande avkastningskrav bedöms främst finnas för objekt med investeringsbehov (moderniserings/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader.
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Marknadsförutsättningar camping och uthyrning
Campingnäringen har haft bra säsonger de senaste åren. Det som generellt efterfrågas är i första hand
platser för husvagnar, stugor, följt av husbilar och tältplatser. Husbilar vänder sig i första hand till uppställningsplatser utanför campingplatser. Svenska campingplatser hade 2016 ca 15,6 miljoner gästnätter vilket
var en ökning med drygt 100 000 gästnätter i jämförelse med 2015. Både svenskarnas och övriga européers interesse för camping ökar. Juni, juli och augusti är högsäsong. Konkurrensen inom branschen bedöms
vara stor. Turism- och den allmänna konjunkturen är givetvis viktiga framtida faktorer. Under sommarmånaderna år 2016 stod svenska campingplatser för 43 procent av alla kommersiella övernattningar i Sverige.
Omsättningen av campingplatser/fritidsanläggningar har under senaste åren varit låg. Förklaringen till den
låga omsättningen bedöms bero på det begränsade utbudet, vilket bl.a. beror på att kommuner ofta är
ägare till campingplatser och upplåter dessa genom arrende till operatören.
Campingrörelsen med dess läge invid Mälaren och dess närhet till Stockholm torde utgöra ett intressant
investeringsobjekt för den som har vana att driva camping/uthyrningsverksamhet.

Upplands-Bro kommun
Befolkning
Befolkning
Upplands-Bro
Tillväxt, Upplands-Bro
Tillväxt, Sverige

2008
22 682
2,1%
0,8%

2009
23 202
2,3%
0,9%

2010
23 676
2,0%
0,8%

2011
23 984
1,3%
0,7%

2012
24 353
1,5%
0,8%

2013
24 703
1,4%
0,9%

2014
25 287
2,4%
1,1%

Befolkningsutveckling

Källa: SCB
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2015
25 789
2,0%
1,1%

2016
26 755
3,7%
1,5%

2017
27 614
3,2%
1,3%
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4. Värderingsmetodik
Definition av marknadsvärde och metodtillämpning
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.
Marknadsvärdebedömningen sker i normalfallet genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och
avkastningsmetod. I aktuellt fall görs ingen avkastningsmetod utan fastigheten värderas genom ett antal
ortsprisanalyser av fastighetens ingående delar som sedan jämförs med en ortsprisanalys sett över hela
värderingsobjektet samt liknande försäljningar som har skett på marknaden. Utifrån resultaten av dessa
metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper,
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och verksamhetsinriktning. Hänsyn tas till den värdeutveckling
som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende
på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.

5. Värdering
Värdebedömning 1 – Avstyckning gårdsenhet
Ortsprisundersökning bebyggda småhusenheter
En jämförelse har gjorts med större försålda småhusenheter i området. Urvalet bygger på köp inom intervallet 1 000 000 – 10 000 000 kronor och med ett nybyggnadsår före 1929. Vidare inrymmer materialet ej
några strandtomter. Materialet tyder på köpeskillingar inom intervallet ca 3 000 000 - 7 000 000 kronor
med ett bedömt medelvärde om ca 5 400 000 kronor. Genomsnittlig värdeyta uppgår till ca 155 kvm.
#

Kommun
3
5
7
8
11
13
15
20

Upplands-Bro
Upplands-Bro
Ekerö
Ekerö
Upplands-Bro
Upplands-Bro
Ekerö
Upplands-Bro

Medel ovägt
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Typkod Fastighet
220
220
220
220
220
220
220
220

Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm

SÄBYHOLM 5:9
2017-11-02
KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:150
2017-08-11
SÅNGA-NIBBLA 4:8
2017-06-15
ÖLSTA 4:46
2017-06-07
ÅDÖ 1:99
2017-02-28
BRUNNA 4:838
2016-11-30
HILLESHÖGBY 12:4
2016-10-06
BRUNNA 4:846
2016-02-10

K/T TotalAreal Blg Värdeyta Boarea Biarea Värdeår Std

6 400
6 400
7 050
4 550
3 100
4 600
6 572
4 560

45 070
40 252
43 789
30 333
20 667
30 667
39 830
30 400

2,66
1,80
3,88
2,22
1,92
1,78
3,10
1,99

5 883
770
3 820
3 786
1 504
787
1 206
622

5 404

35 126

2,42

2 297

4
3
4
4
4
4
3
4

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
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144
162
162
152
150
150
168
150

142
159
161
150
150
150
165
150

10
15
6
12
0
0
15
0

1952
1929
1952
1980
1929
1980
1929
1980

40
28
30
28
28
35
23
29

155

153

7

1954

30
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Av köpen ovan är en fastighet belägen i det direkta närområdet, Ådö 1:99. Fastigheten är belägen längre
ner på Ådöhalvön och omfattar en småhusenhet med en byggnadsyta om ca 150 kvm och med en tomtstorlek som uppgår till ca 1 504 kvm. Fastigheten såldes i februari 2017 för ca 3 100 000 kronor. Någon
vidare insyn i byggnadens skick och standard har ej undertecknad varav viss försiktighet bör tas vid en
direkt jämförelse. Vidare bör beaktas marknadsutvecklingen för denna typ av objekt sedan köpet gjordes.
Generellt bedöms ortsprismaterialet ovan ha bättre skick och standard än värderingsobjektet. En köpare
torde se till en kostnad för en totalrenovering om minst 2 000 000 – 3 000 000 kronor. Värdet av avstyckningsenheten bedöms således främst utgöras av det attraktiva läget och dels den byggrätt som befintlig
byggnation medför samt det faktum att huvudbyggnaden har en stomme som är rustik. Undertecknad har
ingen kännedom om att några mer omfattande skador skulle föreligga på byggnaden.
Marknadsvärdet av avstyckningsenheten inklusive ekonomibyggnaderna bedöms uppgå till sammantaget
ca 4 000 000 kronor.
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Värdebedömning 2 - Befintliga stugor
Ortsprisanalys bebyggda mindre enklare fritidsbostäder
För att göra en värdebedömning av de 52 befintliga stugorna görs en ortsprisundersökning av mindre bebyggda fritidsbostäder av enklare skick och standard som sålts på marknaden. I det direkta närområdet har
de senaste två åren åtta stycken småhus sålts. Priserna har varierat mellan ca 1 500 000 – 3 200 000 kronor med ett medelvärde om ca 2 200 000 kronor. Byggnaderna har varierat i storlek mellan ca 33 – 60 kvm.
Genomsnittlig storlek uppgår till ca 48 kvm.
#

Kommun
2
3
4
5
6
7
8
9

Upplands-Bro
Upplands-Bro
Upplands-Bro
Upplands-Bro
Upplands-Bro
Upplands-Bro
Upplands-Bro
Upplands-Bro

Medel ovägt

Typkod Fastighet
220
220
220
220
220
220
220
220

BJÖRKNÄS 2:20
BJÖRKNÄS 2:15
BJÖRKNÄS 1:46
BJÖRKNÄS 2:12
BJÖRKNÄS 1:39
BJÖRKNÄS 1:13
BJÖRKNÄS 2:27
BJÖRKNÄS 2:20

Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm
2017-11-06
2017-10-23
2017-06-30
2017-06-29
2017-06-27
2017-01-01
2016-08-03
2016-08-02

K/T TotalAreal Blg Värdeyta Boarea Värdeår Std

2 550
1 750
2 700
1 550
3 160
1 700
2 050
1 775

42 500
53 030
47 368
70 455
61 961
30 357
46 591
29 583

2,31
3,18
2,41
2,81
2,72
1,46
3,46
1,60

623
789
1 074
749
1 030
1 102
1 140
623

2 154

47 731

2,49

891

4
4
3
4
3
4
4
4

60
33
57
22
51
56
44
60

60
33
57
22
51
56
44
60

1976
1959
1963
1971
1964
1964
1957
1976

37
17
18
21
21
22
14
37

48

48

1966

23

Småhusenheterna som har försålts ovan bedöms genomgående ha ett bättre skick och en bättre standard
än stugorna på den berörda delen av fastigheterna. Vidare är samtliga byggnader som analyserats självständiga fastigheter vilket bedöms vara svårt att få igenom för stugorna inom värderingsobjektet. Det ska
dock belysas att det inte bedöms som helt omöjligt att man skulle kunna avstycka ett flertal av byggnaderna. Ingen av fastigheterna ovan har dock strandtomt. Även om en direkt jämförelse är svår att göra ger
ortsprismaterialet ovan en hint om vad marknadsvärdet skulle vara för en avstyckad delvis renoverad stuga
inom värderingsobjektet.
Av köpeskillingarna bedöms en stor andel av värdet ligga i tomten och läget då byggnaderna i många fall är
små och då de i många fall har ett enklare skick och en enklare standard. Värdet av tomterna i ortsprismaterialet ovan har bedömts till runt 1 000 000 kronor. En avstyckad strandtomt bedöms kunna uppgå
till minst det dubbla värdet. I aktuellt fall bör man beakta det faktum att tomterna i materialet ovan är klart
större och bedöms ha ett något mer avskilt och insynsskyddat läge.
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Även om stugorna ej (helt givet) kan avstyckas och bilda självständiga enheter bedöms en köpare av objektet kunna göra en tomtplatsavgränsning för de flesta av byggnaderna och upplåta marken genom arrende
till en/flera privatpersoner som sedan själva ombesörjer att totalrenovera byggnaden. Man kan även tänka
sig någon form av kollektiv bostadsrättslösning för stugområdet.
Som vidare analys har ett antal arrendeupplåtelser som tecknats runt Stockholmsregionen analyserats. För
mindre byggnader med strandläge och mer avskilt läge kan årliga arrenden ofta uppgå till 60 000 – 100 000
kr/tomt. För värderingsobjektets stugor bedöms dock dess geografiska placering relativt nära varandra
påverka marknadens betalningsvilja.
I värdehöjande riktning mot ortsprisanalysen ovan bedöms det faktum att flertalet av stugorna är belägna i
strandläge. Vidare beaktas viss tillkommande kostnad för framdragning av vatten och allmän service till
resp. stuga. En köpare till helheten bedöms kalkylera med en relativt hög risk avseende att byggnaderna
skulle gå att avstycka.
Utifrån ovanstående och med antagen förutsättning att stugorna är tomställda och att tillhörande mark innehas med äganderätt bedöms marknadsvärdet av stugorna/tomterna i dess nuvarande skick uppgå till
sammantaget ca 12 000 000 - 15 000 000 kronor vilket i genomsnitt bedöms motsvara knappt 230 000 –
290 000 kr per byggnad. Då bedöms i praktiken hela värdet ligga i den byggrätt som byggnaderna idag
genererar.
I det fall man skulle erhålla positivt besked rörande avstyckning mm bedöms värdet vida kunna överstiga
ovan bedömda nivåer. I dagsläget bedöms dock en köpare se en betydande risk kring framtida möjlig användning för stugområdet.

Värdebedömning 3 – Hela det av värderingen berörda markområdet
Ortsprisundersökning campingverksamhet
Idag är uthyrningen av husvagnsplatser planstridig och därmed bedöms hyresintäkten vara noll. Med gällande planförslag bedöms sammantaget ca 200 husvagnsplatser komma att inrymmas inom ett utökat (ej
definierat) område.
I aktuellt fall pågår ingen verksamhet inom området sedan 2014. De senaste siffrorna som finns redovisade
är för perioden 2012-2014. Intäkten har då varit relativt jämn runt ca 1 000 000 kr per år. Huvudelen av
denna intäkt bedöms komma från stugorna. Arrendet har leget på 160 000 kr per år för hela upplåtelsen
inklusive campingplatserna. Enligt uppgift i bolagsinformationen omsatte verksamheten 2016 ca 240 000
kr, 0 noll personer var anställda i bolaget.
Då ingen redovisad intäkt idag finns för anläggningen är det svårt att utifrån en avkastningsmetod bedöma
marknadsvärdet av anläggningen, förutsatt att hela området bedrivs som campingverksamhet och stuguthyrning, får värdebedömningen därmed grunda sig på en ortsprismetod rörande försålda liknande anläggningar i landet.
Campinganläggningar har individuella förutsättningar när det gäller exempelvis läge, marknadssituation, typ
av utbud av service etc att det är svårt att direkt finna jämförbara objekt. Marknadsvärdet konstitueras av
bärkraften i den verksamhet som pågår och prognostiserad framtid. Överlåtelser av campinganläggningar
görs ofta som bolagsförvärv varför köpen ej lagfars och offentliga uppgifter om köpeskilling därför saknas.
Dessutom förekommer i många fall intressegemenskap mellan köpare och säljare, vilket i princip gör att
varje anläggning, upplåtelse och anläggning är mer eller mindre unik.
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Nedan redovisas ett antal försålda campinganläggningar och där fokus har legat på marknadsvärdet per
husvagnsplats.
På Öland såldes 2009 Möllstorps Camping (Mörbylånga Björnhovda 7:64) för ca 23 750 000 kronor.
Campingen omfattar bland annat reception, servicebyggnader, 22 stugor och ca 500 platser varav ca 400
med el-anslutning. Köpeskillingen motsvarar ca 47 500 kronor per husvagnsplats. Huruvida inventarier
ingått i köpeskillingen är oklart.
I Mariestads kommun har 2008 Askeviksbadets camping (Äskekär 1:8) vid Vänern sålts för 3 000 000 kronor. Campingen omfattar ca 100 platser, 11 stugor, servering, servicebyggnader mm. Köpesumman motsvarar ca 30 000 kronor per plats.
Kinda kommun såldes Pinnarps camping, 7 kilometer väster om Kisa i Östergötlands län (Pinnarp 1:2) för
2 000 000 kronor under 2011. Anläggningen omfattar restaurang, butik, konferenslokal och nio stugor och
ca 100 husvagnsplatser med el. Köpeskillingen motsvarar ca 20 000 kronor per husvagnsplats.
2015 sålde Ramundbergets Stugby & Camping AB till Ramundbergets Alpina AB för 950 000 kr. Fastigheten har en areal på 1 807 kvm och är bebyggd med 464 kvm BTA. Enligt Ramundbergets bokningsservice
finns 45 husvagnsplatser med el och tillhörande servicehus med bastu, dusch och toaletter. Campingen är
belägen centralt i Ramundberget med 100 meter från närmast skidbacke. Priset motsvarar ca 21 100 kronor per husvagnsplats.
2014 sålde en privatperson fastigheten Åre Så 8:4 till Åre Camping & Stugor AB för 1 800 000 kr. Fastigheten har en areal på 19 491 kvm och är bebyggd med 233 kvm BTA. Enligt Åre Campings hemsida finns
fem mindre stugor för uthyrning samt 74 husbils-/husvagnsplatser. Campingen har nyrenoverade serviceutrymmen, tvättstuga med torkrum, reception med kiosk samt bakstuga och visst utbud av aktiviteter. Campingen är belägen ca 8 km öster om Åre. Priset motsvarar ca 24 300 kronor per husvagnsplats.
Ett nyckeltal som kan användas vid analys av campinganläggningar är köpeskilling per husvagnsplats (med
el). Enligt Sveriges Camping och stugföretagares riksorganisation, SCR, statistikrapport från 1999 var snittvärdet per campingtomt inklusive sanitetsanläggningar, receptionsbyggnader mm ca 30 000 kronor per
fullvärdig husvagnsplats med el. Rapporten har hunnit bli några år men enligt nytagen kontakt med SCR
finns ingen nyare utredning.

Samlad marknadsanalys helheten
Efter att i tidigare avsnitt ha bedömt delvärdet av ingående värdepåverkande byggnader och faktorer görs
nedan en samlad marknadsvärdebedömning givet att hela området som idag säljs till en aktör som avser
att bedriva camping och stuguthyrning inom området.
Värderingsobjektet bedöms i stort ha en sammansättning som är jämförbar med flertalet av de ovan analyserade försäljningarna där både husvagnsplatser och stugor ingår. Prisbilden på campingplatser bedöms
vara relativt jämförbar vart i landet man än befinner sig förutsatt att mikroläget är jämförbart, dvs närhet till
badplats och dylikt. Köpet på Öland bedöms dock avvika något från övriga noteringar vilket bedöms som
naturligt då Öland på sommaren bedöms som mycket attraktivt för camping.
I övrigt uppvisar noteringarna marknadsvärden som ligger i nivå med den prisstatistik som SRC presenterat
kring nyckeltal om ca 30 000 kr per husvagnsplats.
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I aktuellt fall bedöms en del kostnader vara förknippade för att få en anläggning som är brukningsbar. Tillkommande kostnader för detta är svåra att uppskatta. Vidare bedöms det som troligt att en aktör till verksamheten tar stora delar av dessa kostnader vilket dock reducerar betalningsviljan.
I värdehöjande riktning bedöms det attraktiva läget med närhet till Stockholm verka samt det faktum att
området har en betydligt mycket högre andel stugor än huvuddelen av ortsprismaterialet ovan.
Sammanfattningsvis bedöms marknadsvärdet av berörda delar av fastigheterna givet en detaljplan som
medger ca 200 husvagnsplatser ett värde som överstiger genomsnittet i materialet ovan när campingplatser och tillhörande sanitetsanläggningar mm är utbyggda. Detta utifrån lägesfaktorn men också utifrån
marknadsläget och när i tiden de övriga affärerna gjorts upp.
Från denna bedömning skall reduktion ske för tillkommande kostnader för att få anläggningen i bruk. Totalt
bedöms marknadsvärdet för hela området idag uppgå till ca 8 000 000 kronor vilket motsvarar ca
32 000 kr per husvagnsplats. Området har dock en högre stugandel i jämförelse med ortsprismaterialet
vilket gör att jämförelsen över nyckeltalet kr per husvagnsplats ej bedöms helt jämförbart med ortsprismaterialet. Värdet förutsätter LKDP.

Analys intäkter och kostnader (översiktlig bedömning)
Som komplement till ovan görs en överslagsberäkning och summering av ingående delvärden. Metoden
ska ses som schablonmässig och översiktlig och vara till stöd för rimligheten i ovan bedömt totalvärde.
Avstyckningsenheten vid gården har tidigare bedömts uppgå till ett marknadsvärde om ca 4 000 000 kronor. I det fall denna del ska ingå bedöms dock ej detta värde gå att realisera fullt ut, byggs camping ut bedöms detta medföra en kraftig reducering av bedöms värdet av avstyckningsenheten då detta medför
mindre avskildhet och rådighet samt inte minst att en av de befintliga ekonomibyggnaderna kommer att
inrymma service/administration för campingområdet.
När det gäller de befintliga 52 stugorna bedöms det medföra en relativt omfattande renovering för att kunna
ta ut en marknadshyra. Vidare bedöms stugorna även fortsättningsvis vara att betrakta som sommarboende. Kostnaden för detta är svår att bedöma men utifrån ett antagande att vi renoverar/byter ut respektive
stuga för 400 000 kronor. Kostnaden är uppskattad efter att ha analyserat nyckelfärdiga Attefallshus via ett
antal aktörer som säljer sådana (kostnad styckevis runt ca 500 000 kronor).
Vidare antas att stugorna under en period om mellan 10 – 12 veckor under sommarhalvåret kan vara uthyrda. Stugorna i renoverat skick bedöms kunna generera 4 000 – 5 000 kr i veckan i hyresintäkt. En evighetskapitaliserad intäkt inkluderat vakansrisk landar således kring ca 25 000 000 - 30 000 000 kronor (räknat på 8 %). Vidare bör beaktas en viss vakansrisk samt det faktum att renoveringskostnaden blir en direkt
kostnad medan hyresintäkten kommer över tid. En total renoveringskostnad/kostnad för nya stugor uppskattas till ca 20 000 000 – 22 000 000 kronor.
Utifrån ovanstående bedöms mervärdet av stugorna i dess nuvarande skick och förutsatt att en aktör bedriver verksamhet, medföra ett marknadsvärde om ca 5 000 000 - 7 000 000 kronor.
Köpen som har analyserats ovan har skett för ett antal år sedan. Undertecknad har även kännedom om ett
flertal i tiden senare genomförda försäljningar av campingplatser men där det ej har gått att utläsa ett nyckeltal per husvagnsplats. Nyckeltalet för endast husvagnsplatserna efter utbyggnad bedöms uppgå till ca
25 000 – 30 000 kr vilket medför ett bedöms totalvärde om mellan 10 000 000 – 12 000 000 kronor (observera att nyckeltalet för helheten bedöms högre men att det värdet även inrymmer stugdelen). För att kunna
generera detta värde behöver kostnader tillkomma för utbyggnad av service. Kostnaden för att rusta upp
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området, dra ny el, vägnät och totalrenovera service/ administrationsbyggnad bedöms översiktligt uppgå till
mellan 6 000 000 – 8 000 000 kronor. Vidare bör även en viss vakansrisk beaktas i den samlade marknadsvärdebedömningen.
Utifrån ortsprisen bedöms marknadsvärdet av LKDP för 200 tillkommande husvagnsplatser medför ett
marknadsvärde om sammantaget 1 500 000 - 2 000 000 kronor. Marknadsvärdet förutsätter att servicebyggnad/ administrationsbyggnad uppförs av köpare.
Utöver ovan ingående delvärden förutsätts även en drifts och underhållskostnad tillkomma den aktör som
bedriver anläggningen. Vidare bedöms även en personalkostnad för administration och tillsyn under den tid
anläggningen är öppen och även vintertid för tillsyn och visst underhåll tillkomma. Denna kostnad bedöms
kapitaliserad medföra en reducering av ingående delvärden med ett par miljoner.
I summeringen beaktas det faktum att en strikt summering av en delvärdesmetod ofta föranleder en värdebedömning i överkant då en köpare på marknaden sällan kan optimera nyttan av varje ingående delvärde. I
rådande fall bedöms det faktum att gårdsenheten såld såsom tomtställd till en privat aktör är värd mer än
som del i en upplåtelse till verksamhetsutövare. Vidare bör viss beaktan tas till osäkerheten kring faktiska
kostnader för renoveringar/service etc.
Sammantaget bedöms hela det av värderingen berörda området av fastigheterna förutsatt ny LKDP som
medger camping och ca 200 husvagnsplatser, befintligt gårdscentrum och befintliga 52 stugor, vid värdetidpunkt maj månad 2018, medföra ett marknadsvärde om ca 7 000 000 – 9 000 000 kronor.
Värdebedömningarna ovan förutsätter att en enskild aktör tar över hela det berörda området och bedriver
liknande verksamhet framöver och att den kommande detaljplanen styr detta ändamål. Värdebedömningen
beaktar ej uppsidan av att stycka sönder fastigheten alternativt att utveckla upplåtelseformen för den befintliga stugbyn.

Marknadsvärde idag av möjliga framtida husvagnsplatser
Marknadsvärdet idag av husvagnsplatserna i gällande planskede (dvs verksamheten är planstridig) bedöms vara marknadsvärdet av desamma förutsatt laga kraftvunnen detaljplan men med beakta av en planrisk. Planrisken bedöms bestå av två delar, dels när i tiden en detaljplan kan vinna laga kraft och dels hur
stor byggrätt som kan tillskapas. Denna planrisk bedöms uppgå till ca 50 - 60 % vilket medför ett råmarksvärde för tillkommande husvagnsplatser om uppskattat 500 000 – 1 000 000 kronor.
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3, del av mfl

2018-05-04

6. Slutsatser
Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet förutsatt lagakraftvunnen detaljplan för camping- eller jämförbart ändamål, vid värdetidpunkten maj månad
2018 till:

8 000 000 kronor
Åtta miljoner kronor

Stockholm 2018-05-04

Per Wåhlin
Jägmästare
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad lantbruksvärderare

Jimmie Nordensky
Civilingenjör
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga
Bilaga
Bilaga
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Fotobilaga
Fastighetsdatautdrag
Allmänna villkor för värdeutlåtande

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3

2018-05-04

Bilaga 1

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3
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Bilaga 1

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3
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Bilaga 1

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 166 063
Fastigheten: Upplands-Bro Björknäs 1:3

2018-05-04

Bilaga 1

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2007-11-23

UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:3
Nyckel: 010338949
UUID: 909a6a45-5bb2-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Låssa
Distrikt: Låssa
PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status
Lantmäteriförrättning pågår
Lantmäteriförrättning pågår

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
2005-08-26 13:00

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2018-04-20

Datum
2016-06-17
2017-11-29

Ärende
161205
172291

E (SWEREF 99 TM)
647294.1
647448.2

Registerkarta
UPPL-BRO
UPPL-BRO

ADRESS
Adress
Ådövägen 2, 7, 9
197 91 Bro
LÄGE, KARTA
Område
1
2

N (SWEREF 99 TM)
6597044.9
6597279.6

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:29, 1:30, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:43, 1:44, 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, 1:50
AREAL
Område
Totalareal
Därav landareal
Totalt
232 905 kvm
232 905 kvm
Anmärkning: EJ AREALREDOVISAT VATTENOMRÅDE I MÄLAREN
LAGFART
Ägare
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
C/O Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN
Köp: 2005-06-01
Köpeskilling: 8 250 000 SEK Avser även annan fastighet

Andel
1/1

Därav vattenareal
0 kvm

Inskrivningsdag
2005-08-26

Akt
05/36035

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.
RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål
Rättsförhållande
Anmärkning: REDOVISAS EJ PÅ KARTBLADET
Anmärkning: REDOVISAS EJ PÅ KARTBLADET
Anmärkning: REDOVISAS EJ PÅ KARTBLADET
Anmärkning: REDOVISAS EJ PÅ KARTBLADET
UTRYMME
Last
UTRYMME
Last
UTRYMME
Last
RÖJNINGSRÄTT, GRINDFÖRBUD
Last
VATTEN OCH AVLOPP
Last
PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Byggnadsplan: FRITIDSOMRÅDET BJÖRKNÄS

Rättighetstyp

Akt

Officialservitut
Officialservitut
Officialservitut
Officialservitut
Ledningsratt

0139-05/22.2
0139-05/22.3
0139-05/22.4
0139-05/22.6
0139-07/7.1

Datum
1963-03-09
Senast ajourföring: 1984-11-20

Delområde som avser genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: ÄNDRAD 1984-08-27, SE AKT (01-LÅS-167)
Byggnadsplan: FRITIDSOMRÅDET BJÖRKNÄS
1956-07-24
Senast ajourföring: 1997-07-18
Delområde som avser genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: ÄNDRAD 1984-08-27, SE AKT (01-LÅS-140)
Naturvårdsbestämmelser
Datum
Ytvattenskydd: ÖSTRA MÄLAREN
2008-11-25
Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2012-09-05
TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120)
137529-5
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Akt
01-LÅS-167

01-LÅS-140

Akt
0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

Taxeringsår
2017
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TAXERINGSINFORMATON
sammanföring.
Taxeringsdel som avser del av registerfastighet ich ingår i
sammanföring
Taxvärde
9 722 000 SEK
Ingående värden
Byggnad
Tomtmark
Skogsmark
Skogsimpediment
Åkermark
Betesmark
Ekonomibyggnad
Övrig mark
Samtaxering för registerenheter
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:3
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:1
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:40
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:2
Taxerad ägare
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
c/o Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN
Värderingsenhet småhusbyggnad på lantbruk 203444045
Id mark: 203443045
Taxvärde
1 140 000 SEK
Värdeyta
170 kvm
Värdeår
1929
Standardpoäng
28
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 300166933
Taxvärde
1 112 000 SEK
Värde före ev. justering
1 112 000 SEK
Areal
2000 kvm

Bebyggelsetyp
Friliggande
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 203443045
Taxvärde
1 320 000 SEK
Värde före ev. justering
1 320 000 SEK
Areal
2000 kvm
Bebyggelsetyp
Friliggande
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 300958316
Taxvärde
100 000 SEK
Värde före ev. justering
100 000 SEK
Areal
75985 kvm

Bebyggelsetyp
Kedjehus
Värderingsenhet ekonomibyggnad 203441045
Taxvärde
187 000 SEK
Värde före ev. justering
221 000 SEK
Byggnadsyta
458 kvm
Under byggnad
Nej
Värderingsenhet betesmark 203440045
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Taxvärde byggnad
1 140 000 SEK
Värde
1 140 000 SEK
2 532 000 SEK
4 009 000 SEK
41 000 SEK
1 585 000 SEK
228 000 SEK
187 000 SEK

Taxvärde mark
2 532 000 SEK
Areal

Areal
1201640 kvm

53 ha
13 ha
25 ha
8 ha
21 ha

Andel
1/1

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga

Riktvärdeområde
139004
Bostadsyta
170 kvm
Nybyggnadsår
1909
Under byggnad
Nej

Justeringsorsak

Värde före ev. justering
1 140 000 SEK
Till/Ombyggnadsyta

Biutrymmesyta
Tillbyggnadsår

Bebyggelsetyp
Friliggande

Riktvärdeområde
139004
Justeringsorsak
Vatten och avlopp
Kommunalt/Enskilt
sommarv./Avlopp saknas

Belägenhet
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Fastighetsrättsliga
förhållanden
Avstyckningsbar
Riktvärdeområde
139004
Justeringsorsak
Vatten och avlopp
Belägenhet
Enskilt vatten året om./Enskilt Strandnära tomt.
avlopp
Bostadsbyggnaden ligger 76 150 m från strandlinjen.
Fastighetsrättsliga
förhållanden
Självständig/Brukningscentru
m
Riktvärdeområde
139004
Justeringsorsak
Vatten och avlopp
Belägenhet
Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.
Fastighetsrättsliga
förhållanden
Ej avstyckningsbar
Riktvärdeområde
1012
Justeringsorsak
Byggnadsvolym

Beskaffenhetsklass
Enklare (3)

Värdeår
Byggnadskategori
(11) Djurstall, maskinhall mm,
värdeår före 1980
ekonomibyggnader (60)
Beskaffenhetspoäng
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TAXERINGSINFORMATON
Taxvärde
228 000 SEK
Värde före ev. justering
270 000 SEK
Värderingsenhet åkermark 203439045
Taxvärde
1 585 000 SEK
Värde före ev. justering
1 875 000 SEK
Värderingsenhet skogsimpediment 203438045
Taxvärde
41 000 SEK
Värde före ev. justering
48 000 SEK
Värderingsenhet skog 203437045
Taxvärde
4 009 000 SEK
Värde före ev. justering
4 745 000 SEK
Virkesförråd, barr
131 kbm/ha
Godhetsklass
(D) Sämre godhet än normalt
Taxeringsenhet
SMÅHUSENHET, SMÅHUS PÅ OFRI GRUND (225)
221961-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.
Taxvärde
131 000 SEK
Taxerad ägare
19590318-7846
Sundström, Gunilla
HÄGERSTENSVÄGEN 106 LGH 1202
126 49 HÄGERSTEN
Värderingsenhet småhusbyggnad 279108045
Taxvärde
131 000 SEK
Värdeyta
54 kvm
Värdeår
1929
Standardpoäng
20

Areal
8 ha
Beskaffenhet
(3) Normal avkastning och
kvalitet. Avviker högst 30 %

Riktvärdeområde
1012

Areal
25 ha
Brukningsvärde
(3) Normal godhet

Riktvärdeområde
1012
Dränering
(2)
Tillfredställande/Självdränerad

Areal
13 ha
Beskaffenhetsklass

Riktvärdeområde
104

Areal
53 ha
Bonitet
5,1
Virkesförråd, löv
103 kbm/ha
Kostnadsklass

Riktvärdeområde
104

Kostnadspoäng
Taxeringsår
2015

Taxvärde byggnad
131 000 SEK
Andel
1/1

Taxvärde mark

Riktvärdeområde
139004
Bostadsyta
50 kvm
Nybyggnadsår
1929
Under byggnad

Justeringsorsak

Nej

Ägartyp
Ägare till byggnad å

Biutrymmesyta
20 kvm
Tillbyggnadsår

Areal
0 kvm
Juridisk form
Fysisk person

Till/Ombyggnadsyta
Bebyggelsetyp
Friliggande

Fastighetsrättsliga
förhållanden
Avstyckningsbar

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Avstyckning
Anläggningsåtgärd
Ledningsåtgärd
TIDIGARE BETECKNING
Beteckning
A-LÅSSA BJÖRKNÄS 1:3

Datum
1936-10-29
2005-10-11
2007-11-23

Akt
01-LÅS-89
0139-05/22
0139-07/7

Omregistreringsdatum
1982-10-01

Akt
0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:1

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2015-05-21

UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:1
Nyckel: 010338997
UUID: 909a6a45-5be2-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Låssa
Distrikt: Låssa
PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status
Lantmäteriförrättning pågår
LÄGE, KARTA
Område
1
4

N (SWEREF 99 TM)
6598072.2
6597719.0

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
2005-08-26 13:00

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2018-04-27

Datum
2016-06-17

Ärende
161205

E (SWEREF 99 TM)
647321.9
647245.3

Registerkarta
UPPL-BRO
UPPL-BRO

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24,
2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43
AREAL
Område
Totalareal
Därav landareal
Totalt
510 315 kvm
510 315 kvm
Anmärkning: EJ AREALREDOVISAT VATTENOMRÅDE (AKT 01-LÅS-AVS2)
LAGFART
Ägare
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
C/O Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN
Köp: 2005-06-01
Köpeskilling: 8 250 000 SEK Avser även annan fastighet

Andel
1/1

Därav vattenareal
0 kvm

Inskrivningsdag
2005-08-26

Akt
05/36035

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.
RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål
Rättsförhållande
Anmärkning: REDOVISAS EJ PÅ KARTBLADET
Anmärkning: REDOVISAS EJ PÅ KARTBLADET
VÄG
Last
UTRYMME
Last
RÖJNINGSRÄTT
Last
VATTEN OCH AVLOPP
Last
UTRYMME
Last
AVLOPP
Last
VÄG
Last
VATTENLEDNING
Last

Rättighetstyp

Akt

Officialservitut
Officialservitut
Officialservitut
Ledningsratt
Officialservitut
Officialservitut
Officialservitut
Officialservitut

0139-00/26.1
0139-05/22.1
0139-05/22.5
0139-07/7.1
0139-97/10.1
0139-97/10.2
0139-97/10.3
0139-97/10.4

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Byggnadsplan: FRITIDSOMRÅDET BJÖRKNÄS

Datum
1963-03-09
Senast ajourföring: 1984-11-20

Delområde som avser genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: ÄNDRAD 1984-08-27, SE AKT (01-LÅS-167)
Byggnadsplan: FRITIDSOMRÅDET BJÖRKNÄS
1956-07-24
Senast ajourföring: 1997-07-18
Delområde som avser genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: ÄNDRAD 1984-08-27, SE AKT (01-LÅS-140)
Naturvårdsbestämmelser
Datum
Ytvattenskydd: ÖSTRA MÄLAREN
2008-11-25
Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2012-09-05
TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120)
137529-5
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.
Taxeringsdel som avser del av registerfastighet ich ingår i
sammanföring
Taxvärde
Taxvärde byggnad
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Akt
01-LÅS-167

01-LÅS-140

Akt
0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

Taxeringsår
2017

Taxvärde mark

Areal
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TAXERINGSINFORMATON
9 722 000 SEK
Ingående värden
Byggnad
Tomtmark
Skogsmark
Skogsimpediment
Åkermark
Betesmark
Ekonomibyggnad
Övrig mark
Samtaxering för registerenheter
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:3
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:1
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:40
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:2
Taxerad ägare
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
c/o Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN
Värderingsenhet småhusbyggnad på lantbruk 203444045
Id mark: 203443045
Taxvärde
1 140 000 SEK
Värdeyta
170 kvm
Värdeår
1929
Standardpoäng
28
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 300166933
Taxvärde
1 112 000 SEK
Värde före ev. justering
1 112 000 SEK
Areal
2000 kvm

Bebyggelsetyp
Friliggande
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 203443045
Taxvärde
1 320 000 SEK
Värde före ev. justering
1 320 000 SEK
Areal
2000 kvm
Bebyggelsetyp
Friliggande
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 300958316
Taxvärde
100 000 SEK
Värde före ev. justering
100 000 SEK
Areal
75985 kvm

Bebyggelsetyp
Kedjehus
Värderingsenhet ekonomibyggnad 203441045
Taxvärde
187 000 SEK
Värde före ev. justering
221 000 SEK
Byggnadsyta
458 kvm
Under byggnad
Nej
Värderingsenhet betesmark 203440045
Taxvärde
228 000 SEK
Värde före ev. justering
270 000 SEK
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

1 140 000 SEK
Värde
1 140 000 SEK
2 532 000 SEK
4 009 000 SEK
41 000 SEK
1 585 000 SEK
228 000 SEK
187 000 SEK

2 532 000 SEK
Areal

1201640 kvm

53 ha
13 ha
25 ha
8 ha
21 ha

Andel
1/1

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga

Riktvärdeområde
139004
Bostadsyta
170 kvm
Nybyggnadsår
1909
Under byggnad
Nej

Justeringsorsak

Värde före ev. justering
1 140 000 SEK
Till/Ombyggnadsyta

Biutrymmesyta
Tillbyggnadsår

Bebyggelsetyp
Friliggande

Riktvärdeområde
139004
Justeringsorsak
Vatten och avlopp
Kommunalt/Enskilt
sommarv./Avlopp saknas

Belägenhet
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Fastighetsrättsliga
förhållanden
Avstyckningsbar
Riktvärdeområde
139004
Justeringsorsak
Vatten och avlopp
Belägenhet
Enskilt vatten året om./Enskilt Strandnära tomt.
avlopp
Bostadsbyggnaden ligger 76 150 m från strandlinjen.
Fastighetsrättsliga
förhållanden
Självständig/Brukningscentru
m
Riktvärdeområde
139004
Justeringsorsak
Vatten och avlopp
Belägenhet
Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.
Fastighetsrättsliga
förhållanden
Ej avstyckningsbar
Riktvärdeområde
1012
Justeringsorsak
Byggnadsvolym

Beskaffenhetsklass
Enklare (3)
Areal
8 ha
Beskaffenhet
(3) Normal avkastning och

Värdeår
Byggnadskategori
(11) Djurstall, maskinhall mm,
värdeår före 1980
ekonomibyggnader (60)
Beskaffenhetspoäng
Riktvärdeområde
1012
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TAXERINGSINFORMATON
kvalitet. Avviker högst 30 %
Värderingsenhet åkermark 203439045
Taxvärde
1 585 000 SEK
Värde före ev. justering
1 875 000 SEK

Areal
25 ha
Brukningsvärde
(3) Normal godhet

Riktvärdeområde
1012
Dränering
(2)
Tillfredställande/Självdränerad

Värderingsenhet skogsimpediment 203438045
Taxvärde
Areal
Riktvärdeområde
41 000 SEK
13 ha
104
Värde före ev. justering
Beskaffenhetsklass
48 000 SEK
Värderingsenhet skog 203437045
Taxvärde
Areal
Riktvärdeområde
4 009 000 SEK
53 ha
104
Värde före ev. justering
Bonitet
4 745 000 SEK
5,1
Virkesförråd, barr
Virkesförråd, löv
131 kbm/ha
103 kbm/ha
Godhetsklass
Kostnadsklass
Kostnadspoäng
(D) Sämre godhet än normalt
Taxeringsenhet
INDUSTRIENHET, ÖVRIG BYGGNAD FÖR
RADIOKOMMUNIKATION (443)
715033-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.
Taxvärde
Taxvärde byggnad
Taxvärde mark
71 000 SEK
71 000 SEK
Taxerad ägare
Andel
Ägartyp
556025-7932
1/1
Ägare till byggnad å
TELIASONERA MOBILE NETWORKS
AKTIEBOLAG
169 94 SOLNA
Värderingsenhet industribyggnad värderad enl. produktionskostnadsmetoden 300395770
Taxvärde
Justeringsorsak
71 000 SEK
Värdeår
Nybyggnadsår
Tillbyggnadsår
1996
1996
Återanskaffningskostnad
Nybyggnadskostnad
Tillbyggnadskostnad
378 000 SEK
Bruttoarea
Typ av byggnad
Byggnadskategori
Övriga

Taxeringsår
2013

Areal
0 kvm
Juridisk form
Övriga aktiebolag

Saneringsmogen
Nej
Under byggnad
Nej

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
SKATTETAL
Skattetal
1/10
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Sammanläggning
Registrering
Avstyckning
Anläggningsåtgärd
Ledningsåtgärd
Ledningsåtgärd
TIDIGARE BETECKNING
Beteckning
A-LÅSSA BJÖRKNÄS 2:1

Typ av skattetal
Mantal

Datum
1948-10-16
1975-09-18
1997-08-21
2005-10-11
2007-11-23
2015-05-21

Akt
01-LÅS-112
01-LÅS-188
0139-97/10
0139-05/22
0139-07/7
0139-14/14

Omregistreringsdatum
1982-10-01

Akt
0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 1:1
UPPLANDS-BRO BRUNNSVIK 1:3

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO BJÖRKNÄS 2:1
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SAMFÄLLIGHET
Beteckning
UPPLANDS-BRO ÅDÖ S:2
Nyckel: 010469539
UUID: 909a6a47-3880-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Låssa
Distrikt: Låssa

Senaste ändringen i allmänna delen
2017-09-21

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status
Lantmäteriförrättning pågår
Lantmäteriförrättning pågår
Lantmäteriförrättning pågår
LÄGE, KARTA
Område
1
2

N (SWEREF 99 TM)
6595136.7
6596541.5

Datum
2018-03-10
2017-11-29
2018-03-06

Ärende
161205
172291
180604

E (SWEREF 99 TM)
646882.8
647173.5

Registerkarta
UPPL-BRO
UPPL-BRO

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO ÅDÖ S:3
AREAL
Område
Totalt

Totalareal
12 500 kvm

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål
Rättsförhållande
UTRYMME
Last

Därav landareal
12 500 kvm

Rättighetstyp
Officialservitut

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Byggnadsplan: ÅDÖ

Akt
0139-95/5.1

Datum
1983-09-08
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1997-07-21
Datum
1982-06-01
Senast ajourföring: 1983-12-28
Datum
2008-11-25
Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2012-09-05

Övriga bestämmelser
Nybyggnadsförbud: ENL 110 § BYGGNADSLAGEN
Naturvårdsbestämmelser
Ytvattenskydd: ÖSTRA MÄLAREN

DELÄGANDE FASTIGHETER
Beteckning
UPPLANDS-BRO GRANSKOG 2:7
UPPLANDS-BRO VERKARNA 1:1
UPPLANDS-BRO ÅDÖ 1:4
UPPLANDS-BRO ÅDÖ 1:5
UPPLANDS-BRO ÅDÖ 1:7
UPPLANDS-BRO ÅDÖ 1:8
UPPLANDS-BRO ÅDÖ 1:9
UPPLANDS-BRO ÅDÖ 1:10
UPPLANDS-BRO ÅDÖ 1:11
UPPLANDS-BRO ÅDÖ 1:12
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Laga skifte
Anläggningsåtgärd
Anmärkning: SE ÄVEN AKT 01-LÅS-AVS2

Därav vattenareal
0 kvm

Akt
0139-P83/0908
Akt
0139-P82/0601
Akt
0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

Andel
20,000
10,000
33,853
0,200
10,470
17,450
6,980
0,349
0,349
0,349

Datum
1916-11-09
1995-04-10

Akt
01-LÅS-40
0139-95/5

ÄNDAMÅL
VÄG
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Intresseanmälan
Markanvisning, Upplands-Bro kommun
First camp har sedan en tid tillbaka drivit Björknäs camping efter ett förvärv från tidigare
ägare. När First Camp tog över campinganläggningen i Björknäs hade den förfallit under lång
tid. Om anläggningen ska kunna erbjuda utmärkta boenden, utmärkt service och fungera
som en mötesplats för alla, krävs en omstart.
För att vi ska kunna få en långsiktighet i campingen behöver vi på sikt få rådighet över
marken. Detta genom att vi vill att kommunen erbjuder oss ett markanvisningsavtal där vi
garanteras att köpa fastigheten när en ny detaljplan vinner laga kraft. Vi lämnar därmed en
intresseanmälan för en markanvisning på fastigheten.
Vidare information kan ni finna i bifogad informationsbroschyr.

För First camp Upplands-bro AB

………………………………………….
Tony Ortenlöf
Fastighetschef

First Camp Upplands-Bro AB
Box 11132 404 23 GÖTEBORG
Besök: Gårdatorget 2

www.firstcamp.se

BJÖRKNÄS
BÄSTA TID
NÄRMAR SIG
First Camp önskar att få möjlighet att investera över
50 miljoner kronor för att varsamt utveckla och rusta upp
campingen i den natursköna miljön i Upplands-Bro.

BJÖRKNÄS
FÖRTJÄNAR
DET BÄSTA
När First Camp tog över campinganläggningen i
Björknäs hade den förfallit under lång tid.
Om anläggningen ska kunna erbjuda utmärkta b
 oenden,
utmärkt service och fungera som en mötesplats för alla,
krävs en omstart.
De senaste tre åren har First Camp investerat över
120 miljoner i sina anläggningar och nu planeras
ytterligare 50 miljoner öronmärkas för att lyfta Björknäs.

KORT OM FIRST CAMP
Sveriges ledande campingkedja
15 destinationer
5500 campingtomter
850 stugor
400 anställda under högsäsong
1 miljon gästnätter per år

De nya stugorna kommer att byggas på samma ställen som de gamla och vara lika stora samt lika många.
Men splitternya och fräscha med hög standard.

NYA STUGOR – INTE FLER
De 53 befintliga stugorna håller inte längre den standard som våra gäster efterfrågar. De kommer därför att rivas och ersättas
av 53 nya, moderna stugor med bra standard. De nya stugorna kommer att stå på samma ställen som de gamla och vara lika
stora. Utseendemässigt kommer de smälta in i den natursköna miljön. Uppförandet av de nya stugorna kommer att ske mycket
varsamt. Naturen är anläggningens största tillgång och måste bevaras.

BÄTTRE BADPLATS
– ÖPPEN FÖR ALLA
Allemansrätten är en av de bästa sakerna med Sverige och en hjärtesak inom camping. Björknäs badplats med sitt fantastiska
läge vid Mälaren är ett självklart utflyktsmål för många och så ska det fortsätta att vara. Men upplevelsen kan bli ännu bättre.
First Camps gäster är vana vid att destinationerna ligger på landets gräddhyllor och att anläggningarna matchar natur
upplevelsen. Det är därför av stort intresse för First Camp att Björknäs badplats upprustas och sköts om, till glädje för alla.
Dessutom är gemenskap ett av First Camps kärnvärden. Gemenskap som inkluderar alla på Björknäs.

MER SERVICE
– BUTIK, RECEPTION OCH RESTAURANG
Ungefär 10 miljoner kronor kommer att satsas på ett nytt
centrumhus som kommer att rymma reception för gästerna
men även en butik och en restaurang. Butiken och
restaurangen kommer självklart stå öppna för alla. 
Med en lokal butik kan alla lätt kompletteringshandla det
nödvändigaste utan att behöva lämna Björknäs.
Restaurangen i sin tur gör att området lever upp lite extra
och ger alla, inte bara campinggästerna, en möjlighet att
få semester från matlagningen.

FLER ARBETSTILLFÄLLEN
– SÄRSKILT FÖR UNGA
Satsningen på Björknäs kommer generera många nya arbetstillfällen, främst för ungdomar.
Campingbranschen är en viktig arbetsgivare och erbjuder ofta unga deras första kontakt med arbetslivet.
First Camp har ca 400 anställda under högsäsong. Förutom ungdomar finns många pensionärer som vill jobba lite extra.
Personalen fungera ofta som fantastiska ambassadörer för sin hembygd när de träffar gästerna.

Den goda gemenskapen hos
personalen är ett framgångsrecept
som gör att alla känner sig välkomna.

VÄXANDE BESÖKSNÄRING
– TILLVÄXT FÖR LOKALA NÄRINGSLIVET
Camping är Sveriges absolut största semesterboende och det är en bransch i tillväxt. Anläggningar som håller högre kvalitet
attraherar också mer köpstarka gäster. Med en upprustad campinganläggning i toppklass har det lokala näringslivet i
Upplands-Bro en gyllene möjlighet öka sina intäkter.
Förutom gemenskap, glädje och omtanke så är upplevelser ett centralt kärnvärde för First Camp. Att erbjuda gästerna
möjlighet att få upplevelser, att helt enkelt kunna göra många olika saker på de plasterna där de vill semestra. Ju bättre utbud
av aktiviteter, mat, dryck och shopping, desto mer attraktiv destination. En dynamik där det lokala näringslivet och First Camp
har ett gemensamt intresse.

”Med landets vackraste platser som
vårt arbetsfält är vi måna om att
bevara det vi fått till låns,
så att det finns tillgängligt även
för k ommande generationer”
Unni Åström, VD & koncernchef First Camp

Kontakt:
Unni Åström, VD & koncernchef
unni.astrom@firstcamp.se
+46 (0) 734 38 44 33

firstcamp.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadskontoret/KS
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-15

KS 18/0038

1 (3)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Förslag till VA-plan och VA-policy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till
VA plan och VA-policy i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till VA-plan och VApolicy. Förslaget omfattar all VA-verksamhet i hela kommunen och består av
flera delar, VA-översikt, utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen
och plan för enskilt VA.
Förslaget till VA-plan och VA-policy beslutades i tekniska nämnden 2018-0416 med följande tilläggsuppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att
-

-

tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av möjligheten till
anslutning för enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med
huvudledningarna
ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden
ta fram en fördjupad dagvattenplan
ta fram en förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018



Förslag till VA-plan



Förslag till VA-policy



Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan



Tekniska nämndens beslut 16 april 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
VA-planen ska ge en heltäckande långsiktig planering för vatten- och
avloppsförsörjningen i kommunen. Förslaget har ett tidsperspektiv som
sträcker sig fram till 2035. Planen visar också i vilka områden som kommunalt
VA ska byggas ut och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha
enskild VA-försörjning. Ett förslag till VA-plan har tagits fram med
utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och
avloppsförsörjning.

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

Datum

Vår beteckning

2018-05-15

KS 18/0038

En VA-översikt beskriver nuläge och status för vatten- och
avloppsverksamheten som den ser ut idag. VA-policyn beskriver kommunens
viljeinriktning i vatten- och avloppsfrågor inom kommunens gränser.
Utbyggnadsplanen anger översiktligt omfattning och prioritering samt grov
tidsplan för utbyggnad av VA på landsbygden. Plan för den allmänna
anläggningen beskriver närmare den befintliga anläggningen idag, vilka behov
och brister, men också vilka tillgångar och styrkor som finns. Planen för
enskild VA-försörjning beskriver kommunens arbete och inriktning i områden
som inte är anslutna och inom tidsramen för föreslagen VA-plan inte heller är
aktuella för anslutning till kommunalt VA.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från hela
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslaget gemensamt.
Tre informationsmöten med allmänheten har hållits under våren 2018, med
möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget har även gått på remiss för möjlighet
att lämna synpunkter till externa parter, exempelvis Länsstyrelsen, Norrvatten
och Käppalaförbundet. De synpunkter som framkommit finns sammanfattade i
bilaga 3.
Förslaget till VA-plan och VA-policy beslutades i tekniska nämnden 2018-0416 med följande tilläggsuppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att
-

-

tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av möjligheten till
anslutning för enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med
huvudledningarna
ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden
ta fram en fördjupad dagvattenplan
ta fram en förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser avseende FN:s barnkonvention.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Henrik Kristensson
VA-chef
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SAMMANFATTNING
Upplands-Bro kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad, och kommunens VA-planering (vatten och
avlopp) är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens krav och utmaningar.
VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. Den har också en viktig roll i hela byggkedjan, från översiktsplanering till detaljplanering och utbyggnad. Planen är ett levande dokument som regelbundet uppdateras.
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge
(VA-översikt) innehåller också dokumentet en plan för allmän VA-anläggning, en
plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan. VA-planens genomförande, uppföljning och konsekvenser diskuteras också.
I en heltäckande VA-plan ingår dagvatten, men för att inte arbetet ska bli alltför omfattande och svårt att genomföra ingår dagvatten endast översiktligt i denna VA-plan
och kommer istället att hanteras i en särskild dagvattenplan.
Några av de viktigaste åtgärderna i planen för den allmänna VA-anläggningen är att
ta fram en förnyelseplan, åtgärda översvämningsproblematiken i Gröna Dalen och ta
fram en långsiktig ekonomisk prognosmodell.
Plan för enskilt VA anger hur tillsyn av enskilda avlopp, bygglov och detaljplanering
ska hanteras i VA-utbyggnadsområden och bevakningsområden. I planen fastställs att
kommunen ska arbeta med att öka kunskapen om den enskilda vattenförsörjningen
samt öka och effektivisera tillsynen av de enskilda avloppen.
I planen för VA-utbyggnad anges en tidplan för VA-utbyggnad i de områden i kommunen där ett behov för allmänt VA har identifierats. Tidplanen är indelad i tre olika
intervall där de områden som prioriterats högst kommer att påbörjas senast år 2020.
Nästa grupp av områden byggs ut år 2020-2028 och den sista gruppen 2029-2035. Ett
antal områden har klassats som bevakningsområden. Dessa områden är inte aktuella
för allmänt VA under nuvarande förutsättningar. Om förutsättningarna ändras kan
områdena bli aktuella för VA-utbyggnad och behöva prioriteras om.
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Huvuddelen av de åtgärder som anges i VA-planen finansieras av avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter enligt VA-taxan, avgifter enligt taxan för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, och avgifter enligt avfallstaxan. Finansiering från skattekollektivet krävs också, för att ta fram underlag och förbättrade rutiner.
Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden har ett övergripande ansvar för
VA-planens genomförande. Genomförandet av VA-planen ska följas upp minst en
gång per år och VA-planen ska revideras regelbundet.
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INLEDNING
Upplands-Bro kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och det
behöver värnas och skyddas för att fortsätta att vara bra. Mälaren och kommunens
andra sjöar och vattendrag är viktiga både för Upplands-Bros invånare och för ekosystemen, och behöver skyddas från utsläpp genom god spill- och dagvattenhantering.
Grunden för en god VA-försörjning är en fungerande infrastruktur. För att infrastrukturen ska fungera även långsiktigt behöver den underhållas, utvecklas och förnyas.
Det krävs en aktiv, förvaltningsövergripande och kunskapshöjande VA-planering för
att möta de utmaningar som Upplands-Bros omfattande tillväxt för med sig.
Kommunen har ansvar för att ordna allmänt vatten och avlopp i områden med samlad
bebyggelse på landsbygden där det finns ett behov. Ett viktigt fokus för VA-planeringen
är att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer lagstiftningen och tar det ansvar för
VA-försörjningen som åligger kommunen.
En hållbar VA-försörjning innebär också ett ansvar för fastighetsägaren. Inom verksamhetsområdet för allmänt VA är det den enskildes ansvar att ansluta till och använda de allmänna VA-anläggningarna på ett hållbart sätt, samt bidra till finansieringen
av infrastrukturen genom att betala för den nytta som allmän VA-försörjning ger. I
övriga områden är det den enskildes ansvar att ordna en fullgod dricksvattenförsörjning och avloppshantering för den egna fastigheten. En tydlig VA-plan möjliggör för
kommunen och dess invånare att ta sitt ansvar på ett bra sätt.
Genomförandet av EU:s vattendirektiv ställer allt högre krav på såväl avlopps- och
dagvattenhanteringen, som på hanteringen av VA-frågorna i den fysiska planeringen.
Klimatförändringarna påverkar också vatten- och avloppsförsörjningen, till exempel
genom försämrad dricksvattenkvalitet, ökad risk för skred och ras som kan påverka
ledningar och anläggningar och större risk för skyfall och översvämningar.
Kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens
krav och utmaningar. VA-planen utgör en plattform för VA-planeringen och är ett
levande dokument som kontenueligt uppdateras när förutsättningarna förändras.
VA-planen har en viktig roll i hela byggkedjan, hela vägen från översiktsplanering till
detaljplanering och bygglov.
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1
BAKGRUND
Upplands-Bro har under en längre tid haft ambitionen att ta fram en VA-plan. Det
finns ett tydligt behov av en förvaltningsövergripande VA-planering. VA-planen kompletterar också andra kommunala planer som till exempel Vattenplanen och Fördjupad
översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016).
Även på nationell nivå har behovet av en förvaltningsövergripande kommunal
VA-planering uppmärksammats, och en stor del av Sveriges kommuner har politiskt
antagna VA-planer. Ökade krav enligt lagstiftningen, inte minst vad gäller kommunens ansvar för att inrätta allmänt VA för områden med samlad bebyggelse på landsbygden, och ändrade förutsättningar vad gäller till exempel bebyggelseutveckling och
klimatförändringar, gör att behovet av VA-planer och VA-planering har blivit tydligare de senaste åren.
Det finns inget formellt krav på att en kommun ska ha en antagen VA-plan. Vattenmyndigheterna har dock i sina åtgärdsprogram ställt krav på att kommunerna ska ta
fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten.
Dessutom är det svårt att långsiktigt klara de åtaganden som krävs enligt lagstiftningen utan en väl fungerande VA-planering och en antagen VA-plan.
2
SYFTE
VA-planen har flera syften:
•
•
•
•
•
•

Att tydliggöra för de som bor i kommunen vad som gäller angående vatten och avlopp.
Att underlätta planering av ny bebyggelse.
Att tydliggöra vilka åtgärder avseende befintlig allmän anläggning som behöver
genomföras.
Att samla kommunens VA-strategiska arbete i ett dokument.
Att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet.
Att klara de åtgärder som vattenmyndigheten ålägger kommunen i sitt åtgärdsprogram.

3
OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom som utanför
verksamhetsområdena för allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och
nuläge (VA-översikt) innehåller också dokumentet en plan för allmän anläggning, en
plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan. I en heltäckande VAplan ingår också dagvatten. För att inte arbetet skulle bli alltför omfattande och därmed svårt att genomföra ingår dagvatten endast översiktligt i VA-planen. Dagvatten
kommer istället att hanteras i en särskild dagvattenplan.
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4
VA-PLANENS ROLL
VA-planens huvudsakliga roll är att tydliggöra kommunens arbete med vattenförsörjning och
avloppshantering såväl inom kommunens organisation som för invånare och andra aktörer,
samt att samla det strategiska arbetet med vatten och avlopp. I en föränderlig värld är processen
och arbetet med VA-planering det viktigaste i det strategiska arbetet, och VA-planens roll är att
vara en plattform för planeringen genom att vara ett levande dokument som löpande utvecklas.
VA-försörjningen påverkas av och påverkar bebyggelseutvecklingen, därför har VA-planen en tydlig koppling till kommunens översiktsplan (ÖP 2010), och särskilt till den
fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016) som beslutades 2017.
Andra kommunala styrdokument med koppling till VA-planen är:
•
Miljöplan: Antogs 2010-10-21
•
Vattenplan: Reviderad 2014-02-10
•
Avfallsplan: Antogs 2007-11-21
VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid förhandsbesked/bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd för enskilda avloppsanläggningar.
5
VA-PLANENS UPPBYGGNAD
VA-planen är inte framtagen för att läsas från pärm till pärm, utan varje avsnitt kan
läsas fristående. Planen baseras på rapporten Vägledning för kommunal VA-planering
som getts ut av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
VA-planen börjar med en översikt som innehåller en kort beskrivning av nuläget
vad gäller allmänt VA, enskilt VA, dagvatten, recipienter, resurshushållning och
bebyggelseutvecklingens påverkan på Upplands-Bros VA-försörjning. Översikten
beskriver också de faktorer som påverkar VA-planeringen, så som lagar och regler
och ansvar för VA-försörjningen. Därefter följer själva plandelen: plan för den allmänna VA-anläggningen, plan för enskilt VA och VA-utbyggnadsplan.

8] Sara Nilsson:
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6             REVIDERING
Det händer mycket i både Upplands-Bro kommun och i omvärlden, och det är därför inte möjligt att ta fram en VA-plan som sedan ligger helt fast. VA-planen utgör
en grund för kommunens VA-planering, och är ett levande dokument som löpande
behöver ses över och uppdateras. En större revidering ska göras vart femte år. Det
kan även uppkomma behov av mindre revideringar till följd av ändrade förhållanden i exempelvis bevakningsområden.  
Det löpande arbetet med VA-planering, uppföljning och revidering av VA-planen
genomförs av en kontorsövergripande arbetsgrupp.
7

ORDLISTA OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Allmän vatten- och avloppsanläggning (Allmänt VA) En VA-anläggning
över vilken en kommun eller kommunalt bolag är huvudman (ansvarar) och som har
ordnats och används för att uppfylla huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna vattentjänster. I den allmänna VA-anläggningen ingår ledningsnät, pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på
avsett sätt. Benämns också som kommunalt VA.
Avloppsvatten Ett gemensamt namn på dagvatten, dränvatten och spillvatten.
BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt
avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten.
Bräddning En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till
följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större
än vad VA-systemet klarar av.
Dagvatten Tillfälligt avrinnande vatten, till exempel regnvatten och smältvatten från
tak och vägar, samt framträngande grundvatten.
Dränvatten (dräneringsvatten) Vatten som kommer från dränering av husgrunder och utdikningsområden.
Enskild vatten- och avloppsanläggning (Enskilt VA) En VA-anläggning som
inte är ansluten till den allmänna VA-anläggningen. För den enskilda anläggningen
ansvarar den eller de fastigheter som nyttjar anläggningen.
GIS-underlag Kartbaserat underlag framtaget i ett geografiskt informationssystem (GIS).
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Ledningsrätt Ledningsrätt gör det möjligt för en ledningsägare att dra fram sina
ledningar över annans mark för att viktiga samhällsfunktioner som el, telefoni, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp ska bli tillgängliga för alla. Ledningsrätt bildas
genom en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen.
Recipient Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare för dagvatten eller renat spillvatten.
Relikt saltvatten Havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning som
förekommer i de områden som varit täckta av salt/bräckt vatten. Det salta vattnet har till följd
av landhöjningen trängt ned i sprickor i berggrunden och underlagrar nu det söta grundvattnet.
Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri m.m. Med spillvatten likställs
allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till spillvattenledning.
Tillskottsvatten Vanligtvis dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom
felkopplingar och inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk.
Uppströmsarbete Förebyggande arbete för att minska mängden miljöstörande
ämnen som hamnar i avloppsvattnet.
VA-försörjning Ordnande av dricksvatten och spillvatten samt vid behov även dagvatten och dränvatten.
VA-huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning. I Upplands-Bro ligger
ansvaret hos Tekniska nämnden.
Vattenförekomst Exempelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller grundvatten som pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen.
Vattenskyddsområde Ett geografiskt område till skydd för en vattenförekomst
med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller för en möjlig framtida vattentäkt.
Verksamhetsområde Allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett
fastställt geografiskt område (verksamhetsområde) inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
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VA-ÖVERSIKT
1

FAKTORER SOM STYR VA-PLANERINGEN

1.1
Lagar och regler
Vattenförsörjning och avloppshantering berörs av många olika lagar och regler.
De viktigaste beskrivs nedan.
1.1.1 EU:s ramdirektiv för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Fem vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av
vattendirektivet i Sverige och kartlägger vattnets status, tar fram miljökvalitetsnormer för
vatten och åtgärdsprogram för att förbättra vattenstatusen. De åtgärder som kommunerna
ska genomföra är bl.a. VA-planering, skydd av vattentäkter, tillsyn av enskilda avlopp
och detaljplanering och bygglov med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten.
1.1.2 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vattenförekomster och
miljökvalitetsnormer
I arbetet med vattenförvaltningen har sjöar, vattendrag, kustområden och grundvattenförekomster definierats som olika vattenförekomster. Alla sjöar, vattendrag osv är inte
vattenförekomster utan det är kopplat till storlek och avgörs av vattenmyndigheterna
som i sin tur tolkar definitionen av vattenförekomst i EUs vattendirektiv. Vattenförekomsternas nuvarande status (ekologisk och kemisk), d.v.s. dess miljötillstånd, har
därefter bedömts enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och
dålig status. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vattenförekomster ska
uppnå minst miljökvalitetsnormen god ekologisk och kemisk status. På de platser där
detta ansetts tekniskt omöjligt i nuläget, har tidsfrist införts till år 2021 och längst till
år 2027. Statusen på vattenförekomsterna och deras miljökvalitetsnormer bedöms
och klassificeras enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter för klassificering
och bedömning avseende ytvatten. Miljökvalitetsnormer och bedömning av status av
grundvatten genomförs enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter.
1.1.3 Miljöbalken
Miljöbalken reglerar allt utsläpp av avloppsvatten, med utgångspunkt i begreppet hållbar
utveckling. Lagen anger att avloppsvatten ska renas och tas om hand så att inte olägenheter
för människors hälsa eller miljön uppstår. Resurshushållning är också en viktig princip i
miljöbalken, vilket bl.a. innebär kretslopp av näringsämnen från avlopp. Alla vattentäkter
omfattas även av miljöbalken. Om en vattentäkt har förorenats av omkringliggande
verksamhet ska tillsynsmyndigheten ställa krav på att orsaken till problemen ska åtgärdas.
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1.1.4 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planering av mark och vatten och
om byggande. Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheter till god vattenförsörjning och avloppshantering. Kommunen är skyldig att planera bebyggelsen så att detta uppnås, bl.a. genom
detaljplaner. Kommunen beslutar också om bygglov i enlighet med plan- och bygglagen.
1.1.5 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ansvara för vattenoch avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas i ett större
sammanhang. I dessa områden upprättar kommunen verksamhetsområden. Lagen
reglerar också förhållandet mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen, och
ansvarsfördelningen dem emellan.
1.1.6 Dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30)
Livsmedelsverkets författningssamling redovisar via dricksvattenföreskrifterna krav
på bl.a. beredning, distribution, egenkontroll, provtagningsregler, åtgärder vid
kvalitetsförsämring och kvalitativa gränsvärden för dricksvatten från vattenverk som
levererar mer än 10 m3/dag eller som försörjer fler än 50 personer. Levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.
1.1.7 Anläggningslagen (SFS 1973:1149)
Anläggningslagen gäller för gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, dvs.
anläggningar för flera hushåll, som inte ägs och drivs av den kommunala
VA-huvudmannen. Anläggningslagen anger under vilka förutsättningar det går att
bilda en gemensamhetsanläggning och hur processen ska gå till.
1.2
Ansvar för VA-försörjningen
Ansvaret för VA-försörjningen är en fråga som berör flera av kommunens olika nämnder
och enheter liksom fastighetsägare i kommunen. Texten nedan ger en kortfattad
beskrivning hur detta ansvar är fördelat.
1.2.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsfattare vid antagande av kommunens översiktsplaner,
VA-verksamhetsområden och VA-taxa. VA-planen fastställs av Kommunfullmäktige.
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1.2.2 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden har det övergripande ansvaret för kommunens uppgifter inom
plan- och byggverksamhet och utövar tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen (PBL).
Bygg- och miljönämnden säkerställer att Översiktsplan och VA-plan är samordnade.
Bygg- och miljönämnden har även ansvar för tillstånd, prövning och tillsyn av enskilda avlopp enligt Miljöbalken (MB) så att de uppfyller gällande krav, samt tillsyn
av vattentäkter. Tillsyn utförs även på samtliga allmänna anläggningar som finns i
kommunen. Bygg- och miljönämnden har också ansvar för tillsynen på miljöfarliga
verksamheter som är anslutna till allmän VA-anläggning, med undantag för vissa
verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Den del av verksamheten som utgörs av myndighetsutövning enligt Miljöbalk och
Livsmedelslag är självständig och lyder inte under Kommunfullmäktige. Nämnden
fattar egna beslut om hur verksamheten bedrivs. Under arbetets gång har ställningstaganden i VA-planen förankrats med Bygg- och miljönämnden för att säkerställa
samsyn i de frågor som berör nämndens verksamhet.
1.2.3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden är ansvarig nämnd för tre enheter som i större eller mindre
utsträckning har ett ansvar för VA-försörjningen.
VA-enheten
Tekniska nämnden är huvudman för allmänt vatten och avlopp. Huvudmannen har
ansvaret för att VA-utbyggnad sker i ett område efter det att beslut har fattats om att
inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-enheten ansvarar för driften
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av den allmänna VA-anläggningen, samt har rätt att ta ut avgifter av anslutna fastigheter enligt gällande VA-taxa.
Förhållandet mellan VA-huvudman och abonnent regleras i Lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) samt i kommunens Allmänna bestämmelser för brukande av den
allmänna VA-anläggningen (ABVA).
Gata-, park- och trafikenheten
Ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmänna gator och andra allmänna
ytor som torg och parkmark. I ansvaret ingår anläggningar för uppsamling av dagvatten (brunnar och tillhörande ledning) fram till allmän dagvattenledning.
Den som ansvarar för allmän platsmark är skyldig att erlägga avgift enligt gällande VA-taxa.
Avfallsenheten
Det slam som bildas i enskilda avloppsanläggningar liksom latrin klassas som hushållsavfall vilket kommunen har skyldighet att samla in och säkerställa att det behandlas på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Avfallsenheten ansvarar för att detta
sköts genom upphandlad entreprenör. Kommunen har en avfallsplan som beskriver hur
verksamheten bedrivs och utvecklas.
1.2.4 Fastighetsägare
Inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning har respektive fastighetsägare
ansvar för de anläggningar som krävs för att fastigheten ska kunna kopplas samman
med den allmänna VA-anläggningen. Fastighetsägare är också skyldig att erlägga
avgift i enlighet med gällande VA-taxa. Ansvarsgränsen utgörs av den s.k. förbindelsepunkten som normalt är belägen omedelbart utanför fastighetsgränsen.
Fastigheter som är belägna utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning
ansvarar för att ordna VA-försörjning på egen hand, med en s.k. enskild anläggning.
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att anläggningen uppfyller gällande myndighetskrav. För enskild avloppsanläggning ska anmälan eller ansökan ske till Miljöavdelningen.
När kommunen är fastighetsägare har kommunen samma ansvar och skyldigheter
som övriga fastighetsägare.
Grupper av fastighetsägare kan skapa gemensamma VA-lösningar i form av gemensamhetsanläggningar som normalt förvaltas av en samfällighetsförening. Ansvaret
för en fungerande VA-anläggning ligger då hos föreningen, och varje enskild fastighetsägare omfattas av de skyldigheter som följer av föreningens stadgar. Även dessa
gemensamma anläggningar betecknas som enskilda anläggningar (till skillnad från
allmänna anläggningar).
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2

NULÄGE

2.1

Allmän VA-försörjning

Av kommunens 26 800 invånare är 23 8001 anslutna till det allmänna VA-nätet. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Tekniska nämnden. VA-enheten inom tekniska avdelningen ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och utbyggnad av anläggningen. Enheten har snabb tillväxt och bred intern kompetens. Driftpersonal med
grävmaskin och lastbil finns i egen regi. VA-enheten är därmed väl rustad för utmaningen att möta den stora expansion som pågår i kommunen.
2.1.1 Verksamhetsområden för vatten och avlopp
Verksamhetsområdena för dricksvatten och spillvatten följer varandra och omfattar
Kungsängen, Brunna, Bro, Tegelhagen, Rättarboda, Smidö och Tjusta. Verksamhetsområdet för dagvatten är koncentrerat till tätorterna Bro, Kungsängen och Brunna.
Mer om kommunalt dagvatten går att läsa under kapitel 2.3 i VA-översikten.
Kommunen ansvarar för största delen av ledningsnätet och allmänna serviser inom
verksamhetsområdet, men det finns också ett antal mindre ledningsnät inom verksamhetsområdet som ägs av kommunala bolag, samfällighetsföreningar och privatpersoner.

Figur 1. Verksamhetsområdenas utbredning i kommunen
1

År 2016
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Görvälnverket i Järfälla (Foto: Norrvatten)
2.1.2 Dricksvatten
Kommunen har inga egna dricksvattenverk utan är medlem i kommunalförbundet
Norrvatten som tillgodoser den allmänna vattenförsörjningen. Råvattnet hämtas från
Mälaren och bereds i Görvälnverket i Järfälla. Norrvatten ansvarar för drift av
huvudvattenledningar fram till kommungräns, samt inom kommunen mellan kommungränsen till Järfälla och vidare via Bro mot Sigtuna (under byggnation). Högvattenreservoaren i Tibble med tillhörande huvudledning tillhör också Norrvatten.
I och med att Mälaren används för råvatten finns ingen begränsning i vattentillgången. Det som kan begränsa leverans av vatten i framtiden är om befolkningstillväxten
medför att behovet överskrider kapaciteten i de tekniska anläggningarna (vattenverk
och distributionsledningar). Norrvatten bevakar kapacitetsfrågan genom att kontinuerligt
upprätta prognoser för framtida produktionsbehov.
Upplands-Bro ligger i slutet av en ledning, vilket gör att kommunen är känslig för att
vattenförsörjningen slås ut helt vid en läcka på huvudledningen från Norrvatten. Det
pågår ett projekt att binda ihop kommunen med Sigtuna genom att en huvudvattenledning dras mellan Bro och Sigtuna. Upplands-Bro kan då försörjas med vatten från två
olika håll (redundans). Ledningen beräknas vara färdigbyggd år 2020.
Kommunen har en egenkontrollplan som bland annat reglerar i vilken omfattning
utbildning inom dricksvattenhygien ska genomföras. Planen redovisar också de åtta
provtagningsplatser som finns i kommunen för regelbunden provtagning av dricksvattnet. Det är Norrvatten som genomför provtagningen.
En hydraulisk datormodell över dricksvattennätet togs fram under 2017. Syftet med modellen är att få information om till exempel kapacitet, omsättning och flödeshastighet.
Modellen visar att det inte finns några större kapacitetsproblem i nätet.
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Kommunen eftersträvar redundans i vattennätet och ett projekt är planerat till 2018
där redundansen ska utredas genom GIS-analys. Utredningen ska resultera i förslag
på åtgärder som ska förbättra redundansen i nätet.
Reservvatten
Reservvattenförsörjning innebär leverans av vatten från en alternativ källa eller ledning, men med distribution via det ordinarie ledningsnätet. Upplands-Bro som en del
av kommunalförbundet Norrvatten har reservvattenförsörjning via Norrvattens ledningsnät. Upplands-Bro har därför inte några egna anläggningar för reservvattenförsörjning, men ska stödja Norrvatten i arbetet med att upprätta reservvattenförsörjning.
Norrvatten har fyra reservgrundvattentäkter med varierande kapacitet; Märsta, Hammarby, Rotsunda och Ulriksdal. Vid vissa krissituationer kan vatten även levereras
från Stockholm Vatten och Avfalls vattennät eftersom ledningarna i dagsläget är hopbyggda med Norrvattens ledningsnät (vid Rissne och Lunda).
Länsstyrelsen Stockholm arbetar med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan
för hela länet. Planen beräknas bli färdig under 2018. I arbetet ingår att identifiera
behovet av åtgärder för att säkerställa regionens reservvattenförsörjning.
Nödvatten
Nödvattenförsörjning innebär leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar eller tankbilar). Nödvattenförsörjning ska planeras av kommunen, med fördel i samverkan med andra kommuner i
regionen. Kommunen har en nödvattenplan som ingår i VA-enhetens krisberedskapsplan.
Brandvatten
Upplands-Bro ingår i Attunda brandförsvarsförbund. Brandvattenförsörjningen ska
inom tätortsavgränsningen i första hand ordnas med konventionellt brandpostsystem.
Alternativ brandvattenförsörjning (anvisade tappställen med kapacitet att fylla en tankbil) kan vara aktuell utanför tätorterna och ska planeras i samråd med brandförsvaret
enligt deras riktlinjer2. I det allmänna ledningsnätet tillämpas sedan 2016 låsning av
brandposter. Låssystemet har tagits fram i samråd med brandförsvaret Attunda.

Brandvattenförsörjning, Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas
geografiska område
2
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Vattenkiosken i Bro
Vattenkiosk
För entreprenörer som behöver vatten finns en vattenkiosk med mycket hög kapacitet
i Bro. Entreprenören hämtar ut en nyckel från kommunen och alla tankningar av vatten registreras och debiteras. Vattenkiosken har en by-passledning för brandförsvarets
räkning för att tankbilar ska kunna fyllas snabbt. Det finns också ett tappställe med
dricksvatten där allmänheten kan hämta vatten vid driftavbrott. Ytterligare vattenkiosker
planeras i Kungsängen, Brunna och Håbo-Tibble.
Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem).
Några utvalda nyckeltal för vattenförsörjningen presenteras i Tabell 1.
Tabell 1. Sammanställning av statistik för vattenförsörjningen från VASS drift 2016
Nyckeltal för vattenförsörjning
2 780 000 m3
Inköpt vattenmängd från Norrvatten
Debiterad vattenmängd
1 990 000 m3
Odebiterad vattenmängd
790 000 m3
Odebiterad vattenmängd i procent
28 %
Ledningslängd dricksvatten (exkl. serviser)
128 km
Antal tryckstegringsstationer
0 st
Antal anslutna personer
23770 st
Antal icke-anslutna personer
2990 st
Specifik förbrukning (debiterad)
229 l/p/dygn
Brandposter
398 st
Vattenkiosker
1 st
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2.1.3 Spillvatten
Spillvatten är det förorenade vattnet från toalett, bad/dusch, disk, tvätt och industrier
som leds till avloppsreningsverken.
I Upplands-Bro sker avledning av spillvatten till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö.
Hela kommunens spillvatten leds till Kungsängen pumpstation som pumpar spillvattnet
vidare i sjöledning till Stäksön och sedan vidare till Käppalas ledning som ansluter i en
tunnel i Järfälla. Käppala släpper sedan ut det renade spillvattnet i Saltsjön i Östersjön.
Framtagning av en hydraulisk datormodell över kommunens spillvattennät har påbörjats under 2017. Med hjälp av modellen kan uppgifter om bland annat nätets kapacitet
tas fram. Det går också att identifiera ”flaskhalsar” och svaga punkter som till exempel ledningssträckor med dålig lutning.
Uppströmsarbete
Käppalaförbundet arbetar med uppströmsarbete och har under 2016 genomfört provtagning i Upplands-Bro och ytterligare tre kommuner. Provtagning sker på rullande schema
vart fjärde år hos Käppalaförbundets tolv medlemskommuner. Resultaten från Upplands-Bro visade att halterna av ett antal metaller var förhöjda jämfört med inkommande
halter till verket, och det gällde främst bly, nickel, molybden och antimon. Även halterna
av PFAS-ämnen var förhöjda3 . Vidare utredning krävs för att identifiera utsläppskällorna
och bör ske i samarbete mellan kommunen och Käppalaförbundet.

Provtagning i avloppsbrunn
Det finns en betydande andel tillskottsvatten i spillvattennätet (cirka 50 %). Det är
därför ett prioriterat fokusområde i kommunen. Genom att identifiera problemområ-

Rapport KF2016-236, Uppströmsprovtagning, Upplands-Bro kommun 2016,
Amanda Folkö, Käppalaförbundet, 2016-11-10
3
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den och genomföra åtgärder kan mängden rent vatten som skickas till reningsverket
minskas. Det blir också större kapacitet i ledningsnätet när tillskottsvattnet minskas.
Det finns problem med fett i ledningar och pumpstationer. Problemen orsakas både av
utsläpp från bostäder och från verksamheter som saknar fettavskiljare. Riktlinjer för
fettavskiljare finns framtagna för att underlätta för verksamhetsutövare. När det gäller
fett från bostäder krävs arbete med att informera boende om hur fett ska hanteras för
att inte hamna i avloppet.
Bräddning
Risk för bräddning av avloppsvatten förekommer främst vid pumpstationerna. Det
finns också några kända bräddpunkter i ledningsnätet. Kommunen har inte några stora
problem med frekventa bräddningar. När en bräddning ändå uppkommer genomförs
en omfattande utredning för att ta reda på orsaken till bräddningen och därefter genomförs åtgärder för att undvika att det händer igen.
Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem).
Några utvalda nyckeltal för spillvattenhanteringen presenteras i Tabell 2.
Tabell 2. Sammanställning av statistik för spillvattenhanteringen från VASS drift 2016
Nyckeltal för spillvattenhantering
Avledd mängd spillvatten från kommunen till
3 210 000 m3
Käppala
1 730 000 m3
Mottagen mängd spillvatten från abonnenter
Andel tillskottsvatten i procent
50 %
Bräddat spillvatten
Okänd volym
Ledningslängd spillvatten
134 km
- Varav tryckavloppsledningar
32 km
Antal allmänna avloppspumpstationer
23 st
Antal LTA-pumpar med driftansvar
366 st
Antal anslutna personer
23 600 st
Antal icke-anslutna personer
3 160 st
2.1.4 Ledningsförnyelse
Kommunens VA-ledningsnät började byggas ut under 1960-talet och är därför relativt
ungt. För att långsiktigt upprätthålla en bra funktion på ledningsnätet och en god kvalitet på
dricksvattnet är det nödvändigt att ha en systematisk förnyelseplanering av ledningsnätet.
Branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar inte någon specifik förnyelsetakt, varje VA-organisation måste själv göra bedömningen av vilken takt som är
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lämplig för tillfället. Takten kan variera över tid, beroende på tillståndet på det befintliga ledningsnätet.
Vilken ålder det är på ledningarna är inte den enda parameter som styr behovet av
förnyelse. Svenskt Vatten anser att det är viktigt att ha bra översikt över ledningsnätet
och att ta fram en plan för förnyelse, baserad på den kunskap som finns tillgänglig. En
detaljerad plan för förnyelse ska tas fram under 2018. En projektgrupp är bildad och
har börjat arbeta med frågan. Inspektion av avloppsledningar planeras för att få en
bättre översikt över ledningsnätet och därmed kunna prioritera arbetet och bestämma
rätt åtgärdsmetod.
Livsmedelsenheten i Upplands-Bro genomförde under 2016 en kontroll på kommunens vattenledningsnät med fokus på förnyelseplanering. De parametrar som kontrollerades var utbildning, underhåll, dricksvattenkvalitet, informationsutbyte med konsumenter och systematisk förnyelseplanering. Kontrollen visade inte på några allvarliga
brister i dagsläget men att förnyelseplanering måste lyftas och hanteras långsiktigt.
I kommunen är hela ledningsnätet duplicerat, vilket betyder att spillvattennätet och
dagvattennätet är separerade. Det finns alltså inga kombinerade ledningar som behöver åtgärdas.
2.1.5 Slutsatser
Styrkor
• Det finns kompetens och bredd inom kommunens VA-verksamhet.
• Kommunen är medlem i två starka och kompetenta kommunalförbund, Norrvatten
och Käppalaförbundet, som i hög utsträckning driver strategiska frågor, till exempel uppströmsarbete och reservvattenförsörjning.
• Dricksvattnet från Norrvatten håller mycket god kvalitet och det finns idag inga
begränsningar i mängden råvatten för dricksvattenproduktion.
• Avloppssystemet är helt duplicerat.
Utmaningar
• Att möta den pågående stora expansionen.
• Det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet som kommer att kräva
planering och resurser.
• Några större områden saknar rundmatning i dricksvattennätet.
• Provtagning har visat på förhöjda halter av vissa metaller och PFAS i spillvattnet
och utredning måste genomföras för att hitta källorna.
• Andelen tillskottsvatten i spillvattennätet är stort.
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2.2

ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING

I Upplands-Bro kommun bor cirka 3 000 personer utanför verksamhetsområdet för
kommunalt vatten och avlopp, vilket motsvarar 11 % av kommunens befolkning4. Till
detta kommer ca 850 stycken fritidsfastigheter. Utanför verksamhetsområdet ansvarar
fastighetsägaren för enskilt VA.
I texten används begreppet enskild VA-försörjning för VA-försörjning som inte är
en del av den allmänna VA-försörjningen. Enskild VA-försörjning kan vara enskild
för en specifik fastighet, men kan också vara gemensam med flera andra fastigheter,
exempelvis i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighet.
Några undantag finns för fastigheter och gemensamhetsanläggningar utanför verksamhetsområdet som är anslutna till kommunalt VA genom avtal.
Flera områden på landsbygden är på gång att anslutas till kommunalt vatten och
avlopp genom ledningen som byggs mellan Bro och Sigtuna. Vilka områden som ska
kopplas på och när utreds vidare i VA-utbyggnadsplanen.
2.2.1 Dricksvatten
Den enskilda dricksvattenförsörjningen baserar sig nästan uteslutande på uttag av
grundvatten från bergborrade brunnar. De flesta fastigheter med enskilt dricksvatten
har en egen brunn på sin fastighet, men det finns också gemensamma brunnar för flera
fastigheter. Det finns även några större gemensamhetsanläggningar för vattenverk
som drivs av samfälligheter eller vattenverk som drivs av kursgårdar eller liknande.
Som ”större” räknas de vattentäkter som försörjer minst 50 personekvivalenter (pe)
eller ger minst 10 m3 vatten per dygn och över dessa har miljöavdelningen tillsyn. Se
Tabell 3.

4

2016

22

FÖRSLAG
VA-ÖVERSIKT
TILL VA-PLAN
| UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

Tabell 3. Vattentäkter som försörjer minst 50 personekvivalenter (pe) eller ger minst
10 m3 vatten per dygn, alternativt har kommersiell verksamhet.
Mängd som tas ut
Antal användare, pe
(personekvivalenter)
3
275
Aske
> 10 m /dygn
Björknäs camping
?
120
Drakudden
4 m3/dygn
3
120
Gällöfsta
> 10 m /dygn
3
80
Hackholmssund (ytvattentäkt)
12 m /dygn
3
350
Håbo-Tibble Kyrkby
60 m /dygn
Hällkana
> 50
3
1
Lövsta Gård
< 1 m /dygn
3
Stentorp
> 10 m /dygn
170
Säbyholm
20 m3/dygn
165
Tjusta
> 10 m3/dygn
3
90
Toresta
4 m /dygn
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En översiktlig utredning från SGU5 visar att det generellt sett finns relativt gott om grundvatten i kommunen, men utredningen är från 1997 och skulle behöva uppdateras. Från
utredningen går det heller inte att utesluta brist på grundvatten i enskilda områden eller på
enskilda fastigheter. Det finns dock inga kända områden med brist på grundvatten i kommunen. Information om grundvattnets kvalitet saknas till stor del. Provtagning av råvatten från
större gemensamma dricksvattenanläggningar visar att det finns förhöjda koppar-, natriumoch kloridhalter i vissa anläggningar. Även bekämpningsmedelsrester förekommer. Samtliga
berörda anläggningar har reningsutrustning för att få ett tjänligt dricksvatten.
Det finns problem med relikt saltvatten i vissa områden i kommunen, men det är svårt att
ange exakt utbredning för detta (figur 2). Risken korrelerar med topografin i landskapet
där låglänta områden ger högre risk för relikt saltvatten. Brist på kunskap om vattenkvaliteten i enskilda brunnar beror främst på att enskilda vattentäkter inte kräver tillstånd eller
anmälan och att kommunen därför inte får kännedom om kvalitet och uttagsmöjlighet för
vattentäkterna. Information kan dock hämtas från SGU:s brunnsarkiv, dit brunnsborrare
är skyldiga att skicka in information om nya brunnar. Kommunen har också rätt att begära
in kvalitetsprover på dricksvatten från alla som har en egen brunn. Enligt Miljöbalken ska
anläggningar för grundvattentäkter inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter
för människors hälsa inte uppkommer. Här ges möjlighet för kommunen att föreskriva om
tillstånds- eller anmälningsplikt i vissa områden om det behövs.

Figur 2. Risken för saltvatteninträngning
Grundvattenöversikt för Upplands-Bro kommun, 1997, Sveriges Geologiska
Undersökning, ISBN 91-7158-588-5, ISSN 1402-4195
5
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Tillsyn bedrivs över de större vattentäkterna (Tabell 3) och alla vattentäkter som används i
kommersiell verksamhet. Dessa vattentäkter provtas för att säkerställa god vattenkvalitet.
2.2.2 Avlopp
Det finns cirka 1700 adresser i kommunen som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA och inte är anslutna till större gemensamma avloppslösningar.
Dessa försörjs därmed av enskilda VA-lösningar. Det är dock oklart hur många
enskilda avloppsanläggningar som finns, bland annat på grund av att två eller fler
fastigheter ibland delar på en avloppsanläggning. Baserat på inventeringar av ungefär
700 enskilda avlopp, förmodas att ett stort antal av kommunens enskilda avlopp inte
uppfyller lagens krav på rening. Huvuddelen av de enskilda avloppsanläggningar som
inventerats är slamavskiljare med antingen infiltration eller markbädd som efterföljande rening. Det finns ungefär 500 slutna tankar för WC-vatten registrerade, men det
är troligt att det finns fler. Slutna tankar finns framförallt i områden med tät bebyggelse och relativt små tomtytor. Under senare år har högre krav på fosforrening gjort att
ett antal minireningsverk och fosforfällor har tillkommit. Dessa anläggningar kräver
mer skötsel och underhåll för att fungera väl. Miljöavdelningen saknar dock för närvarande tillräckliga resurser för en fullgod tillsyn av hur fastighetsägarna sköter sina
anläggningar.
Det finns ett antal större gemensamhetsanläggningar för avloppsreningsverk som
drivs av samfällighetsföreningar eller kommersiell verksamhet:
Tabell 4. Gemensamhetsanläggningar för avloppsreningsverk
Avloppsreningsverk
Aske  

Dimensionering Antal användare

Recipient

Kursgård, 190 personer (2014)

Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Sigtunafjärden)

Drakudden

190 pe (person-ekvivalenter)
90 pe

Säbyholmsviken

Ådöstrand AB

40 pe

Kursgård, upp
till 110 personer
(2014)
För tillfället privatbostad, 5 personer

Gällöfsta

100 pe

Kursgård, ca 100
personer (2014)

Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Skarven)

Hackholmssund

230 pe

Kursgård, ca 60 per- Brofjärden
soner (2014)

Tabellen fortsätter på nästa sida...
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Håbo-Tibble kyrkby 250 pe

250 personer
(2014)
90 fastigheter
(2014)
35 personer (2014)

Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Sigtunafjärden)
Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Håtunaviken)
Ekoln-Skarvens tillrinningsområde (Håtunaviken)
Lejondalsjön

Kevan-Myggdansen
Kvarnnibble

150 pe

Lövsta

160 pe

100 personer
(2014)

Säbyholm

300 pe

Toresta

12 m3/dygn

Tjusta

80 pe

168 personer +
Kalmarviken
bryggeri (2016)
kursgård, variKalmarviken
erande antal
Skola, 110 person- Sigtunafjärden
er + 12 fastigheter
med permanent-boende (2016)

50 pe

Kommunen har sedan 1990-talet genomfört inventeringar av de enskilda avloppen i
ett antal områden med samlad bebyggelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspvik Ålsta
Eriksberg
Gräsholmen
Lejondalssjöns avrinningsområde (Näshagen Långvreten)
Lövsta GA3
Mariedal
Rättarboda (kommunalt VA idag)
Sigtunafjärdens avrinningsområde
Smidö (kommunalt VA idag)
Sylta
Ullfjärdarna
Ådöhalvön
Ängsholmen

Sedan år 2011 har tillsyn av enskilda avlopp genomförts och krav ställts på åtgärder
på dem som inte uppfyllt lagkraven. Tillsyn och krav på åtgärder har ställts i bland
annat Killinge och Sjöhagen.
Tillsyn av enskilda avlopp prioriteras utifrån avrinningsområdets ekologiska status
och känslighet. I första hand har Ekoln-Skarvens tillrinningsområde prioriterats.
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Undantag från prioriteringsordningen har dock gjorts för områden där utredning om
behov av kommunalt VA har pågått. Havs- och vattenmyndigheten har låtit ta fram ett
GIS-verktyg som underlag vid prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Detta verktyg
kan användas vid prioritering av tillsynen i kommunen. I dagsläget är tillsynstakten
låg, cirka 10 enskilda avlopp per år. Detta beror på brist på resurser.
Som tidigare beskrivits består huvuddelen av de enskilda avloppen av slamavskiljare
med efterföljande infiltration eller markbädd. I dessa anläggningar är det inte möjligt att återföra mer än en liten del av näringen, eftersom reningen i huvudsak sker
genom att näringen fastläggs i marken. Den lilla näring som trots allt samlas upp går
via slamavskiljarslammet till Käppala reningsverk. Käppala reningsverk är certifierat
enligt ReVAQ och cirka 70% av slammet därifrån återförs till åkermark i Uppsala,
Enköping, Västerås, Upplands-Bro och delar av Sörmland. Vid avloppsreningsverket
utvinns även värme och biogas ur slammet.
2.2.3 Bebyggelsegrupper
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen skyldig att ansvara
för vatten- och avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas
i ett större sammanhang. Många som har enskild VA-försörjning bor i områden med
samlad bebyggelse, där det kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i ett större
sammanhang.
Det finns ingen definitiv definition av vad ett större sammanhang innebär, men enligt
rättspraxis innebär det en samlad bebyggelse på cirka 20 fastigheter eller fler. Praxis
säger också att avståndet 100 meter gäller för samlad bebyggelse.
Kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016) uttrycker att; För
att ett område ska kunna få ingå i verksamhetsområdet för kommunalt VA behöver
volymen på bebyggelsen vara minst 20-30 fastigheter.
Genom en GIS-analys har bostadsområden identifierats där största avstånd mellan
bostadsadresser är 150 meter och antalet adresser inom det avståndet är fler än 10.
Anledningen till att välja 10 adresser och 150 meter är för att även fånga upp de områden som i framtiden kan komma att uppnå kriterierna för samlad bebyggelse.
För de områden som identifieras finns det anledning att utreda om de:
-

ska anslutas till det kommunala VA-nätet
behöver utredas djupare eller
fortsatt ska ha enskilt vatten och avlopp.

Analysen visade att det finns 34 områden utanför dagens verksamhetsområde som
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uppfyller kraven om minst 10 adresser med maximalt avstånd på 150 m (Figur 3). De
34 områdena innefattar 1330 adresser. Ytterligare 700 adresser ligger utanför verksamhetsområdet men faller utanför analysen om samlad bebyggelse. De 34 identifierade områdena är:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Område
Sjöhagen
Ryttarberget
Håtunaholm
Råby-Norränge-Skällsta
Aske
Vallbyvik
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tjusta
Lunda
Myggdansen/Kevans stugby
Tibblehöjden
Håbo-Tibble kyrkby
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen
Lövsta/Skepparudden
Stentorp
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik
Skälby
Öråker
Lennartnäs
Ängsudden
Ådöskog
Verkaviken
Figur 3. Identifierade områden med minst 10 adresser
Sågbacken
samlade med maximalt avstånd på 150 meter.
Säbyholm
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen
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En fördjupad analys av förhållandena i de identifierade områdena redovisas i
VA-utbyggnadsplanen. För de bebyggelsegrupper eller fastigheter där det inte bedöms
föreligga ett kommunalt ansvar att ordna vatten och avlopp kan dessa efter prövning
av Tekniska nämnden eventuellt få möjlighet att gå samman och ansluta en gemensamhetsanläggning till kommunalt VA via en avsättning och avtal.
2.2.4 Slutsatser
Styrkor
• Tillgången på grundvatten för enskild vattenförsörjning är förhållandevis god.
• Miljöavdelningen har identifierat och prioriterat områden för tillsyn i närheten av
känsliga recipienter.
• Pågående utbyggnad av huvudledningen mot Sigtuna skapar möjligheter för fler
fastigheter att få kommunalt VA.
• Utbyggnad av kommunalt VA på Ådöhalvön medför bortkoppling av många enskilda avlopp.
Utmaningar
• Större enskilda vattentäkter saknar skydd.
• Kunskapen om vattenkvaliteten i enskilda dricksvattenbrunnar är bristfällig.
• Många enskilda avlopp uppfyller inte lagstiftningens krav.
• Resurserna för tillsyn av befintliga avlopp är inte tillräckliga för att uppnå en hållbar åtgärdstakt.
• Att förmå fastighetsägare att vidta åtgärder
2.3

Dagvatten

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan och i
ledningar. När mark bebyggs med exempelvis hus och vägar ändras vattnets naturliga
avrinningsförhållanden. En större andel hårdgjorda ytor gör att en mindre mängd
vatten kan infiltrera och skapa grundvatten vilket kan leda till lägre grundvattennivåer. Det vatten som inte kan infiltrera rinner istället av de hårdgjorda ytorna och kan
lokalt ge problem genom höga vattenflöden och översvämningar. När vatten rinner
av hus och vägar tar det med sig föroreningar i form av exempelvis metaller, olja och
mikroplaster som riskerar att hamna i sjöar och vattendrag. Det finns många källor
till föroreningar i dagvatten såsom trafik, byggnadsmaterial, bekämpningsmedel och
nedskräpning. Om grundvattenytan ligger nära marknivå finns det risk att föroreningarna transporteras via dagvattnet ner till grundvattnet. Dagvatten transporterar också
näringsämnen som bidrar till övergödning i vattenmiljön.
Genom att använda alternativa lösningar till de traditionella rörsystemen kan miljöoch boendeproblem förknippade med dagvatten motverkas. De alternativa lösning-
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arna kan bidra till en grönare stadsbild och bestå av till exempel dagvattendammar,
diken och infiltrationsytor. När plats för vattnet skapas kan dagvattnet bli en resurs i
staden som leder till ökade ekologiska, sociala och estetiska värden. Det är också ett
viktigt sätt att främja miljökvalitetsnormerna.
Tillsyn
Miljöavdelningen har tillsynsansvar över dagvatten i enlighet med Miljöbalken och
kan ställa krav på dagvattenhanteringen både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. Miljöavdelningen kan också ställa krav på dagvattenhantering utanför
kommunens verksamhetsområde.
Nyckeltal
Kommunen lämnar varje år statistik till VASS (Svenskt Vattens VA-statistiksystem).
Några utvalda nyckeltal för dagvattenhanteringen presenteras i Tabell 5.
Tabell 5. Sammanställning av statistik för dagvattenhanteringen från VASS drift 2016
Nyckeltal för dagvattenhantering
Ledningslängd dagvatten
92 km
- Varav tryckavloppsledningar
0,4 km
Antal allmänna dagvattenpumpstationer
4 st
6
9 st
Antal dagvattendammar
Figur 4. Verksamhetsområde för dagvatten

6

Siffran är uppdaterad 2017 eftersom fler dammar tillkommit

30

FÖRSLAG
VA-ÖVERSIKT
TILL VA-PLAN
| UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

2.3.1 Verksamhetsområden
Verksamhetsområdet för dagvatten innefattar huvudsakligen de större tätorterna
Kungsängen, Brunna och Bro.
2.3.2 Befintlig dagvattenhantering
Dagvattnet inom det kommunala verksamhetsområdet leds genom diken och ledningar ut i Mälaren. Inom verksamhetsområdet ska dagvattensystemet vara dimensionerat
enligt praxis. I Upplands-Bro är dagvattensystemet helt separerat från spillvattensystemet.
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet
innan det når Mälaren (Figur 7). Dammarna renar vattnet genom att föroreningar
sjunker till botten (sedimenterar) eller tas upp av växter. Dammarna fungerar också
som fördröjningsmagasin vilket minskar risken för överbelastning i dagvattensystemet. Skötselplaner finns och styr skötseln av dammarna. Enligt skötselplanerna ska
tillsyn av dammarna ske två gånger om året med eventuell extra tillsyn vid skyfall.
Extra åtgärder som rensning av sediment sker vid behov. Diken kan också fungera
fördröjande och till viss grad renande.

Figur 5. Kommunens dagvattendammar och området
Gröna Dalen som har dagvattenproblem
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Kommunen håller på att utreda funktionen hos dammarna. Två av dammarna är väl
studerade genom omfattande provtagning. Tibbledammen var med i ett regionalt
provtagningsprojekt som genomfördes av Svenskt Vatten Utveckling 2006-2010. Resultatet visade att dammen fungerar väl7. Råbydammen har provtagits från 2011-2013
vilket visade att även den dammen fungerar väl8. Det finns i nuläget ingen kunskap
om kvaliteten på dagvattnet i områden utöver Tibbledammen och Råbydammen.
I Kungsängen ligger Gröna Dalen där det finns en översvämningsproblematik (Figur 5).
Dalen är hårt belastad med dagvatten och flera stora exploateringsområden finns
inom Gröna Dalens avrinningsområde. En dagvattenmodell har tagits fram över det
drabbade området för att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå en hållbar
och långsiktig dagvattenhantering. En modell för resterande delar av dagvattennätet
innanför verksamhetsområdet är under framtagande. När modellen är färdigställd går
det att se var i nätet det finns förbättringsbehov.
Kommunen har inte gjort någon egen skyfallskartering, det vill säga en studie över
vad som skulle hända om en större mängd nederbörd skulle falla under kort tid. Däremot har Länsstyrelsen tagit fram en lågpunktskarta. Den visar att lågpunkter framförallt finns i Gröna Dalen, Korsängen och sydöst om Bro.

Råbydammens inlopp
2.3.3 Dagvatten i planeringen
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I Översiktsplanen (ÖP 2010) anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara utgångspunkten för
kommunens fysiska planering. Ekologiskt omhändertagande av dagvatten innebär att
sträva efter att efterlikna reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Dagvattenfrågan finns med i hela planprocessen men arbetet behöver utvecklas. Det
finns ett intresse i hela organisationen att förbättra arbetet kring dagvattenhantering
NOS-dagvatten Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner, Jonas Andersson,
Sophie Owenius och Daniel Stråe, Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2012–02

7

Sammanställning av flödes- och föroreningsdata från Råbydammen, Upplands-Bro,
Jonas Andersson och Barbro Beck-Friis, WRS, 2014

8
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i planprocessen. Dagvattenutredningar görs för alla större exploateringar. För att
utveckla arbetet, och främja uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna, har en mall för
dagvattenutredningar tagits fram. Det finns också en god kännedom inom kommunen
gällande dagvattenproblematiken i Gröna Dalen.
En separat dagvattenplan ska tas fram efter att VA-planen är antagen.
2.3.4 Slutsatser
Styrkor
• Det finns ett utbyggt system av dammar, med god kunskap om funktionen hos
några av dem.
• Skötselplaner för dagvattendammarna finns.
• Dagvattenfrågan är förankrad i planprocessen och det finns intresse för att utveckla
samarbetet i hela organisationen.
• Dagvattennätet är fullt separerat från spillvattensystemet.
Utmaningar
• Översvämningsproblematiken i Gröna Dalen.
• Dagvattenpolicy och dagvattenplan saknas.
• Ökat behov av tillsyn för dagvatten utanför verksamhetsområdet.
• Kunskap om kvaliteten på dagvattnet saknas.
2.4

Recipienter

Enligt EU:s vattendirektiv ska Sverige se till att alla vattenförekomster uppnår god
status och de inte försämras. Upplands-Bro kommun har en Vattenplan där kommunens elva sjöar eller delar av Mälaren beskrivs. Vattenplanen omfattar också tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin. Varje vatten beskrivs med status, naturvärden,
risker och förslag till förbättringsåtgärder. Varje vatten kan ses som en recipient för en
mängd verksamheter; enskilda avlopp, dagvatten, lant- och skogsbruk, industriverksamhet med mera.
Sedan 1970-talet pågår provtagning i tre av kommunens sjöar (Örnässjön, Lillsjön
och Lejondalssjön) enligt ett kontrollprogram. Dessutom pågår mellan åren 2015 –
2018 provtagning och analys i ett samordnat recipientkontrollprogram för Broviken
och dess tillflöden. Kontrollprogrammet syftar till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i avrinningsområdet samt att ge kunskap om hur miljökvaliteten i Broviken förhåller sig till beslutade miljökvalitetsnormer.
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Figur 6. Kommunens ytvatten färgade efter ekologisk status.

Figur 7. Avrinningsområden.
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2.4.1 Ytvatten
Samtliga ytvatten beskrivs i vattenplanen och är status- och riskklassade (Figur 6).
Vissa ytvatten är också klassade som ekologiskt särskilt känsliga recipienter. Delar av
ytvattnet ingår i östra Mälarens vattenskyddsområde.
2.4.2 Grundvatten
Tre grundvattenförekomster har klassats enligt vattenmyndighetens statusbedömningar i kommunens Vattenplan. Alla tre har god kvantitativ status och god kemisk status.
I Uppsalaåsen finns två potentiella reservvattentäkter som är regionalt intressanta,
Toresta och vid Lindormsnäs. Länsstyrelsen arbetar med en regional vattenförsörjningsplan som kommer visa hur intressanta de potentiella täkterna är för Stockholms
framtida vattenförsörjning. Enligt ÖP 2010 ska båda potentiella täkterna beaktas vid
annan eventuell tillståndsprövning inom området.
2.4.3 VA-försörjningens påverkan på recipienterna
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är övergödning. I Upplands-Bro
kommun är jordbruket den huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som dock inte
saknar betydelse i sammanhanget.
Eftersom systemet med dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av
det allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen är dock inte
utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i tätorten och på landsbygden
som byggdes innan kraven på dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande gällande kvalitet
och kvantitet.
Vid bräddning av spillvatten läcker orenat spillvatten ut i naturen. De flesta bräddpunkter bräddar via diken eller dagvattendammar innan spillvattnet når recipienten,
vilket dämpar påverkan på recipienten.
Kommunens spillvatten leds via en sjöledning till Järfälla och sedan vidare till Käppalaverket. Sjöledningar medför alltid en risk för att spillvatten läcker ut i sjön (Mälaren i det här fallet) om ledningen skulle gå sönder av någon anledning. Statusen på
sjöledningen är okänd men ska utredas. Det finns också planer på att lägga om sjöledningen för att minska risken för ett läckage.

35

FÖRSLAG
VA-ÖVERSIKT
TILL VA-PLAN
| UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

2.4.4 Slutsatser
Styrkor
• Vattenplanen och den kunskapssammanställning samt åtgärdslista som finns där.
• Den största delen av det allmänna dagvattnet renas i dagvattendammar innan det
når recipienten.
Utmaningar
• Att ta fram en åtgärdsplan för att framför allt minska påverkan från dagvatten.
• Några sjöar är hårt belastade av näringsämnen.
• Åtgärda dagvatten som inte renas, vilket framförallt gäller i områden utanför
verksamhetsområdet.
2.5
Resurshantering
Resurshantering behandlas i stor utsträckning i kommunens Översiktsplan (ÖP 2010)
där det anges att hållbar hantering av resurser ska eftersträvas.
2.5.1 Vattentäkter (långsiktigt skydd av vattentäkter)
Vattentäkter är sårbara och bör skyddas i beredskap för oförutsedda olyckor eller
smittspridning som kan påverka dricksvattenkvaliteten och därmed människors hälsa.
Ett vattenskyddsområde är anpassat med föreskrifter för att främja och bevara dricksvattenkvaliteten i vattentäkter. Länsstyrelsen eller kommunen kan enligt Miljöbalken
(7 kap 21§) inrätta vattenskyddsområden till skydd för vattentillgångar som utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län, VAS-rådet, har i flera
rapporter uppmärksammat vikten av att skydda befintliga och potentiella framtida
reservvattentäkter på grund av länets beroende av Mälaren som vattentäkt. Cirka
95 % av dricksvattnet i Stockholms län produceras av vatten från Mälaren.
Länsstyrelsen Stockholm arbetar med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan.
Arbetet planeras vara färdigställt under 2018 och ska lyfta möjliga reservvattenresurser. Även frågan om skyddsbehov ska utredas.
Det finns en grundvattentäkt i kommunen som är skyddad, Leran 1:3, som i dagsläget
försörjer Säbyholm. Vattenskyddsområdet för Leran 1:3 är beslutat av Länsstyrelsen
och därmed är det Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för det. Övriga större enskilda vattentäkter (som försörjer minst 50 personekvivalenter, eller producerar minst
10 m3/dygn) har idag inte ett tillräckligt skydd.
Mälaren är också delvis skyddad. Den primära skyddszonen omfattar ett närmare an
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givet vattenområde i Östra Mälaren samt landområdet intill 50 meter från strandlinjen
vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen sträcker sig in i kommunen och
omfattar Östra Mälarens avrinningsområde.
Kommunens livsmedelsavdelning har tillsynsansvaret på vattentäkterna.

Figur 8. Vattenskyddsområden. Det lilla området visar Leran 1:3 och det större
visar Östra Mälarens sekundära skyddszon.
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2.5.2 Energieffektivisering
Upplands-Bro kommun har inga egna verk och därför blir frågan om energieffektivisering inte så stor. Viss effektivisering kan ändå ske i pumpstationer. Ett arbete med
genomgång och upprustning av pumpstationerna pågår.
Minskning av mängden tillskottsvatten skulle också innebära energieffektivisering i
form av minskad pumpning och rening.
2.5.3 Avloppsvattnets resursinnehåll
Kommunens spillvatten leds till Käppala reningsverk. I reningsverket utvinns värmeenergi från avloppet, och biogas produceras från det slam som bildas under reningsprocessen. Den rötrest som återstår efter biogasproduktion är ReVAQ-certifierad och
ca 70% återförs till produktiv odlingsmark. Rötresten innehåller näringsämnen (fosfor, kväve och kalium) samt jordförbättrande ämnen.
2.5.4 Avfall
Slam från slamavskiljare och slutna tankar klassas som hushållsavfall. Kommunen
ansvarar för tömning, som utförs av upphandlad entreprenör.
En slamkiosk med mätning finns vid Nygårds pumpstation i Bro. Slamkiosken tar
emot slam från enskilda avlopp och registrerar alla tömningar som sker. På så sätt
kommer även slammet från de enskilda avloppen av hushållskvalitet till Käppala
reningsverk.
Oljeavskiljare och fettavskiljare
Riktlinjer för oljeavskiljare beslutades av Bygg- och miljönämnden 2016. Oljeavskiljning ska ske vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga
mängder mineralolja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen till spill- eller dagvattennätet. Riktlinjer för fettavskiljare är framtagna och reglerar vilka verksamheter
som behöver ha fettavskiljare.
Tömning av slam från fettavskiljare beställs från kommunens upphandlade entreprenör och slammet transporteras till biogasanläggning. Oljeavfall från oljeavskiljare är
ett verksamhetsavfall och räknas som farligt avfall. Tömning och transport får endast
utföras av entreprenör som har giltigt tillstånd. Även mottagaren av slammet ska ha
tillstånd.
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2.5.5 Slutsatser
Styrkor
• Det finns tydliga planeringsinriktningar i ÖP 2010 om resurshantering.
• Käppala omhändertar slam på ett hållbart sätt.
• Slamkiosk med mätning finns.
Utmaningar
• Kunskapen om enskilda vattentäkters kvalitet och uttagsmöjlighet är inte fullständig.
• De flesta vattentäkter i kommunen saknar vattenskyddsområde.
2.6

Bebyggelse och bebyggelseutveckling

2.6.1 Bebyggelseutveckling i tätort
Kommunens ambition är att planera för en tänkbar befolkningsutveckling till 35 000
invånare år 2030 jämfört med dagens cirka 27 000. De utbyggnadsområden som finns
utpekade inom tätorterna Bro och Kungsängen i gällande översiktsplan, ÖP 2010, möjliggör totalt sett en planberedskap på mer än så. Det bedöms däremot inte realistiskt att
alla plan- och byggprojekt genomförs före 2030. Kommunen vill framhålla fördelarna
med att utbyggnaden av nya bostäder främst sker genom förtätning av befintliga tätorter
och genom tätortsutvidgning. Särskilt intressant för förtätning är områdena inom rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen.

Exempel på detaljplan
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Både Kungsängens tätort och Bro tätort har goda förutsättningar att inrymma betydligt fler bostäder. 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. I takt med att markanvändningen intensifieras blir betydelsen av närhet till rekreationsområden, parker och
gröna kopplingar allt större. Det är viktigt att definiera och slå vakt om en tätortsnära
grönstruktur.
En utvidgning av de befintliga tätorterna Bro och Kungsängen är också av intresse.
Storskaliga planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen är bland annat Trädgårdsstaden och Tegelhagen i Bro samt Rankhus och Norra Stäksön i Kungsängen.
2.6.2 Bebyggelseutveckling på landsbygden
Resonemang kring den framtida befolkningsutvecklingen på landsbygden är mycket
osäkra då det är frågan om förhållandevis små volymer. Upplands-Bro kommuns
landsbygd har totalt cirka 3 000 invånare. Av dessa bor cirka 1 650 invånare i de norra kommundelarna Håbo-Tibble och Håtuna. Cirka 550 invånare bor i de sydvästra
landsbygdsdelarna i Låssa, cirka 450 i de sydöstra delarna på Lennartsnäshalvön och
Stäksön och cirka 350 i de mer tätortsnära landsbygdsdelarna runt Bro och Kungsängen.
Landsbygdsbefolkningen motsvarade cirka 11,5 procent av kommunens totala folkmängd 2016. En förändring genom till exempel anslutning till kommunalt vatten och
avlopp eller en planläggning kan göra att det blir stora förändringar i volymerna på
landsbygden.
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Under 2017 antogs en Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016). I den pekas strategiska utvecklingsstråk och utvecklingsområden ut som prioriterade för bebyggelseutveckling. En viljeinriktning anges också för anslutning till kommunalt vatten och
avlopp.
År 2015 fanns cirka 850 fritidshus i kommunen. Under ett flertal år har fritidshusen
och tomterna i fritidshusområdena stått för en betydande andel av nya permanentbostäder på landsbygden. Fritidshusen har med andra ord varit betydelsefulla för människors möjlighet att bo på landsbygden. Mycket talar för att den permanentning som
har pågått en längre tid i kommunen kommer att fortsätta. Eftersom antalet fritidshus
minskar vartefter, minskar dock även landsbygdens bostadsreserv.
På Upplands-Bros landsbygd finns tre områden som påverkas av militär verksamhet.
De preciseras både i karta och i text i Landsbygdsplanen, FÖP 2016. Den militära
verksamheten påverkar möjligheterna för utbyggnad på landsbygden.
Mot bakgrund av fortsatt permanentning och avstyckningar i anslutning till befintlig
bebyggelse och planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kommer sannolikt landsbygdsbefolkningen fortsätta att öka, och i en något snabbare takt än idag. År
2030 bedöms befolkningen på landsbygden kunna uppgå till 4 300 invånare.
De utpekade utvecklingsstråken och utvecklingsområdena blir särskilt viktiga för
landsbygdens bostadsförsörjning efter ett antal år, då antalet fritidshus som lämpar
sig för permanentboende har minskat betydligt. Utan ett tillskott på bostäder riskerar
folkmängden på sikt att minska och befolkningsunderlaget för förskola, skola och
kollektivtrafik att försämras.
2.6.3 Slutsatser
Styrkor
• Gott samarbete och samsyn inom kommunala förvaltningen.
• Stor inflyttning ger intäkter.
• Förståelse för investeringbehov.
Utmaningar
• Omfattande exploatering.
• Stort tryck vad det gäller tillskott till befintliga bebyggelsegrupper.
• Riksintresset för totalförsvaret begränsar utbyggnad av ny bebyggelse.
• Utveckling på landsbygden skapar ett behov av kommunalt ansvar för vatten och avlopp.

41

FÖRSLAG TILL VA-PLAN | UPPLANDS-BRO KOMMUN

42

PLAN FÖR
FÖRSLAG
ALLMÄN
TILL
VA-ANLÄGGNING
VA-PLAN | UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

PLAN FÖR ALLMÄN
VA-ANLÄGGNING
I planen för allmän VA-anläggning redovisas planeringen för drift, underhåll och förnyelse. Varje avsnitt avslutas med en tabell av åtgärder som kommunen behöver planera
för. Åtgärderna står i en bruttolista utan inbördes prioritering eller tidsangivelse. Mer
detaljerad planering samt prioritering sker i samband med kommunens årliga mål- och
budgetprocess.
1

ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING

1.1

Personal

Kommunen växer och det har lett till att personalen ökat i antal de senaste åren. I samband med personalökningen har kommunen ökat satsningen på att ha kunskap inom
kommunen samt ett större samarbete mellan kontors- och driftpersonal. Driftpersonalen
involveras i större utsträckning i arbetet med exploateringar, nybyggnationer och förnyelsearbete. I och med att ledningsnätet växer behöver både kontors- och driftorganisationen fortsätta utökas. Kommunen har också som mål att ha fler egna maskiner samt att
utföra en del av projekteringen i egen regi.
Det finns en hög ambition kring kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten på arbetet. För att få en bra översikt av utbildningar som har genomförts och ska
genomföras behöver en plan för kompetensutveckling tas fram.
Tabell 1. Åtgärder gällande personal
Aktivitet
Utvidga kontors- och driftsorganisationen
Upprätta plan för kompetensutveckling
1.2

Kommentar
Kommunen växer, längre nät, fler pumpstationer.
Säkerställa kompetensen.

Verksamhetsområde

Den höga exploateringstakten i kommunen har lett till att nya verksamhetsområden behöver beslutas. De befintliga verksamhetsområdena behöver revideras och nya områden
behöver läggas till. Uppdateringen styrs av behovet av allmänt vatten och avlopp samt
påverkas av VA-utbyggnadsplanen.
Tabell 2. Allmänna åtgärder
Aktivitet
Uppdatera verksamhetsområden

Kommentar
Efter behov för att ha aktuella verksamhetsområden.
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1.3

Dricksvatten

Huvudmatning av dricksvatten leds i dubbla ledningar mellan Kungsängen och Bro.
Idag är Bro i änden av dricksvattenledningen men ett projekt pågår där Norrvatten ska
koppla ihop sina ledningar mellan Bro och Sigtuna. Kommunen får då rundmatning på
vattenleveransen. När ledningen är färdig är rundmatningen över lag bra i kommunen.
För att förbättra rundmatningen ytterligare ska en analys av vattenledningsnätet göras
för att identifiera områden där ett större antal abonnenter riskerar att få längre avbrott i
vattenleveransen vid exempelvis en vattenläcka eller ett underhållsarbete. För de identifierade områdena ska sedan en utredning göras för att undersöka möjligheterna till att
införa rundmatning i området.
Andelen odebiterat vatten är förhållandevis hög i kommunen. Kommunen genomför ett
visst arbete med läcksökning idag men skulle vilja utöka arbetet. Läcksökning görs för
att lokalisera och åtgärda läckor på dricksvattennätet.
Genom att installera permanenta mätare på dricksvattennätet ökar kunskapen om nätet och
även läcksökningen kan underlättas. Mätarna kan indikera i vilka områden det sker förändringar i tryck eller flöde. Lämpligt antal mätare och placering behöver utredas.
Vid avbrott i vattenförsörjningen ansvarar kommunen för reserv- och nödvattenförsörjning. Eftersom kommunen inte har några egna verk är reservvattenförsörjningen beroende
av Norrvatten. Kommunen ska därför bistå Norrvatten så långt det är möjligt i reservvattenförsörjningsarbetet. För nödvatten ansvarar kommunen själva för tappställen och
nödvattentankar. En krisberedskapsplan inklusive nödvattenförsörjningsplan finns. Planen
behöver uppdateras och utvecklas med hänsyn till prioriterade abonnenter. Det är också
viktigt att genomföra regelbundna krisövningar för att upprätthålla kunskapen om planen.
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Efter att kommunens brandposter har låsts och en vattenkiosk i Bro tagits i bruk har
kommunen bättre kunskap om vilka som tar vatten från nätet och hur stora volymer.
Antalet vattenkiosker behöver utökas för att förbättra för användarna. Förslagsvis ska
det finnas vattenkiosker i Kungsängen, Brunna och Håbo-Tibble utöver den i Bro.
Fjärravlästa vattenmätare har börjat användas i flera andra kommuner. Det finns många
fördelar med fjärravlästa mätare. Bland annat kan avläsning ske oftare än en gång om
året, som är dagens avläsningsfrekvens, debiteringen effektiviseras och det blir lättare
att upptäcka dolda läckage på fastigheten.
Tabell 3. Åtgärder gällande dricksvatten
Aktivitet
Utredning av möjligheter att förbättra rundmatningen
Systematisk läcksökning
Utreda möjligheten att installera permanenta
mätare på vattennätet
Uppdatera och utveckla plan för nödvattenförsörjning
Utöka antalet vattenkiosker
Utreda möjligheten att införa fjärravlästa vattenmätare

1.4

Kommentar
Göra en analys för att identifiera insatser som ger
större leveranssäkerhet till fler.
Svinn cirka 20-25 %.
Öka kunskapen om nätet och få indikation vid
onormal förbrukning.
Det finns en plan men den behöver utökas.
I Brunna, Kungsängen och Håbo-Tibble.
Eftersom mätarna idag byts ut var tionde år
kommer det ta minst tio år att byta ut befintliga
mätare.

Spillvatten

Allt spillvatten från Upplands-Bro leds via en ledning, som är förlagd både i sjö och på
land, och som ansluter till en tunnel i Järfälla där spillvattnet förs vidare till Käppalaverket. Ledningen, främst de sjöförlagda delarna mellan Kungsängen och Stäketön samt
mellan Stäketön och Järfälla, är i nuläget sårbara och behöver åtgärdas för att förebygga
framtida haverier och säkra kapaciteten.
Provtagning gjord av Käppalaförbundet har visat att det finns förhöjda halter av farliga
ämnen i kommunens spillvatten. Det finns därför ett behov för kommunen att i samarbete med Käppalaförbundet utöka sitt uppströmsarbete med målet att minimera förekomsten av farliga ämnen i spillvattnet.
Nästan hälften av allt vatten som skickas från kommunen till Käppalaverket är tillskottsvatten, det vill säga dagvatten som är felkopplat eller har läckt in i spillvattenledningarna. Det finns därför ett behov av att ta fram en plan för att intensifiera arbetet med att minska mängden tillskottsvatten. En minskad mängd skulle effektivisera
reningen i Käppalaverket, minska kostnaderna för pumpning till Käppalaförbundet,
förbättra kapaciteten i ledningsnätet och minska risken för bräddningar. Många av
kommunens pumpstationer behöver rustas upp eller byggas om. Detta för att säkerställa
kontinuerlig funktion samt för att möta framtidens ökade belastning.
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Tabell 4. Åtgärder gällande spillvatten
Aktivitet
Åtgärda ledningen till Käppalatunneln

Kommentar

Utöka uppströmsarbetet

Minimera förekomsten av farliga ämnen i
spillvattnet.
Minska belastningen på reningsverket, ledningsnätet och recipienten.
Modernisera och höja kapaciteten.

Intensifiera arbetet med tillskottsvatten samt ta
fram en plan för att minska andelen.
Upprusta pumpstationer
1.5

Ledningsnät

Det finns ett stort behov av förnyelse av ledningsnätet. En förnyelseplan behöver tas
fram för att säkerställa att de ledningar som har störst åtgärdsbehov blir prioriterade
samt att förnyelsen blir ekonomiskt hållbar. Planen kommer att ge en översiktlig bild av
vilka sträckor på ledningsnätet som behöver åtgärdas och när. I arbetet med förnyelseplanen tas hänsyn till bland annat driftstörningar, aktuell underhållsspolningsplan samt
områdesfilmning. Målet är att planen ska tas fram under 2018.
Kommunen har som mål att ha en ledningsdatabas av mycket hög kvalitet. För att uppnå målet behövs förbättrad ajourhållning av ledningsdatabasen genom att kontinuerligt
göra inmätningar. Det finns också äldre relationshandlingar som behöver digitaliseras.
En viktig del i upprättandet av en ledningsdatabas av hög kvalitet är påbörjat genom att
kommunen ställer höga krav på relationshandlingar från exploatörer och andra aktörer.
Det finns ett behov av att se över kommunens ledningsrätter. En del befintliga ledningsrätter behöver korrigeras, och det finns också ledningar som saknar ledningsrätt.
Kommunens statistikinsamling gällande exempelvis läckor, avloppsstopp, klagomål
samt åtgärder på ledningsnätet behöver förbättras. För att uppnå en förbättring behöver
rutiner för hur statistiken ska registreras tas fram.
Tabell 5. Åtgärder gällande ledningsnät
Aktivitet
Ta fram/utveckla förnyelseplan
Förbättrad ajourhållning av ledningsdatabasen
genom kontinuerlig inmätning av ledningsnätet
Sammanställa kommunens ledningsrätter
Utveckla rutiner för registrering av statistik för
driftstörningar och åtgärder
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1.6

Dagvatten

I nuläget saknar kommunen dagvattenpolicy och dagvattenplan. För att arbetet med
dagvatten ska bli långsiktigt och hållbart, genom ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvattnet, har kommunen som mål att ta fram en dagvattenpolicy och dagvattenplan efter att VA-planen är antagen.
Kunskapen om kvaliteten på dagvattnet behöver förbättras. En statusanalys av dagvattendammarna i kommunen kommer genomföras, med bland annat provtagning av
sedimentdjup, vilket kommer att öka kommunens kunskap om funktionerna i dagvattendammarna. Kunskap om funktionerna kommer att bidra med kunskap om kvaliteten på
dagvattnet i dammarnas avrinningsområde samt nedströms.
En modell för dagvattennätet håller på att tas fram för att synliggöra var det finns
översvämningsrisker. Åtgärder för de områden med översvämningsrisk som modellen
identifierar behöver tas fram. Det är sedan tidigare känt att det finns kapacitetsbrist i
Gröna Dalen och en plan för kapacitetshöjande åtgärder i området behöver arbetas fram.
Planen minskar översvämningsrisken i området samtidigt som det inte motverkar att
miljökvalitetsnormerna kan följas.
Tabell 6. Åtgärder gällande dagvatten
Aktivitet
Ta fram dagvattenpolicy och dagvattenplan

Kommentar
Säkerställa att arbetet med dagvatten blir långsiktigt och hållbart genom att utgå från ekologiskt
och lokalt omhändertagande av dagvatten.
Säkra funktionell dagvattenrening och ge
kunskap om kvaliteten på dagvattnet.

Statusanalys av dagvattendammar
Ta fram åtgärder i områden med identifierad
översvämningsrisk
Ta fram plan för kapacitetshöjande åtgärder för
dagvatten i Gröna Dalen
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1.7

Bebyggelseutveckling och exploatering

Det är flera stora bostadsbyggnadsprojekt igång i kommunen, där det sammanlagt
planeras för flera tusen nya bostäder. Kommande expolateringar och efterföljande
befolkningstillväxt gör att kapacitetshöjande åtgärder kan behöva genomföras på det
befintliga ledningsnätet. Genom att använda resultat från de modeller som är under
framtagande kan ledningar med för låg kapacitet identifieras, vilket kommer utredas i
arbetet med förnyelseplanen. Åtgärd redovisas under kapitel 1.5 Ledningsnät.
Vid planering av till exempel tätbebyggda områden tas detaljplaner fram som reglerar
mer detaljerat hur mark får användas och bebyggas. Bygg- och miljönämnden ansvarar
för att pröva och fatta beslut om bygglov och Tekniska nämnden ansvarar för byggande
och förvaltning av kommunens allmänna vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar och torg. För att stärka byggkedjan har kommunen påbörjat ett arbete med
att utveckla rutinerna för samordningen inom förvaltningen. Arbetet behöver fortsättas
och rutinerna implementeras.
Tabell 7. Åtgärder gällande bebyggelseutveckling och exploatering
Aktivitet
Utveckla rutinerna för samordningen inom
Samhällsbyggnadskontoret
1.8

Kommentar
Arbetet är påbörjat.

Ekonomi

VA-taxan består av två delar. Den ena delen är brukningsavgifter som är en löpande
och rörlig avgift som ska täcka kostnaden för vattenförbrukning, omhändertagande
av avloppsvatten och drift och underhåll av VA-anläggningen. Den andra delen är
anläggningsavgifter som är en engångsavgift som betalas i samband med att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp är upprättad och meddelad till fastighetsägaren.
Anläggningsavgift kan också uppkomma om det sker förändringar på fastigheten, som
till exempel om- eller tillbyggnad. Det finns ett behov av att förbättra kunskapen om
fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader.
Principen för avgifter för allmänna vattentjänster är att de inte får överskrida det som
behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen1.
För att intäktssidan ska kunna möta kostnadssidan i enlighet med vattentjänstlagens
krav på nollresultat, krävs att VA-taxan håller en riktig nivå.
Det är eftersträvansvärt att taxehöjningar för allmänt VA ska vara skäliga, kontinuerliga och förutsägbara och en översyn av taxenivån bör därför ske varje år. Med en god
framförhållning och planering kan ”chockhöjningar” undvikas och en mer jämn och
kundvänlig taxeutveckling kan planeras.

1

Det finns dock inget som säger att VA-verksamheten inte kan skattefinansieras.
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I syfte att säkerställa att intäkterna ökar i samma takt och omfattning som utgifterna,
behöver rutinerna för ekonomisk uppföljning förbättras samt en långsiktig ekonomisk
prognosmodell för VA-kollektivet upprättas. Det skulle ge bättre förutsättningar för
VA-verksamheten att bidra både till kommunens strategiska utvecklingsområden som
tillväxt och till målet om god ekonomisk hushållning.
För att förbättra kunskapen om ekonomin finns också ett behov av att utveckla den
eko-nomiska uppföljningen i genomförda projekt. Det skulle också innebära att de
ekono-miska prognoserna för kommande projekt blir säkrare.
Tabell 8. Åtgärder för förbättrad ekonomisk uppföljning
Aktivitet
Förbättra kunskapen om fördelning mellan fasta
och rörliga kostnader
Ta fram en långsiktig ekonomisk prognosmodell
Upprätta kontinuerlig ekonomisk projektuppföljning
2

Kommentar

Långsiktig taxeplanering.

GENOMFÖRANDE, UPPFÖLJNING OCH REVIDERING

Genomförandet är beroende av flera aktörer, till exempel olika avdelningar inom kommunen samt Norrvatten och Käppalaförbundet, men också av faktorer som ekonomi,
stor exploatering och hälso- och riskfaktorer.

Det är viktigt att VA-frågorna beaktas både i den strategiska planeringen och i den fysiska planeringen. Eftersom Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för det praktiska planeringsarbetet är det de som skapar förutsättningar för att VA-frågor beaktas.
Genomförandet av åtgärder sker i den takt som är möjlig i organisationen. Verksamhetsplanering genomförs varje år för att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras
året som kommer. För att planeringen ska optimeras tas även hänsyn till efterföljande
år. Under verksamhetsplaneringen beslutas en verksamhetsplan som är anpassad efter budget. För varje projekt eller åtgärd utses en ansvarig person samt en tidsaspekt.
VA-enheten följer sedan upp verksamhetsplanen kontinuerligt under året med driftsmöten en gång i månaden.
Plan för allmän anläggning kommer att revideras när VA-planen revideras.
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3

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Nedan beskrivs vilka konsekvenser planen för allmän anläggning bedöms få för miljön
och ur sociala och ekonomiska aspekter.
Miljökonsekvenser
• Minskad bräddning ger färre utsläpp
• Minskat tillskottsvatten sparar energi vid rening och transport
• Minskat antal läckor reducerar förlusten av vatten
• Upprustning av pumpar och annan mekanisk utrustning minskar energiförbrukningen och bidrar därmed till hushållning med naturresurser
• Förbättrad dagvattenhantering minskar föroreningsbelastningen på recipienter
Sociala konsekvenser
• Ökad rundmatning minskar påverkan för abonnenterna vid leveransavbrott
• Förbättrad ekonomisk styrning bidrar till ökad förutsägbarhet vad gäller kostnader
för abonnenterna
• Minskad översvämningsrisk och hållbar dagvattenhantering förbättrar tätortsmiljön
för invånarna
Ekonomiska konsekvenser
• Investeringar i den allmänna anläggningen kommer sannolikt att påverka brukningstaxan
• Med en långsiktig ekonomisk planering minskar risk för höga oförutsedda kostnader i ett senare skede
• Ökad kunskap om risker gör att oförutsedda kostnader kan förebyggas
Konsekvenser för kommunens arbete
• Planerade åtgärder medför en större arbetsbelastning vilket gör att det kan krävas
ökade personalresurser
• Ökad kunskap om den allmänna anläggningen och en bra samordning mellan berörda förvaltningar och bättre kunskap om kommunens framtida utveckling ger förutsättningar för att bedriva en mer effektiv verksamhet
• Flera av åtgärderna bidrar till en bättre arbetsmiljö
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PLAN FÖR ENSKILT VA
I stora delar av kommunens landsbygd finns det inte tillgång till kommunalt vatten
och avlopp. Där ansvarar fastighetsägarna själva för att ordna väl fungerande enskilda
vatten- och avloppsanläggningar. I denna delplan beskrivs hur vatten och avlopp ska
hanteras för de fastigheter som även i framtiden kommer att ha enskild VA-försörjning.
Innan en planerad utbyggnad av allmän VA-försörjning är iordningställd kan frågor om
enskilda avloppslösningar uppkomma i samband med bygglovsansökningar, klagomål
på undermåliga avlopp, anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning eller ansökan om tillstånd till nya avloppsanläggningar. I denna delplan beskrivs också kommunens hantering i avvaktan på planerade åtgärder.
1

ENSKILT DRICKSVATTEN

En översiktlig utredning visar att det generellt sett finns relativt gott om grundvatten i
kommunen. Utredningen ger inte information om det finns brist på grundvatten i enskilda områden eller på enskilda fastigheter för att klara dricksvattenförsörjningen. Även
informationen om grundvattnets kvalitet är bristfällig. Det finns ett behov av att öka
kunskapen om grundvattnet och den enskilda vattenförsörjningen i kommunen.
I vissa områden i kommunen finns fickor med saltvatten i berggrunden. Områdena med
saltvatteninträngning finns markerade i en karta redovisad i VA-översikten (Figur 3).
Om man borrar efter dricksvatten eller bergvärme och stöter på en sådan saltvattenficka
så kan dricksvattnet bli otjänligt.
Större enskilda vattentäkter, som försörjer minst 50 personer, eller producerar minst 10
m3/dygn, har idag inte ett tillräckligt skydd, undantaget Leran 1:3 som har inrättat vattenskyddsområde. Kommunens inställning är att vattenskyddsområden ska inrättas. Kommunen har tagit fram information till hjälp för fastighetsägare som avser att inrätta vattenskyddsområden. De större enskilda vattentäkterna presenteras i tabell 3 i VA-översikten.
2

INVENTERINGAR OCH TILLSYN AV ENSKILDA AVLOPP

Områden och övriga enskilda fastigheter som inte bedöms uppfylla kriterierna i §6
LAV och därmed inte bedöms vara i behov av kommunala VA-tjänster skall omfattas av
tillsynsplan för enskilda avlopp. Det är Bygg- och miljönämnden som ansvarar för att
en sådan plan antas och verkställs. Kommunen har sedan 1990-talet genomfört inventeringar av de enskilda avloppen i ett antal områden med samlad bebyggelse.
Efter att den planerade utbyggnaden av kommunalt VA är genomförd kommer det att
finnas cirka 1000 adresser utanför det kommunala verksamhetsområdet, som även i
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fortsättningen kommer att ha enskilda avlopp som behöver tillsyn. Det är dock oklart
hur många enskilda avloppsanläggningar som finns på dessa adresser. Även de enskilda
avlopp som ska anslutas 2029–2035 kan komma att behöva tillsyn innan de ansluts till
kommunalt VA. Dessutom kommer nya avlopp att installeras på nyavstyckningar. Dessa
behöver också tillsyn, men kommer inte att prioriteras. De senaste 15 åren har tillstånd
till cirka 160 enskilda avlopp getts. Inte heller dessa kommer att prioriteras. Behovet av
tillsyn är stort i kommunen. Områden i närheten av känsliga recipienter prioriteras för
tillsyn.
Om tillsyns- och åtgärdsplanen för de enskilda avloppen uteblir riskerar en konsekvens bli
en orättvis situation mellan den grupp fastighetsägare som måste ansluta sig till kommunalt VA och de som inte anses behöva det men ändå har brister på sina anläggningar.
3

ÅTERFÖRING AV NÄRING FRÅN ENSKILDA AVLOPP

4

GEMENSAMMA VA-LÖSNINGAR

5

BEBYGGELSEUTVECKLING OCH EXPLOATERING

I Sverige pågår en omställning för att kunna återföra näringen i toalettvatten i ett kretslopp, alltså att ta vara på näringsämnen från enskilda avlopp. Kommunens miljöplan
visar viljan och ambitionen med att arbeta med miljöfrågor inom kommunen. Kommunens inställning är att omtanke om miljön och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig
del av planering, utförande och uppföljning i kommunens alla verksamheter. Kommunen ställer sig därför positiv till initiativ till att återföra näringsämnen från enskilda
avlopp till åkermark.

Ibland delar flera fastighetsägare på en anläggning och då kallas det gemensamhetsanläggning. Enligt kommunens policy för enskilda avlopp förespråkas gemensamma
anläggningar i tätbebyggda områden för att få färre utsläppspunkter och minska risken
att få in smittämnen och andra föroreningar i dricksvattenbrunnarna.

En god samordning mellan miljöavdelningen, bygglovsavdelningen och planavdelningens myndighetsutövande är en viktig förutsättning för att få ett bra resultat. Bebyggelseplanering utanför verksamhetsområdet för allmänt VA kräver alltid en noggrann
VA-utredning i ett tidigt skede. Utredningen bör ta hänsyn till möjligheter att inrätta
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. Kommunen måste göra ett avvägande
om exploatering skall tillåtas där det bedöms kunna utvecklas till en bebyggelse där
kommunen har skyldighet att ordna allmän VA, enligt § 6, LAV1. Övergripande strategier och inriktningarna för bebyggelseriktlinjerna beskrivs i Fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro, antagen 2017-06-142. Förutsättningar för att få bygga på
landsbygden är bland annat hållbara lösningar för vatten- och avloppsförsörjning.
Antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017

1
2

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Landsbygdsplan FÖP 2016. Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro
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6

I VÄNTAN PÅ ALLMÄN VA-UTBYGGNAD

Vid planeringen för framtida verksamhetsområden behöver kommunen utöver själva
VA-utbyggnaden också planera för hantering av situationen ”i väntan på allmän VA-utbyggnad”. Kommunens hantering beror på tidsaspekten, det vill säga när den planerade utbyggnaden kan förväntas komma till stånd. De områden som identifierats som
utbyggnadsområden har sorterats in i en tidplan. Tidplanen är uppdelad i tre olika steg.
Det första steget innehåller de områden som är högst prioriterade, och där ska utbyggnad påbörjas senast år 2020. Nästa steg är de områden som ska vara utbyggda inom tio
år (innan 2028). Det tredje steget är områden som ska vara utbyggda till år 2035.
Vid förfrågningar ska kommunen informera om de planer som finns för vatten och avlopp.
Valet att söka tillfälligt tillstånd är fastighetsägarens eget. Företrädesvis rekommenderas
lösningar som torra system eller slutna tankar för WC med infiltration av bad-, disk- och
tvättvatten. Prövningen görs av Bygg- och miljönämnden i varje enskilt fall.
Fem bebyggelseområden är särskilt prioriterade och där VA-utbyggnad kommer att
påbörjas senast år 2020. Tillsyn av befintliga avloppsanordningar inom dessa områden
kommer inte att prioriteras. Avloppsanläggningar med allvarlig risk för påverkan på
hälsa och miljö måste dock åtgärdas omgående.
7

INFORMATION OCH STÖD TILL FASTIGHETSÄGARE

8

GENERELLA RIKTLINJER FÖR ENSKILT AVLOPP

På landsbygden tar verksamheter och hushåll vatten från borrade eller grävda brunnar
och avloppsvattnet behandlas i enskilda avloppsanläggningar. Det finns ingen anmälningsplikt till kommunen för att borra efter vatten på egen fastighet. Som fastighetsägare
med egen dricksvattenbrunn och/eller egen avloppsanläggning ansvarar man själv för att
kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet och anläggningen har en fullgod funktion.
Mer information om detta finns på kommunens webbplats. Det finns också möjlighet till
information och dialog via kommunens miljöavdelning. Livsmedelsverkets allmänna råd
om enskild dricksvattenförsörjning anger vad som normalt kan krävas av den som ansvarar för en enskild brunn. På Livsmedelsverkets webbplats finns information både om vad
som gäller för större dricksvattenproducenter och för mindre enskilda anläggningar. Det är
viktigt att fastighetsägare får information om vad som gäller i områden som väntar på utbyggnad av allmänt VA. Ett informationsmaterial behöver tas fram för att säkerställa detta.

Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggning av ansökan om tillstånd för att anlägga och
ändra enskilda avlopp dimensionerade för 5–200 personekvivalenter (p.e.), vilket motsvarar 1-40 hushåll. Riktlinjerna har tagits fram för att underlätta bedömningen av vilka krav
som bör ställas i samband med tillståndsprövningen. Riktlinjerna är vägledande, varje
ärende prövas utifrån de förutsättningar som finns i det enskilda fallet.
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Kommunens VA-verksamhetsområde

Inom kommunens VA-verksamhetsområde ska fastighetens avlopp anslutas till det
kommunala spillvattennätet.
Öar

På öar eller andra platser där det inte går att komma fram med en slamtömningsbil
tillåts inte installation av vattentoalett. Tillstånd för BDT-anläggning kan medges under
förutsättning att fastighetsägaren kan redovisa att det finns möjlighet till eget omhändertagande av slam på ett tillfredsställande sätt.
Kevans stugby

Enskild anläggning för vatten och avlopp tillåts ej inom respektive fastighet.
Avloppsanläggningar för 15 eller fler p.e.

Gemensamma anläggningar ska eftersträvas. Ligger fastigheten i närhet av samfällighet
bör i första hand anslutningsmöjlighet till gemensamhetsanläggning för avlopp utredas.
Sluten tank

Tillstånd till sluten tank för både BDT- och WC-vatten ges mycket restriktivt och ses
som en tillfällig lösning (till exempel vid pågående kommunal anslutning av avloppet).
Tillstånd till inrättande av sluten tank för WC medges endast med snålspolande WC-installation och om det samtidigt finns en godkänd anläggning för BDT- avloppet.
9

HANDLINGSPLAN

Kommunens arbete med enskilda VA-lösningar ska bedrivas enligt följande handlingsplan:

•
•
•
•
•

•

Miljöavdelningen fortsätter att bedriva tillsyn enligt fastställd plan av Bygg- och
miljönämnden.
Kommunen ska öka kunskapen om grundvattnet i kommunen och den enskilda
vattenförsörjningen.
Vid prövning av enskilda avloppslösningar informerar miljöavdelning sökanden om
olika sätt att lösa avloppsfrågan.
Bygg- och miljönämnden ska granska förutsättningarna för enskild vatten- och
avloppsförsörjning vid förhandsprövning av nybyggnation.
Miljöavdelningen informerar VA-enheten om de vid inventeringsarbetet upptäcker
bebyggelseområden där VA-försörjningen är osäker och kan behöva lösas med en
gemensam eller allmän anläggning.
Kommunstyrelsen initierar VA-utredningar där det krävs som ett underlag till nya detaljplaner och detaljplaneändringar i områden utanför kommunalt verksamhetsområde.
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VA-UTBYGGNADSPLAN
Kommunen är skyldig att fatta beslut om utbyggnad av allmän VA-försörjning för
bebyggelse som har behov av det. Det sker genom beslut av kommunfullmäktige om inrättande av verksamhetsområde för allmänt VA. Skyldigheten för en kommun att inrätta
ett verksamhetsområde inträder när det är påkallat ur miljö- eller hälsoskyddsskäl.
Kommunens ansvar beskrivs i § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV):
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen:
1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2.se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Befintliga områden som faller under lagkravet kallas för §6-områden eller utbyggnadsområden.
I utbyggnadsplanen utreds samt beskrivs arbetet med utbyggnaden av allmän VA-försörjning i områden där kommunen bedöms ha skyldighet att upprätta VA-verksamhetsområde.
Utgångspunkten är att samtliga utbyggnadsområden ska förses med både allmänt
dricksvatten och spillvatten, men eventuellt behov av undantag måste utredas inför
beslut om verksamhetsområde. Eventuellt behov av allmän dagvattenhantering kommer
också att utredas i samband med utbyggnaden, men generellt finns inget behov av att
bygga ut ett allmänt dagvattennät i gles bebyggelse med låg trafikbelastning.
1

HUR UTBYGGNADSPLANEN TAGITS FRAM

I VA-översikten identifierades de områden i kommunen som har sammanhängande bebyggelse med minst 10 adresser med ett maximalt avstånd på 150 meter. Totalt handlar det om
34 områden med samlad bebyggelse utanför verksamhetsområdet för allmänt VA (2017).
I utbyggnadsplanen utreds vilka av de 34 områdena som är att betrakta som utbyggnadsområden för allmänt VA. En tidplan för hur utbyggnaden av de identifierade utbyggnadsområdena ska ske presenteras också. En mer utförlig beskrivning av de olika
områdena finns i Bilaga 2. Områden.
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2

BEHOVSBEDÖMNING

En systematisk undersökning av förhållandena i de aktuella bebyggelsegrupperna har
gjorts. Ett antal parametrar av betydelse har identifierats och värderats för respektive
område. Parametrarna är en samling av miljöfaktorer, hälsofaktorer och samhällsfaktorer.
Utifrån vilken betydelse parametrarna har för helheten har de sedan getts olika vikt.
Kommunen har också tagit hänsyn till om underlagen bedöms som tillförlitliga och
relevanta. Behovsbedömningen bygger på de förhållanden som var kända under 2017.
Det finns parametrar som har stor påverkan på behovet av allmänt VA som inte har kunnat inkluderas eftersom det saknas tillförlitlig data. Ett exempel är de enskilda dricksvattenbrunnarnas kvalitet och kvantitet. Eftersom ingen detaljerad information finns
om brunnarna har vi antagit samma status i alla områden, och därför inte tagit med de
parametrarna i bedömningen. Om kännedom om brister i vattenkvalitet eller kvantitet
framkommer ska det vägas in i behovsbedömningen.
Summeringen av värdet för de ”viktade faktorerna” bildar den samlade bedömningen av
områdets behov av allmänt VA. Behovet kan delas in i fyra olika grupper (Tabell 1).
Tabell 1. De olika behovsgraderna.
Mycket stort
Stort
Medel
Litet

En mer utförlig beskrivning av behovsbedömningen finns i Bilaga 1. Behovsbedömning.
Resultatet från behovsbedömningen presenteras i Tabell 2 och Figur 1.
Tabell 2. Resultat från behovsbedömningen
Område

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Behov

Sjöhagen
Ryttarberget
Håtunaholm
Råby-Norränge-Skällsta
Aske
Vallbyvik
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tjusta
Lunda
Myggdansen/Kevans stugby
Tibblehöjden
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Håbo-Tibble Kyrkby
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen
Lövsta/Skepparudden
Stentorp
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik
Skälby
Öråker
Lennartsnäs
Ängsudden
Ådöskog
Verkaviken
Sågbacken
Säbyholm
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen

Figur 1. Resultat från behovsbedömningen
presenterat i karta.
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Tydligast framträder behovet för Mariedal, Näshagen samt Ålsta/Ensta/Aspvik (röd
grupp). För dessa bebyggelsegrupper kan det anses föreligga ett tydligt behov av allmän
VA-försörjning.
Därefter återfinns en grupp bestående av 11 områden (lila grupp). För dessa bebyggelsegrupper är behovet också tydligt, men inte lika uttalat som föregående grupp.
För den rosa gruppen finns det sannolikt ett behov, eller att ett behov kan uppkomma
på sikt, beroende på hur utvecklingen blir i de olika områdena. För denna grupp följs
utvecklingen samtidigt som behovet utreds närmare.
För områdena i den vita gruppen föreligger sannolikt inte något behov av allmän
VA-försörjning i nuläget. Även för dessa bebyggelsegrupper bör dock den framtida
utvecklingen följas.
3

TIDPLAN

Det pågående projektet där Norrvatten binder ihop dricksvattenledningen mellan
Upplands-Bro och Sigtuna har stor inverkan på utbyggnaden av allmänt VA. Kommunen drar fram en huvudspillvattenledning parallellt med dricksvattenledningen. När
ledningarna är färdigbyggda till Håbo-Tibble kan det allmänna nätet byggas ut stegvis
med utgångspunkt från huvudledningarna. Utbyggnaden av huvudledningarna påverkar
därmed takten och i vilken ordning de olika områdena sedan ansluts. De områden som
ligger närmast huvudledningarna får allmänt VA först, vilket också är det som är mest
effektivt ur ekonomisk synpunkt.
Beslutet att bygga ihop Upplands-Bros och Sigtunas vattenledning och samtidigt dra
med kommunens spillvattenledning innebär också att metoden att anlägga lokala reningsverk eller vattenverk som kommunen förvaltar blev bortvald för större delen av
de norra kommundelarna. I enstaka fall kan det i framtiden bli aktuellt med lokala verk,
men det gäller framförallt om en utveckling sker i något av bevakningsområdena som
ligger långt ifrån befintlig allmän VA-anläggning.
De områden som identifierats som utbyggnadsområden har sorterats in i en tidplan.
Tidplanen är uppdelad i tre olika steg (Tabell 3). Det första steget innehåller de områden
som är högst prioriterade och VA-utbyggnad ska påbörjas senast år 2020. Nästa steg är
de områden som planeras bli utbyggda innan år 2028. Det tredje steget är områden som
planeras bli utbyggda till år 2035.
Tabell 3. De olika tidsintervallerna
2020
2020-2028
2029-2035
Bevakning
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När områdena har delats in i de olika tidsstegen har stor hänsyn tagits till det bedömda
behovet av allmänt VA. En annan avgörande faktor är de tekniska förutsättningarna,
som till exempel utbyggnaden av ledningen till Sigtuna. Kommunens kapacitet att driva
utbyggnadsprojekten finns också med i beräkningarna. Utbyggnad kan till viss del ske
på flera håll samtidigt.
De bebyggelseområden som i nuläget inte har behov av allmänt VA har fått statusen
bevakningsområden. Det innebär att kommunen regelbundet kommer att följa upp områdets utveckling vad gäller ny bebyggelse och VA-försörjning. Om behovet av allmänt
VA uppstår i ett bevakningsområde kommer området att planeras in i tidplanen för
VA-utbyggnad.
Det finns också ett par områden där ytterligare utredning behövs innan en bedömning
kan göras. De områdena har i den här planen också placerats i kategorin bevakningsområden. När vidare utredning har gjorts kan de komma att flyttas till en annan kategori.
De områden som har ett mycket stort eller stort behov bör byggas ut innan 2028 (blå
eller grön grupp). De områden som har behovet medel bör byggas ut innan 2035 (gul
grupp). Ett område med behovet medel kan också bli ett bevakningsområde, beroende
på områdets förutsättningar. Områden med litet behov blir bevakningsområden.
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I Figur 2 visas en karta med tidplanen för områdena. Områdenas exakta avgränsning har
inte definierats, utan kartan anger områdets ungefärliga gränser. Inför beslut om verksamhetsområde kommer en utredning av vilka fastigheter som ska ingå i VA-utbyggnaden att göras.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Figur 2. Områdena indelade i olika grupper efter tidplan.
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Område
Sjöhagen
Ryttarberget
Håtunaholm
Råby-Norränge-Skällsta
Aske
Vallbyvik
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tjusta
Lunda
Myggdansen/Kevans stugby
Tibblehöjden
Håbo-Tibble Kyrkby
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen
Lövsta/Skepparudden
Stentorp
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik
Skälby
Öråker
Lennartnäs
Ängsudden
Ådöskog
Verkaviken
Sågbacken
Säbyholm
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen
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3.1

Områden där utbyggnad påbörjas senast år 2020

Fem områden är särskilt prioriterade och VA-utbyggnad ska påbörjas senast år 2020.
För Ådöskog (26), Verkaviken (27) och Sågbacken (28) är projektering redan påbörjad
och de planeras vara fullt utbyggda till 2020.
Utgångspunkten för utbyggnaden av det allmänna nätet från de nya huvudledningarna
blir i närheten av Håbo-Tibble Kyrkby (13). Det blir därför naturligt att börja bygga ut
allmänt VA där.
För Tjusta (9) är ett verksamhetsområde redan upprättat. Skolan är en kommunal
verksamhet med utvecklingsplaner för förskoleverksamheten. Området har också under
en längre tid haft problem med dricksvattnet. Utbyggnaden till Tjusta kommer därför
också att prioriteras.
Tabell 4. Områden där utbyggnad påbörjas senast år 2020
Nr
9
13
26
27
28

3.2

Område
Tjusta
Håbo-Tibble Kyrkby
Ådöskog
Verkaviken
Sågbacken

Status utbyggnadsplan
2020
2020
2020
2020
2020

Utbyggnad på medellång sikt, år 2020 – 2028

Det beräknas vara möjligt för kommunens VA-organisation att bygga ut ytterligare elva
områden innan 2028. Prioriteringen för områdena sinsemellan utgår till stor del från de
praktiska förutsättningarna att bygga ut allmänt VA vad gäller närhet till befintligt nät,
särskilt i de norra delarna av kommunen. Från de nya huvudledningarna vid Håbo-Tibble
Kyrkby byggs det allmänna VA-nätet ut stegvis (Figur 3). Det innebär att områdena
Tibblehöjden (12), Kyrkbytorp (14), Mariedal (15), Långvreten (16) och Näshagen (17)
kommer att anslutas i nämnd ordning. Likadant med områdena Kvarnnibble (8) och
Björkudden/Killinge (7).
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Figur 3. De nya huvudledningarna mellan Bro och Sigtuna byggs fram till i närheten
av område nummer 13 Håbo-Tibble Kyrkby. Därifrån sker sedan utbyggnaden av det
allmänna nätet stegvis.
Områdena i de södra delarna av kommunen påverkas inte av den stegvisa utbyggnaden i de norra
delarna. VA-utbyggnaden kan därför ske i Eriksberg (20), Ålsta/Ensta/Aspvik (21), Ängsudden
(25) och Säbyholm (29) parallellt med utbyggnaden i de norra delarna. I vilken ordning dessa
områden byggs ut beror till stor del på planläggningen i Säbyholm och Ålsta/Ensta/Aspvik. För
båda områdena finns pågående planprocesser. Utbyggnaden av allmänt VA behöver samordnas
med detaljplanerna. Det pågår även detaljplanearbete i Nygård, norr om Ängsudden. I samband
med utbyggnaden där skulle Ängsudden kunna anslutas till allmänt VA.
Tabell 5. Områden som byggs ut på medellång sikt
Nr
7
8
12
14
15
16
17
20
21

Område
Björkudden/Killinge
Kvarnnibble
Tibblehöjden
Kyrkbytorp
Mariedal
Långvreten
Näshagen
Eriksberg
Ålsta/Ensta/Aspvik

25 Ängsudden
29 Säbyholm

Status utbyggnadsplan
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
2020-2028
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3.3
Utbyggnad på längre sikt, år 2029-2035
Ytterligare fem områden planeras att anslutas till allmänt VA fram till 2035.
Tabell 6. Områden som byggs ut på längre sikt
Nr
4
10
18
19
22

Område
Råby
Lunda
Lövsta
Stentorp
Skälby

Status utbyggnadsplan
2029-2035
2029-2035
2029-2035
2029-2035
2029-2035

3.4
Bevakningsområden
Bevakningsområden är de områden som i dagsläget inte bedömts vara aktuella att
anslutas till det allmänna nätet. Områdena kommer hållas under bevakning ifall givna
förutsättningar förändras.
Den lagpraxis som finns för storleken på samlad bebyggelse enlig §6 LAV, där kravet på
kommunen att bygga ut allmänt VA infaller, ligger omkring 20 fastigheter eller något mer.
Flera av områdena består av för få fastigheter för att uppfylla kraven. Dessa områden är
Sjöhagen (1), Prästtorp (2), Håtunaholm (3), Aske (5), Öråker (23), Lennartsnäs (24), Stora
Ekeby/Leran (30), Lindormsnäs (31) och Skarpskär (32), som alla har färre än 20 adresser.
Vallbyvik ligger Mälarnära och består av 26 adresser, men avståndet mellan fastigheterna är för långt för att räknas som samlad bebyggelse. Ingen ytterligare bebyggelse är
planerad. Området är därför inte aktuellt för allmänt VA i dagsläget.
Myggdansen/Kevans stugby består av småhus på kolonilotter, vilket innebär att det inte finns
standardiserad utrustning som komplett badrum, tvättmaskin och diskmaskin i bostäderna. Behovet av allmänt VA anses därför vara litet. Alholmen och Gräsholmen är två öar med sommarstugor nära gränsen till Ekerö kommun. Det finns ingen broförbindelse och inga permanent boende.
Områden som inte klassas som §6-områden och därmed faller utanför kommunens
ansvar har ändå möjlighet att bilda en gemensamhetsanläggning och ansluta mot det
allmänna nätet genom avtal.
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Tabell 7. Bevakningsområden
Nr
1
2
3
5
6
11
23
24
30
31
32
33
34

4

Område
Sjöhagen
Prästtorp
Håtunaholm
Aske
Vallbyvik
Myggdansen/Kevans stugby
Öråker
Lennartsnäs
Stora Ekeby/Leran
Lindormsnäs
Skarpskär
Alholmen
Gräsholmen

Status utbyggnadsplan
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde
Bevakningsområde

GENOMFÖRANDE AV VA-UTBYGGNADEN

Inför VA-utbyggnaden fattar Kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde för
allmänt VA. Vilka fastigheter som har behov av att ingå i verksamhetsområdet, och om
området har behov av samtliga vattentjänster (det vill säga dricksvatten, spillvatten och
dagvatten) utreds mer noggrant inför beslutet.
VA-utbyggnaden finansieras av anläggningsavgifter som fastighetsägare som äger en
fastighet inom ett utbyggnadsområde måste betala. Alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet betalar en avgift enligt kommunens taxa. Om ett visst utbyggnadsområde
är väsentligt dyrare att ansluta än övriga områden i kommunen kan det vara aktuellt
med särtaxa, som då innebär högre avgifter för fastighetsägarna i just det området. Storleken på både anläggnings- och brukningsavgift beslutas i Kommunfullmäktige.
4.1
Vad innebär VA-utbyggnaden för berörda fastighetsägare?
Berörda fastighetsägare får alltid information i god tid innan utbyggnaden av allmänt
VA påbörjas i deras område. Information ges både via brevutskick och genom informationsmöten. Information sker sedan löpande under processen.
Varje fastighetsägare ska betala VA-anläggningsavgift, även kallad anslutningsavgift.
Avgiften är individuell och beror bland annat på hur många bostadsenheter som finns
på fastigheten och hur stor fastigheten är till ytan. Avgiften beräknas utifrån gällande
VA-taxa. Vid stora svårigheter att betala anläggningsavgiften går det under vissa förutsättningar att få en avbetalningsplan.
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Avgiften ska betalas när kommunen meddelat förbindelsepunkt (den punkt som reglerar
ansvarsförhållandet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren, Figur 4), vilket sker
när ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt. Fastighetsägaren ansvarar själv
för att dra in ledningar till sina byggnader på fastigheten.

Figur 4. Förbindelsepunkt placeras normalt cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.
Efter att fastigheten blivit ansluten och vattenmätare är installerad av kommunen betalar
fastighetsägaren brukningsavgift. Det är en periodisk avgift som alla fastighetsägare
anslutna till allmänt VA betalar. Den är till för att täcka kostnader för drift och underhåll.
Enligt lagstiftningen kan en fastighetsägare ha rätt till ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning när allmänt VA byggs ut till fastigheten. Om ersättning utgår beror
ersättningens nivå på anläggningens typ, ålder, skick och vilka kostnader fastighetsägaren haft för anläggningen. En bedömning görs alltid i varje enskilt fall.
4.2
Förutsättningar för VA-utbyggnad
I Upplands-Bro kommun finns en fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd.
Landsbygdsplanen kallas också FÖP 2016 och antogs av Kommunfullmäktige den 14
juni 2017.
I arbetet med FÖP 2016 har en särskild karta ”Tekniska försörjningssamband” tagits
fram (sida 67 i FÖP 2016). Den baserar sig på översiktsplanen ÖP 2010 med några
tillägg och visar en viljeinriktning för kommunens VA-utbyggnad. Kartans tidshorisont
är på längre sikt än till år 2030. De områden som lagts till jämfört med i ÖP 2010 är
Killinge-stråket, Skälby och Säbyholm. Delar av områdena norr om Håbo-Tibble kyrkby som ligger inom Totalförsvarets influens- eller samrådsområde pekas däremot inte
längre ut som prioriterat för VA-anslutning. I arbetet med VA-planen har stor hänsyn
tagits till FÖP 2016.
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Under arbetet med FÖP 2016 hölls en dialog med Försvarsmakten, kring deras riksintresse och influensområde för Kungsängens övnings- och skjutfält. Dialogen resulterade
bland annat i att möjligheten är begränsad för bebyggelseutveckling i vissa delar norr
om Lejondalssjön och runt Håbo-Tibble kyrkby. Utbyggnad av allmänt VA kan ändå
göras.
FÖP 2016 pekar också ut LIS-områden i kommunen. LIS är områden i strandnära lägen
som kommunen anser är lämpliga för landsbygdsutveckling. Se sidan 56-61 i FÖP 2016
för mer information.
I FÖP 2016 anges att landsbygden ska kunna behålla sin identitet och karaktär och då
blir även krav och förväntningar på standard viktig. Bebyggelsen utanför tätortsavgränsningarna för Bro och Kungsängen ska ha ”landsbygdskaraktär”, inte ”tätortskaraktär”.
Det skulle till exempel kunna innebära att tätortsstandard för vägar, gång- och cykelbanor, belysning eller detaljplaneläggning inte behöver krävas vid anslutning till allmänt
vatten och avlopp, om det inte är nödvändigt av andra skäl. Andra skäl skulle till exempel kunna vara omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen1.
Prioriteringen och tidplanen för denna utbyggnadsplan är beroende av en mängd faktorer, bland annat tiden för planläggning och genomförande. VA-utbyggnadsplanen utgår
från befintliga personalresurser i stor utsträckning, men det kan behövas ytterligare
resurser för att genomföra föreslagen tidplan.
Vid vissa tillfällen kan också omprioriteringar bli nödvändiga på grund av att förutsättningarna förändrats. Till exempel har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se
över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § Lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster. Utredaren förväntas lämna sitt betänkande till regeringen våren
2018. Förutsättningarna i respektive område kan också förändras på ett sådant sätt att
omprioritering blir nödvändigt.
Huvuddelen av VA-utbyggnadsplanen finansieras av avgifter. För att kunna genomföra
VA-planen på ett bra sätt krävs också finansiering från skattekollektivet i form av underlagsutredningar och framtagande av rutiner och liknande.

1

PBL 4 kap 2§ punkt 1 och 4 kap 2§ punkt 3a
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4.3

Konsekvenser av VA-utbyggnadsplanen

För att få en samlad bild av förväntade effekter av utbyggnadsplanen har en konsekvensanalys genomförts. Det är konsekvenserna av en planerad VA-utbyggnad jämfört med
en oplanerad VA-utbyggnad som diskuteras. VA-utbyggnad är reglerat enligt lag och
kommer därför att ske även om inte utbyggnadsplanen tas fram. Utan planen skulle utbyggnaden i stället styras av bland annat förelägganden från länsstyrelsen. Det innebär
att ett tydligt (formaliserat) arbetssätt för att göra urval och prioritering av VA-utbyggnaden baserat på en tolkning av §6 LAV skulle saknas. Med utbyggnadsplanen har en
bedömning gjorts av vilka §6-områden som finns i kommunen och hur de ska byggas ut
på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
I konsekvensanalysen har inte utbyggnadskostnaden för den enskilda fastighetsägaren
tagits med i bedömningen. Det beror på att de avgifter som fastighetsägaren betalar
uppkommer i och med utbyggnaden av allmänt VA. Oavsett om utbyggnadsplanen finns
eller inte kommer allmänt VA någon gång i framtiden byggas ut i de områden där ett
behov har identifierats, eftersom det är reglerat enligt § 6 i LAV.
I analysen har ekonomiska, miljö-, och sociala konsekvenser diskuterats.
Ekonomiska konsekvenser

•

•
•

•

En utbyggnadsplan ger en övergripande bild över vilka områden som ska anslutas,
vilket gör det möjligt att ansluta dem i den ordning som är lämpligast ur praktisk
synpunkt. Utbyggnaden blir därmed mer kostnadseffektiv.
En plan ger bättre förutsättningar att beräkna utbyggnadens kostnader och hur de
påverkar VA-taxan. Det blir därmed enklare att förutse framtida avgiftsnivåer.
Genom att ha en plan för utbyggnaden av allmänt VA uppkommer samordningsvinster både för samarbetet mellan olika förvaltningar och inom VA-verksamheten
gällande till exempel detaljplanearbete, tillsyn och vägarbeten.
För fastighetsägaren gör en tidplan att det blir tydligare när kostnaden för anläggningsavgift uppkommer, vilket medför möjlighet att planera. Det minskar också
osäkerheter kring boendet och prisutveckling.

Miljökonsekvenser

•

•

Miljöavdelningens tillsynsarbete gällande enskilda VA-anläggningar effektiviseras
när det finns en tidplan för när områden ska anslutas till allmänt VA. Resurserna
för miljötillsyn kan därmed användas mer effektivt vilket bidrar till mer miljönytta,
även inom andra tillsynsområden.
När utbyggnadsplanen arbetades fram togs stor hänsyn till olika miljöparametrar.
Miljöaspekten viktas därmed högre gällande utbyggnaden när det sker enligt plan än
om utbyggnaden hade skett utan plan.
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•
•
•

Utbyggnadsplanen medför en bättre helhetssyn vilket ger bättre möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Större fokus på uppströmsarbete medför bättre slamkavlitet och minskad föroreningsbelastning på recipienten.
Utan utbyggnadsplanen kommer utbyggnaden av allmänt VA troligen ta längre tid
att genomföra. Det medför längre tid (fler år) med tunga transporter för slamtömning, längre tid med belastning på den lokala recipienten och att undermåliga enskilda avloppsanläggningar fortsätter påverka miljön negativt under längre tid.

Sociala konsekvenser

•

•
•

•

En gemensam målbild inom kommunen gör att informationen till invånare blir tydligare. Därmed minskar osäkerheten för boende gällande framtida utveckling inom
områden.
Kommunal planering skapar förtroende för kommunen hos kommuninvånarna.
Otydlighet i VA-planeringen försvårar arbetet för medarbetare på olika avdelningar
i kommunen. Utbyggnadsplanen gör det enklare att ge tydliga besked till invånare
och bidrar till en bättre arbetsmiljö.
Utbyggnadsplanen leder till effektivare arbetssätt och ökat samarbete mellan förvaltningarna.
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BILAGOR
1 BEHOVSBEDÖMNING

Här ges en mer utförlig beskrivning av hur behovet av allmänt VA har bedömts. De
identifierade parametrarna presenteras först, följt av hur klassningen för parametrarna gått till
och hur parametrarna har viktats mot varandra.
1.1 Parametrar som har använts vid prioritering

I arbetet med att ta fram prioriteringsparametrar har hänsyn tagits till möjligheten att få fram
pålitlig data för områdena.
Ekologisk status
Recipientens ekologiska status, baseras på den bedömning som gjorts i kommunens
Vattenplan. Utifrån vilket avrinningsområde det tätbebyggda området ligger i har bedömning
och poängsättning gjorts beroende på om den ekologiska statusen
Recipient: Det vattendrag, hav
är god, måttlig eller otillfredsställande.
eller sjö som tar emot dagvatten
Kemisk status
och renat spillvatten
Framtagen på samma sätt som ekologisk status.
Natura 2000: Ett nätverk av
Natura 2000
skyddade områden i hela EU.
Om området ligger i ett Natura 2000-område har det fått poäng,
ESKO: Ekologiskt särskilt
annars inte.
känsligt område
ESKO-område
Vattenskyddsområde: geografiskt
Om området ligger inom ett ESKO-område har det fått poäng,
område till skydd för en
annars inte.
vattenförekomst med betydelse
Skyddsvärd natur
för vattentäkt, antingen för en
Om skyddsvärd natur finns i området har det fått poäng, annars
existerande vattentäkt eller
inte. Poängen sätts beroende på om den skyddsvärda naturen är
möjlig framtida vattentäkt.
nationellt/regionalt, kommunalt eller lokalt skyddsvärd.
Övergödning
Baserad på hur stor andel av recipientens tillförda näringsämnen som antas komma från
enskilda avlopp. Värdet är hämtat från Vattenplanen.
Vattenskyddsområde
Ligger recipienten inom vattenskyddsområde har området fått poäng, annars inte.
Badplats
Om det finns risk att området påverkar någon kommunal badplats har området fått poäng,
annars inte.
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Konflikt avlopp/vatten
Om det finns många enskilda avlopp i ett område finns det en risk att de kontaminerar de
enskilda dricksvattenanläggningarna. För att bedöma om det föreligger någon sådan risk har
ett mått på hur tätbebyggt området är använts (se parameter Tätbebyggt). Om området har en
gemensam avloppsanläggning har det dock inte fått några poäng.
Antal adresser
Hur många adresser som finns i det identifierade området.
Prioriterat i ÖP 2010
I ÖP 2010 på mark- och vattenanvändningskartan på sidan 11 finns ett antal befintliga
bebyggelseområden markerade som prioriterade för anslutning till allmänt vatten- och avlopp.
Vissa omvandlings- och förtätningsområden (tidigare gles bebyggelse och fritidshusområden
som har förtätats eller där permanentningsgraden har ökat) prioriteras också för VAanslutning. Om området är prioriterat i översiktsplanen har det fått poäng. Högre poäng har
getts till områden som är prioriterade, och lite lägre till de som är prioriterade på längre sikt.
Utpekat i FÖP 2016
Utgår från kartan ”Tekniska försörjningssamband” (se sidan 67 i FÖP 2016). Om området är
med på kartan över Tekniska försörjningssamband i den fördjupade översiktsplanen har det
fått poäng, annars inte. Kartan ”Tekniska försörjningssamband” ersätter i och med antagandet
(i juni 2017) av FÖP 2016 de lager från ÖP 2010 som visar VA-prioriteringar utanför
tätorterna.
Tätbebyggt
I den analys som gjordes för att identifiera områden med samlad bebyggelse användes 10
adresser som minsta antal sammanhängande adresser. Analysen gjordes för olika avstånd
mellan adresspunkterna, 50, 100 och 150 meter. De områden som hade 50 meter mellan
adresspunkterna anses som mer tätbebyggda och så vidare.
Permanentningsgrad
Permanentningsgraden baseras på hur stor andel adresser som det finns folkbokförda på i
området.
Gemensam avloppsförsörjning
Används för att beräkna poäng till parametern konflikt vatten/avlopp.
Andra parametrar
Det finns parametrar som har stor påverkan på behovet av allmänt VA som inte har kunnat
inkluderas eftersom det saknas tillförlitliga data. Ett exempel är de enskilda
dricksvattenbrunnarnas kvalitet och kvantitet. Eftersom ingen detaljerad information finns om
brunnarna har vi antagit samma status i alla områden, och därför inte tagit med de
parametrarna i bedömningen.
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1.2 Klassning

I behovsbedömningen tilldelades områdena poäng inom varje parameter. Poängen sattes
mellan 0-3 poäng. Högre poäng innebär ett större behov av allmänt VA. I Tabell 1 presenteras
vilka värden som ger vilka poäng för respektive parameter.
Tabell 1. Beskriver vilka värden för de olika parametrarna som resulterar i vilka poäng.

Miljöparametrar

Poäng
Parameter
Ekologisk status

3
2
Otillfredsställande Måttlig

Kemisk status

Otillfredsställande

God

Natura 2000

Ja

Nej

ESKO

Ja

Nej

1
God

0

Nationellt/
Skyddsvärd natur

Övergödning

regionalt

4

Kommunalt Lokalt

2

Fördelning i %
enskilda avlopp enligt
vattenplanen.

ingen
uppgift

Vattenskyddsområde Ja
Hälsoparametrar
Badplats

Inget

Nej

Ja

Nej
Baserad på poängen
för Tätbebyggt och
Gemensam
avloppsförsörjning
multiplicerat.

Konflikt
avlopp/vatten

Samhällsparametrar Antal adresser

>80

50-79

20-49

019

Ja, på

Övrigt

Prioriterat i ÖP

Ja, prioriterat

längre sikt

Nej

Utpekat i FÖP

Ja

Tätbebyggt

50

100

150

Permanentningsgrad

80-100

55-79

30-54

0-29 %

Nej

Ja

Nej

Gemensam
avloppsförsörjning
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1.3 Viktning

De olika parametrarna har olika stor betydelse för ett områdes beräknade behov av allmänt
VA. Parametrarna varierar också i hur tillförlitliga och relevanta de är för behovet.
Parametrarna har därför viktats mot varandra. Tabellen visar hur stor andel poängen för
respektive parameter motsvarar för helhetsbedömningen av behovet. Det går också att utläsa
hur stor vikt de olika grupperna av parametrar har tilldelats.
Tabell 2. Visar hur de olika parametrarna viktas i procent

Miljöparametrar

Parametrar
Ekologisk status
Kemisk status
Natura 2000
ESKO
Skyddsvärd natur
Klassning övergödning
Summa:

Hälsoparametrar

Vattenskyddsområde
Badplatser
Konflikt avlopp/vatten

Samhällsparametrar

Andel Motivering
4 Näringsämnen har koppling till enskilda avlopp.
2
2
2
2
6 Näringsämnen har koppling till enskilda avlopp.
18
Påverkar dricksvatten. Om problem uppstår är det
12 väldigt svårt att åtgärda.
Gäller inte året runt. Endast kommunala badplatser
3 har identifierats i arbetet.
Om problem uppstår är det väldigt svårt att
12 åtgärda.

Summa:

27

Klassning adresser

Ju större område, desto fler berörs. Det finns också
en tydlig rättspraxis om att ca 20 fastigheter
motsvarar samlad bebyggelse, vilket ställer krav på
23 kommunalt ansvar för vatten och avlopp.
Översiktsplanen är äldre än, och inte lika fokuserad
2 på landsbygden, som landsbygdsplanen.
Landsbygdsplanen är koncentrerad på landsbygden
15 och är nyligen antagen (juni 2017).

Prioriterat område i ÖP
Utpekat i FÖP
Klassning
permanentningsgrad
Summa:

Summa totalt:

15
55

Avgör hur många som berörs.

100 %
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2 OMRÅDEN

I denna bilaga beskrivs de områden som finns angivna i VA-planen.
För samtliga områden anges följande:









En kort beskrivning av området.
Antal bostadshus (räknat på antal hus i en samlad grupp med högst 150 m mellan
varandra).
Bedömd andel permanentboende.
Planstatus.
Befintlig VA-försörjning. För mer detaljerad information, se VA-översikten.
Hur området beskrivs i den fördjupade översiktsplanen (FÖP 2016).
Eventuella övriga frågor/faktorer som är viktiga för VA-planeringen.
En kartbild som visar områdets ungefärliga gräns.
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2.1 Sjöhagen

Område som ligger nära Mälaren.
Områdesnummer

1

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 16 adresser och har en permanentningsgrad
på 56 %.

Planförhållanden

Planlagt

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar

Beskrivning i FÖP

-

Sjöhagen

Område Sjöhagen
Antal adresser
16

Figur 1. Sjöhagen. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.2 Ryttarberget

Områdesnummer

2

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad
på 83 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar

Beskrivning i FÖP

-

berg
Björkboda

Ryttarberget

Sånkan
Prästtorp

Område
Ryttarberget
Antal adresser
12

Figur 2. Ryttarberget. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.3 Håtunaholm

Området är Mälarnära och har stor andel permanentboende. Dock består området av få
adresser, och ännu färre fastigheter eftersom flera byggnader finns på samma fastighet.
Områdesnummer

3

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på
96 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid
Mälaren. Utveckling av bostäder, konferensanläggning och
jordbruksverksamhet.

Nöjet

Håtunaholm

viken
Område
Håtunaholm
Antal adresser
12

Figur 3. Håtunaholm. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.4 Råby-Norränge-Skällsta

Området har stor del permanentboende. Det pågår också byggnation av nya hus. Området
sträcker sig över Håtunavägen, det är Norränge som ligger på den östra sidan av vägen och
Råby och Skällsta på den västra. Det är därför möjligt att området inte ses som ett enda
område när utbyggnad ska ske, vilket innebär att delar av området kan komma att inte
anslutas.
Områdesnummer

4

Status
utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig bebyggelse

Området består av 31 adresser och har en permanentningsgrad på
85 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för
några av fastigheterna.

Beskrivning i FÖP

Norränge (östra sidan av vägen) är delvis med i
utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat för allmänt
VA i FÖP:en.

Rödhuvud
Blåsenhus

Smedhagen

Råby
Norränge

Lugnet

Norrängelund

Område
Råby/Norränge/Skällsta
Antal adresser
31

Figur 4. Råby/Norränge/Skällsta. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som
kommer att anslutas.
.
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2.5 Aske

Området är en konferensgård omgärdad av några bostadshus.
Områdesnummer

5

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad
på 100 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

-

Område Aske
Antal adresser
12

Figur 5. Aske. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.6 Vallbyvik

Området är Mälarnära och består av 26 adresser, det är dock glesbebyggt.
Områdesnummer

6

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig
bebyggelse

Området består av 26 adresser och har en permanentningsgrad på
54 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Den befintliga kommunala badplatsen vid Mälaren är föreslagen
som LIS-område. Ingen befintlig bebyggelse finns så ingen ny
föreslås, men möjlighet till utveckling av rekreation, frilufts- och
båtliv.

Vallbyvik
Ekenäs
Storvik

Ekliden

Mossbo

Ekudden

Gröna gången
Område
Vallbyvik
Antal adresser
26

Figur 6. Vallbyvik. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.7 Björkudden/Killinge

Samlat område med hus för permanentboende.
Områdesnummer

7

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 20 adresser och har en permanentningsgrad på
83 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar. Kommunen har gett många nya tillstånd
för enskilda avlopp.

Beskrivning i FÖP

Med i utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat för
allmänt VA i FÖP 2016.

Björkudden

Område
Björkudden/Killinge
Antal adresser
20

Figur 7. Björkudden/Killinge. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.8 Kvarnnibble

En stor fastighet med flera adresser.
Områdesnummer

8

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 28 adresser och har en permanentningsgrad på
100 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Gemensam lösning för avlopp.

Beskrivning i FÖP

Delvis med i utvecklingsområdet ”Killingestråket” som är utpekat
för allmänt VA i FÖP 2016.

Kvarnnibble

Område
Kvarnnibble
Antal adresser
28

Figur 8. Kvarnnibble. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.9 Tjusta

Området består av småhus samt en skola. Skolan är en kommunal verksamhet med
utvecklingsplaner för förskoleverksamheten. Det finns ett gemensamt vattenverk som
fungerar dåligt. Även det gemensamma reningsverket är i dåligt skick. Verksamhetsområde
för allmänt VA beslutades i början av 2018, eftersom det finns ett redan identifierat behov av
allmänt VA. Området planeras att anslutas till år 2020.
Områdesnummer

9

Status
utbyggnadsplan

2020

Befintlig bebyggelse

Området består av 18 adresser och har en permanentningsgrad på
79 %.

Planförhållanden

Ej planlagt, men Tjusta by omfattas av en områdesöversikt med
förordnande enligt 38 § BS (Byggnadsstadgan)

Befintlig VAförsörjning

Gemensam VA-lösning.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut som landsbygdskärna och för anslutning till
allmänt VA.

Kvarnnibble

Tjusta
Område
Tjusta
Antal adresser
18

Figur 9. Tjusta. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.10 Lunda

Område med många nyavstyckningar. En del bebyggelse ligger samlat och en del mer spritt.
Områdesnummer

10

Status
utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig
bebyggelse

Området består av 48 adresser och har en permanentningsgrad på
83 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP Utpekat som utredningsområde för ny bebyggelse i FÖP 2016, men
ej för VA-utbyggnad i kartan ”Tekniska försörjningssamband”. Detta
område kan vara intressant för kommunen att peka ut för
bebyggelseutveckling i ett längre perspektiv, men det råder oklara
planeringsförutsättningar kring anslutning till allmänt vatten och
avlopp, vägdragning och kommunikationer. Det är heller inte klarlagt
hur Försvarsmakten ser på en utveckling här. Området ligger inom
Totalförsvarets samrådsområde. Se vidare beskrivning sidan 52 i
FÖP 2016.

Lövhagen
Skogs- bo

Lunda

Nytorp

Nedergården

Johanneslund

Lihagen

Annelund
Grönlund

Område
Lunda
Antal adresser
48

Figur 10. Lunda. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.11 Myggdansen/Kevans stugby

Området består av bebyggda kolonilotter. Viss permanentning förekommer. Det är många
fastigheter, men byggnaderna är väldigt små.
Områdesnummer

11

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Området består av 90 adresser och har en permanentningsgrad på
18 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Servicestuga med gemensam lösning för avlopp. Enskild
anläggning för vatten och avlopp tillåts ej inom respektive fastighet

Beskrivning i FÖP

-

Myggdansen

Område
Myggdansen/Kevans stugby
Antal adresser
90

Figur 11. Myggdansen/Kevans stugby. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.12 Tibblehöjden

Området utgörs av villor belägna i ett kuperat skogsområde som mestadels består av berg.
Områdesnummer

12

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 36 adresser och har en permanentningsgrad
på 59 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Tibblehöjden

Ängsbo

Arnberga

Område
Tibblehöjden
Antal adresser
36

Figur 12. Tibblehöjden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.13 Håbo-Tibble Kyrkby

Tätbebyggt område med kyrka och idrottsplats. Det finns även lägenhetshus i området.
Områdesnummer

13

Status
utbyggnadsplan

2020

Befintlig
bebyggelse

Området består av 89 adresser och har en permanentningsgrad på
89 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för
några av fastigheterna.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut som landsbygdskärna. Området pekas ut för
utbyggnad av allmänt VA. Området nordväst om detta, det vill säga
mellan Tjusta by och Håbo-Tibble Kyrkby pekas ut som
utredningsområde i FÖP 2016. I dagsläget är det dock inte möjligt
med någon större kompletterande bostadsbebyggelse eller
personintensiv verksamhet inom utredningsområdet. Se vidare
beskrivning sidan 51 i FÖP 2016.

HåboTibble

Kyrkbyn
Solbacka

Svängsta
Område
Håbo-Tibble Kyrkby
Antal adresser
89

Figur 13. Håbo-Tibble Kyrkby. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer
att anslutas.
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2.14 Kyrkbytorp

Ett villaområde i ett kuperat skogsområde.
Områdesnummer

14

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 41 adresser och har en permanentningsgrad
på 82 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Solbacka

Svängsta

Mineborg

Bredatorp
Kyrkbytorp

Hällen

Område
Kyrkbytorp

Kämsta

Björnbo

Antal adresser
41

Figur 14. Kyrkbytorp. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.15 Mariedal

Området är en ort med småhus i form av relativt utspridda villor på mindre grusvägar.
Områdesnummer

15

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 153 adresser och har en permanentningsgrad
på 66 %.

Planförhållanden

Planlagt

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar med många slutna tankar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Hällen

Kämsta

Durkgärdet
Norrebo
Durktorp

Gustavsborg

Björnbo

hagen
Storskogen
Mariedal

Rackarkärret
Björnhäll
Bostället
Fredhäll

Område
Mariedal
Antal adresser
153

Stenhäll

Figur 15. Mariedal. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.16 Långvreten

Området har ett mindre vägnät i grus med utspridda villor i ett skogs-och odlingslandskap.
Områdesnummer

16

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 68 adresser och har en permanentningsgrad
på 60 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Bostället

Fredhäll
Långvreten

Stenhäll

Område
Långvreten
Antal adresser
68

Figur 16. Långvreten. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.17 Näshagen

Ett fritidshusområde som angränsar till Lejondalssjön. Området kännetecknas av ett mindre
vägnät omringad av ett skogsområde.
Områdesnummer

17

Status utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 88 adresser och har en permanentningsgrad
på 36 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Näshagen

Lilla
Näshagen

Skeppartorp
Sjöviken
Finnviken

Näshagsviken

Område
Näshagen

Marusvik

Antal adresser
88

Figur 17. Näshagen. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.18 Lövsta/Skepparudden

Områdesnummer

18

Status
utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig bebyggelse

Området består av 19 adresser och har en permanentningsgrad på
50 %

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Gemensam lösning för avloppsreningsverk och vattenverk med
Stentorp (område 19).

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Skepparhagen

Prästberget

Skepparudden

Område
Lövsta/Skepparudden
Antal adresser
19

Figur 18. Lövsta/Skepparudden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer
att anslutas.
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2.19 Stentorp

Området ansluter till Lejondalsjön och består av ett antal villatomter längs med mindre vägar i
ett kuperat område.
Områdesnummer

19

Status
utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig bebyggelse

Området består av 57 adresser och har en permanentningsgrad på
52 %

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Gemensam lösning för avloppsreningsverk och vattenverk med
Lövsta/Skepparudden (område 18).

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Fågelsången

Sätraberg

Stentorp

Sätradal

Björkboda
Område
Stentorp
Antal adresser
57

Figur 19. Stentorp. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.20 Eriksberg

Ligger nära Örnässjön som är känslig. Avslag på förhandsbesked, kan inte bygga ut mer om
det inte blir planlagt, utpekat sedan länge för VA.
Områdesnummer

20

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 29 adresser och har en permanentningsgrad på
89 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar. Gemensam lösning för avlopp finns för
några av fastigheterna.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Murartorp

Eriks-

berg

Raskeboda
Område
Eriksberg
Antal adresser
29

Figur 20. Eriksberg. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.21 Ålsta/Ensta/Aspvik

Området är idag anslutet till allmänt dricksvatten. Det finns intressen för att bygga ut i
området. Ett planarbete pågår för fastigheten Aspvik 1:5.
Områdesnummer

21

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig
bebyggelse

Området består av 47 adresser och har en permanentningsgrad på
80 %.

Planförhållanden

Det finns en befintlig plan. Utredning pågår för ny plan.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA. Området är i och
med den nya tätortsavgränsningen inte längre en del av
tätortsutvecklingen. Utvecklingen ska istället präglas av
landsbygdens karaktär.

Vickberga

Ålsta

Ensta

Område
Ålsta/Ensta/Aspvik
Antal adresser
47

Figur 21. Ålsta/Ensta/Aspvik. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.

96

FÖRSLAG
BILAGOR
TILL VA-PLAN
| UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

2.22 Skälby

Området är intressant för utbyggnad eftersom det är utpekat i FÖP 2016. Om utbyggnad sker
kan behov av allmänt VA öka på sådant sätt att området behöver prioriteras för utbyggnad av
allmänt VA.
Områdesnummer

22

Status utbyggnadsplan

2029-2035

Befintlig bebyggelse

Området består av 19 adresser och har en permanentningsgrad
på 58 %

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Ålsta

Skälby

Område Skälby
Antal adresser
19

Figur 22. Skälby. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
Det är heller inte liktydigt med det som avses som utvecklingsområde i FÖP 2016.
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2.23 Öråker

Samma fastighetsägare över stora områden. Stora kulturhistoriska värden.
Områdesnummer

23

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse Området består av 13 adresser och har en permanentningsgrad på
100 %.
Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Herrgård i värdefull kulturmiljö vid
Mälaren. Utveckling av bostäder, jordbruksverksamhet och
djurhållning samt turism- och besöksnäring.

Öråker
Område Öråker
Antal adresser
13

Figur 23. Öråker. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.24 Lennartsnäs

Herrgård i värdefull kulturmiljö vid Mälaren.
Områdesnummer

24

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig
bebyggelse

Området består av 14 adresser och har en permanentningsgrad på
100 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Gemensam lösning för avlopp.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Utveckling av bostäder och
företagslokaler, jord- och skogsbruk, kommersiell hästverksamhet
och marin verksamhet kopplat till aktivt yrkesfiske.

Lennartsnäs

Villan

Område
Lennartsnäs
Antal adresser
14

Figur 24. Lennartsnäs. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.25 Ängsudden

Område med småhus nära Mälaren. Ingen förtätning sker i nuläget. Det finns kvalitetsproblem
med dricksvattnet i området. Analyser från enskilda brunnar visar på radon, förhöjd salthalt
och viss kontaminering från bakterier. Detaljplanering av industriområde i Nygård norr om
Ängsudden pågår.
Områdesnummer

25

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig bebyggelse

Området består av 32 adresser och har en permanentningsgrad på
25 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Båtklubb vid Mälaren. Utveckling av
rekreation, frilufts- och båtliv.

Östbergsskär

Ängsholmen

Enebacken
Laggarudden
Område Ängsudden

Ängsudden

Antal adresser
32

Figur 25. Ängsudden. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.

100

FÖRSLAG
BILAGOR
TILL VA-PLAN
| UPPLANDS-BRO
| UPPLANDS-BRO
KOMMUN
KOMMUN

2.26 Ådöskog

Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.
Områdesnummer

26

Status utbyggnadsplan

2020

Befintlig bebyggelse

Området består av 44 adresser och har en permanentningsgrad
på 43 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Ådö skog

Lilla Lugnet

Ekdalen

Område Ådöskog

Lugnet

Stora

Antal adresser
44

Figur 26. Ådöskog. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.27 Verkaviken

Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.
Områdesnummer

27

Status utbyggnadsplan

2020

Befintlig bebyggelse

Området består av 47 adresser och har en permanentningsgrad
på 32 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Verkaviken

Grindstugan

gård
Verka-

Område
Verkaviken
Antal adresser
47

Figur 27. Verkaviken. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.28 Sågbacken

Allmänt VA har varit på gång att byggas ut i området under en längre tid. När
detaljplanearbetet lades ner 2016 påbörjades arbetet med utbyggnaden.
Områdesnummer

28

Status utbyggnadsplan

2020

Befintlig bebyggelse

Området består av 39 adresser och har en permanentningsgrad
på 31 %.

Planförhållanden

Planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut för utbyggnad av allmänt VA.

Sågbacken

Område Sågbacken
Antal adresser
39

Figur 28. Sågbacken. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att
anslutas.
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2.29 Säbyholm

Området har tidigare varit Naturbruksgymnasium, men har byggts om till bostadshus. Det är
en del avstyckningar och förtätning pågår. Området är utpekat i Landsbygdsplanen och vidare
utbyggnad är på gång genom en ny detaljplan. Anslutning till allmänt VA är en förutsättning
för detaljplanens genomförande.
Områdesnummer

29

Status
utbyggnadsplan

2020-2028

Befintlig
bebyggelse

Området består av 40 adresser och har en permanentningsgrad på
68 %.

Planförhållanden

Detaljplan är under framtagande. Planprocessen innefattar ny
bebyggelse av cirka 90 småhus.

Befintlig VAförsörjning

Större delen av Säbyholm har anslutning till eget
avloppsreningsverk och dricksvatten från vattentäkten Leran 1:3.
Före detta Naturbruksgymnasiet har också bevattningsvatten från
Mälaren.

Beskrivning i FÖP

Området pekas ut som landsbygdskärna och för anslutning till
allmänt VA.

Säbyholm

Område Säbyholm

Björkliden

Sjöstugan

Brunnsvik

Antal adresser
40

Figur 29. Säbyholm. Områdets avgränsning är ungefärlig och inte representativ för vilka fastigheter som kommer att anslutas.
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2.30 Stora Ekeby/Leran

Litet område med ett fåtal fastigheter.
Områdesnummer

30

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområdet

Befintlig bebyggelse

Området består av 11 adresser och har en permanentningsgrad
på 91 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

-

Stora

Figur 30. Stora Ekeby/Leran. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.31 Lindormsnäs

Ansluter på eget initiativ till allmänt VA genom en avsättning.
Områdesnummer

31

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på
45 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

I dagsläget enskilda VA-lösningar. Fastighetsägarna ansluter på
eget initiativ till allmänt VA genom en avsättning.

Beskrivning i FÖP

-

Gammeltorp
Hackvik
Björnebo

Nytorp

Drakudden

Lindormsnäs

Område Lindormsnäs
Antal adresser
12

Figur 31. Lindormsnäs. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.32 Skarpskär

Litet område med få fastigheter.
Områdesnummer

32

Status
utbyggnadsplan

Bevakningsområde.

Befintlig bebyggelse

Området består av 12 adresser och har en permanentningsgrad på
36 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Enskilda VA-lösningar.

Beskrivning i FÖP

Föreslaget som LIS-område. Fritidshusbebyggelse vid Mälaren.
Utveckling av bostäder.

Skarpskär

Område
Skarpskär
Antal adresser
12

Figur 32. Skarpskär. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.33 Alholmen

En ö utan broförbindelse med 95 fastigheter helt utan permanentboende.
Områdesnummer

33

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Området består av 95 adresser och har en permanentningsgrad
på 0 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Mest torra lösningar.

Beskrivning i FÖP

-

Askholmen

Alholmen

Område Alholmen

Fiskar-

Figur 33. Alholmen. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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2.34 Gräsholmen

En ö utan broförbindelse, få fastigheter och utan permanentboende.
Områdesnummer

34

Status utbyggnadsplan

Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Området består av 24 adresser och har en permanentningsgrad
på 0 %.

Planförhållanden

Ej planlagt.

Befintlig VAförsörjning

Mest torra lösningar.

Beskrivning i FÖP

-

Lilla Gräsholmen

Gräsholmen

Område Gräsholmen
Antal adresser
24

Figur 34. Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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VA-POLICY
I policyn står förkortningen VA för vatten och avlopp, och inkluderar dricks-,
spill- samt dagvatten.
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för
VA-plansarbetet både inom och utom verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.
Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning, såväl i
kommunens tätorter som i glesare bebyggelse som säkerställer invånarnas behov av
god och säker dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och vattendrag inte
försämras och når god ekologisk status.
VA-åtgärder är kostsamma i anläggningsskedet för den enskilde fastighetsägaren
oavsett om det gäller anläggningsavgift för anslutning till allmän VA-försörjning eller
anläggande av enskild VA-lösning. Åtgärderna har lång livslängd, och felaktiga beslut
kan få betydande ekonomiska och utvecklingsmässiga konsekvenser över lång tid vilket kräver att VA-åtgärder genomförs efter en omsorgsfull bedömning och prioritering
av vad som krävs idag och vad som planeras i framtiden.
Övergripande
Kommunen ska verka för ökat förvaltningsövergripande samarbete i VA-frågor. Arbetet med VA-planering ska bedrivas kontinuerligt och gemensamt av berörda kontor
och enheter.
Kommunen ska vara en aktiv del i de kommunalägda förbunden Norrvatten och Käppalaförbundet. Kommunen ska delta i och bidra till ett gott regionalt samarbete kring
aktuella arbetsområden såsom uppströms- och kvalitetsarbete.
VA-planen ska vara samordnad med andra strategiska dokument såsom Översiktsplanen och Landsbygdsplanen (FÖP) samt riktlinjer för bostadsförsörjning, Vattenplanen, Avfallsplanen och Miljöplanen.
Påverkan från vatten och avlopp ska inte försämra förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet för kommunens vattenförekomster.
Kommunal VA-försörjning
Den allmänna VA-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och optimeras
genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete.
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Kommunen ska uppmuntra abonnenterna till ett hållbart och resurssnålt användande
av allmänna VA-tjänster.
Verksamhetsområde för vatten och avlopp ska inrättas där det finns behov av detta
ur hälso- eller miljösynpunkt. VA-utbyggnaden ska följa prioriteringen i utbyggnadsplanen för kommunalt VA. Prioriteringen i utbyggnadsplanen ska utgå från följande
parametrar;
•
•
•
•
•
•

bebyggelsestorlek
bebyggelsetäthet
påverkan på yt- och grundvatten
förväntad samhällsutveckling
förutsättningar för enskilda lösningar
genomförbarhet (tekniskt och ekonomiskt)

Vatten- och avloppsnätets kapacitet och leveranssäkerhet ska vara långsiktigt säkerställd genom att:
•

•
•
•
•
•
•

Förnyelse sker på ett ekonomiskt hållbart sätt. Genom läcksökning, områdesfilmning, analys av driftstörningar och aktuell underhållsplan kan förnyelse ske av de
ledningssträckor som har störst behov.
Översvämningsrisker identifieras och åtgärder utreds.
Rundmatning eftersträvas i hela vattenledningsnätet för att förbättra leveranssäkerheten.
Krisberedskapen är aktuell med uppdaterad krisberedskapsplan och regelbundna
krisövningar.
Kapacitetsförstärkande åtgärder utförs i takt med kommunens planerade tillväxt.
Tillskottsvatten till spillvattennätet minskas genom identifiering och åtgärdande
av källor.
Spridning av oönskade ämnen som kemikalier, läkemedel och microplaster ska
förebyggas.

Enskild VA-försörjning
Tillsynsverksamheten ska sträva mot att prioritera de åtgärder som är mest effektiva
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Tillsynen av enskilda avlopp ska ske enligt en
plan som miljöavdelningen upprätthåller.
Områden som bedöms ha hög skyddsnivå ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt ska prioriteras.
Vattenskyddsområden bör inrättas för större enskilda vattentäkter.
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Mindre bebyggelsegrupper eller fastigheter, där kommunen inte är skyldig att ordna
kommunalt vatten och avlopp, kan efter prövning och beslut av kommunen eventuellt
få möjlighet att ansluta en gemensamhetsanläggning till den allmänna VA-anläggningen.
Dagvatten
Förvaltningsövergripande samarbete kring dagvatten i planprocessen ska bibehållas
och fördjupas. Gemensamma riktlinjer och gemensam arbetsprocess ska utvecklas.
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara en utgångspunkt för
kommunens fysiska planering.
Målsättningen vid ändrad markanvändning (till exempel vid exploatering) är att dagvattenhanteringen ska bidra till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten, samtidigt som kvantiteten på dagvatten från området inte ska öka. Dagvattenhanteringen
ska vara klimatanpassad, robust samt vara en resurs för kommunen genom att bidra
till attraktiva och funktionella stadsmiljöer.
Tillsyn ska bedrivas på dagvattenhantering både inom och utanför kommunens verksamhetsområde.
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med
13 mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen
med flera större städer på lagom avstånd. Tack vare goda
kommunikationer får invånarna det bästa av två världar,
storstadens puls och lantligt boende. En mångtusenårig
historia möter en spännande framtidsutveckling och ett rikt
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuder avkoppling
för alla intressen och åldrar.
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Bakgrund till VA-planen och VA-policyn
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och utanför verksamhetsområden för
allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller också dokumentet en plan
för allmän VA-anläggning, en plan för enskild VA-försörjning och en VA-utbyggnadsplan. VAplanens genomförande, uppföljning och konsekvenser diskuteras också.
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-planarbetet
både inom och utom verksamhetsområden för allmän VA-försörjning.

Hur synpunkterna har samlats in
Förslaget till VA-plan och VA-policy har funnits tillgängligt på kommunens hemsida från 19 januari
2018. Det har varit möjligt att lämna förslag till justeringar fram till den 2 mars 2018.
Tre informationsmöten anordnades i februari. Ett möte i Kungsängen, ett i Bro och ett i Håbo-Tibble.
Mötena inleddes med en presentation av planen och policyn följt av en frågestund. Det var också
möjligt att ställa frågor direkt till kommunens representanter i ett mingel efteråt.
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Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till VA-plan och VA-policy har 39 yttranden inkommit i ärendet.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1.

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom den 23 februari 2018

Kommunala nämnder
2.

Kommunstyrelsen

inkom den 16 mars 2018

Övriga remissinstanser
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upplands-Väsby kommun
Järfälla kommun
Enköpings kommun
Trafikverket
Käppalaförbundet
Brandkåren Attunda

inkom den 25 januari 2018
inkom den 9 februari 2018
inkom den 12 mars 2018
inkom den 16 februari 2018
inkom den 26 februari 2018
inkom den 12 mars 2018

Privatpersoner
9-31

32
33
34
35
36
37
38
39

Jörgen Elovsson, Carina Westman, Andreas
Vilsmyr, Karolina Conrad, Daniel Johansson, Lars
Hållbus, Håkan Järlsäter, Thomas Andersson,
Paulina Bäfverfeldt, Ann-Louise Kivisalu, Mats
Andersson, Debby Elovsson, Birgitta Edström,
Lars-Erik Thun, Pierre Vahlberg, Andreas
Caspersson, Christin Kivisalu, Anders Alm, Marie
Hyllander, Linda Thun, My Thun, Stella Thun,
Birgitta Gyllbäck, Per-Åke Ljungqvist, Johan
Bäfverfeldt.
Maria Hagström Blomqvist
Kerstin Nyberg, Patrik Nyberg, Camilla Liljeblad
Espen Liberg
Roni Ahlqvist
Magnus Andersson
Roger och Christina Nordlander
Orvokki Knuutinen
Marcus Bonow

inkom den 22 februari 2018
till den 3 mars 2018

inkom den 26 februari 2018
inkom den 2 mars 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 28 februari 2018
inkom den 1 mars 2018
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Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras inkomna synpunkter på förslag VA-plan. 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 yttrandena som kan erhållas från kommunen. I
omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas VA-enhetens kommentarer.

Statliga myndigheter
1. Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom den 23 februari 2018

Länsstyrelsen ser positivt på förslagen som generellt anger tydliga prioriteringar för kommunens
inriktning både för allmän och enskild vattenförsörjning och avloppshantering (VA). Länstyrelen delar
i huvudsak bedömningen kring vilka frågor som är viktiga att arbeta vidare med och välkomnar att
behovet av fördjupad planering för dagvattenhantering och översvämningsrisker samt förstärkning,
förnyelse och underhåll av den befintliga allmänna VA-anläggningen har lyfts. Länsstyrelsen önskar
en tydligare tidplan i plan för allmän VA-anläggning.
Den kommande regionala vattenförsörjningsplanen beaktas på ett bra sätt i VA-planen.
Det övergripande målet i VA-policyn är bra men bra men kan vässas ytterligare ”…bidrar till att sjöar
och vattendrag inte försämras och når god ekologisk status”.
Länsstyrelsen tycker att området resurshushållning kan utvecklas i VA-planen.
Kvalitet och kvantitet på dricksvattnet bör lyftas fram i prioriteringen i VA-utbyggnadsplanen.
Målet om att inte öka kvantiteten dagvatten vid ändrad markanvändning är inte tillräckligt sett till
flöden eller för att inte försämra kvaliteten på dagvattnet.
Länsstyrelsen påpekar att Bygg- och miljönämnden även ansvarar för tillsyn av enskilda brunnar som
inte omfattas av livsmedelslagens bestämmelser. 9 kap. 10 § miljöbalken stadgar att anläggningar för
grundvattentäkter ska inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte
uppkommer. Här ges också möjlighet för kommunen att föreskriva om tillstånds- eller anmälningsplikt
i vissa områden om det behövs.
Länsstyrelsen har några mindre synpunkter gällande förtydliganden i texter om dagvatten.
Länsstyrelsen välkomnar kommunens avsikt att arbeta mot tillskottsvatten.
Länsstyrelsen delar huvudsakligen inriktningen i planen för enskild anläggning och bedömning att det
behövs mer kunskap om grundvatten. Länsstyrelsen noterar att områdena norr om Lejondalssjön och
runt Håbo-Tibble kyrkby fortsatt är med i utbyggnadsplanen för VA för de kommande åren. I
Länsstyrelsens granskningsyttrande över Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP) påpekade vi
svårigheterna med att dra VA-ledningar inom detta område med hänvisning till Riksintresse för
totalförsvaret, Kungsängens övnings- och skjutfält. Kommunen anger att en dialog med
försvarsmakten har skett inom ramen för FÖP:en angående detta och vi förutsätter därför att en sådan
dialog fortsätter inom ramen för VA-planen så att utbyggnaden av VA-ledningar inte kommer att
skada Riksintresset.

Kommentar
Det beskrivs kortfattat i VA-planen att tidplan och resurser för plan för allmän anläggning tas fram
löpande i samband med årlig verksamhetsplanering.
Justering i VA-policyn att sjöar och vattendrag inte ska försämras har arbetats in.
Resurshushållning berörs i VA-planen i och i nuläget anser kommunen att det är i tillräcklig
omfattning.
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Kommunens kännedom om dricksvattnets kvalitet och kvantitet i de enskilda anläggningarna är
bristfälliga och har därför varit svår att ta hänsyn till i arbetet med VA-utbyggnadsplanen. Det har nu
tydliggjorts i VA-planen hur frågan hanteras.
Synpunkter gällande dagvatten har arbetats in i planen.
Text gällande tillsyn på enskilda brunnar har lagts till i planen.
Försvaret har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till VA-plan men har inte inkommit
med något yttrande.

Kommunala nämnder
2. Kommunstyrelsen

inkom den 16 mars 2018

1. Kommunstyrelsen avvaktar inkomna synpunkter, inför eget svar.
2. Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på medellång sikt, ca år 2020 –
2028. Med hänsyn till att VA-planen kan ses som en genomförandeplan till den av
kommunfullmäktige 2017 antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör tidplaner och
prioriteringar om möjligt preciseras. För ett antal av dessa områden är beskedet annars samma som för
tio år sedan, d v s att en utbyggnad skall ske inom en tioårsperiod.
Kommentar
VA-planen är inte en genomförandeplan till fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016. VA-planen
är ett strategiskt dokument som berör allmänt och enskilt avlopp i hela kommunen, innanför och
utanför verksamhetsområdet.
Bygg- och Miljönämnden
Miljöavdelningen har lämnat ett förslag till yttrande. Justerat protokoll från Bygg- och Miljönämndens
sammanträde i mars saknas än så länge. Mindre ändringar är inarbetade i VA-planen i enlighet med
Miljöavdelningens förslag till ändringar.

Övriga remissinstanser
3. Upplands-Väsby kommun

inkom den 25 januari 2018

Upplands Väsby kommun avstår från att yttra sig över remiss av VA-plan
4. Järfälla kommun

inkom den 9 februari 2018

Järfälla kommun har i huvudsak inget att erinra mot förslaget. Tvärtom är det positivt att UpplandsBro utreder insatser som kan minska riskerna knutna till ledningarna som transporterar kommunens
spillvatten.
5. Enköpings kommun

inkom den 12 mars 2018

Enköpings kommun avstår från att yttra sig över remissen men ser underlaget som intressant inför
kommande arbete med att revidera kommunens egna VA-plan
6. Trafikverket

inkom den 16 februari 2018

Trafikverket ser positivt på att kommunen tar fram en VA-plan. Några statliga vägar berörs och
tillstånd ska sökas hos Trafikverket om ledningar avses läggas ner inom statligt vägområde.
VA-utbyggnad skulle kunna kombinera en utbyggnad av gång/cykelnät. Utpekade behov finns bl a i
ÅVS för väg 263 upprättad av Trafikverket i samverkan med bl a Upplands-Bro kommun.
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7. Käppalaförbundet

inkom den 26 februari 2018

Käppalaförbundet önskar lägga till en text om att minska spridning av oönskade ämnen i VA-policyn
samt en punkt om uppströmsarbetets bidrag till bättre slamkvalitet under VA-planens
miljökonsekvenser. Käppalaförbundet ser positivt på att uppströmsarbete lyfts i VA-planen och vill ta
del av en handlingsplan. De ser också positivt på arbetet med förnyelseplan.
Kommentar
De önskade förtydligandena kring uppströmsarbetet har arbetats in i planen.
8. Brandkåren Attunda

inkom den 12 mars 2018

Brandkåren Attunda ser positivt till att planen lyfter fram vikten av utveckling av samarbetet inom
kommunen i frågor som rör dagvatten och översvämning och ställer sig därför positiv till att delta i
ytterligare samarbete.
Brandkåren Attunda ser positivt till att kommunen planerar att utöka systemet med vattenkiosker

Privatpersoner
9-31. Jörgen Elovsson, Carina Westman, Andreas Vilsmyr, Karolina Conrad, Daniel Johansson,
Lars Hållbus, Håkan Järlsäter, Thomas Andersson, Paulina Bäfverfeldt, Ann-Louise Kivisalu,
Mats Andersson, Debby Elovsson, Birgitta Edström, Lars-Erik Thun, Pierre Vahlberg, Andreas
Caspersson, Christin Kivisalu, Anders Alm, Marie Hyllander, Linda Thun, My Thun, Stella
Thun, Birgitta Gyllbäck, Per-Åke Ljungqvist, Johan Bäfverfeldt.
22 ärenden med likadan text har skickats in till kommunen. Presenterat i sin helhet:
Begäran om omprövning av Upplands-Bro Kommuns förslag till VA-plan
Upplands-Bro kommun presenterade i Tibblegården den 13/2 förslag till VA-plan med anledning av
Norrvattens nya dragning av VA för anslutning till Sigtuna via bl.a. Håbo-Tibble. I planen graderades
olika geografiska områden utifrån ett bedömt behov av att ansluta sig till kommunalt VA med paragraf
6 i Vattentjänstlagen avseende hälsa och miljö som grund. I förslaget till VA-plan angavs att boende i
Håbo-Tibble kyrkby hade "stort behov" av att ansluta sig till Kommunalt VA.
Merparten av hushållen i Håbo-Tibble kyrkby är via samfällighet anslutna till ett enskilt VA-verk
vilket godkänts under kommunens tillsyn och som över tid uppfyller samtliga krav avseende hälsa och
miljö. En övervägande majoritet av fastigheterna i området disponerar samma anläggning och där
föreligger i dagsläget ingen risk för förtätning med överförd kontaminering mellan närliggande avlopp
och dricksvattenbrunnar som följd. Detta sammantaget med att VA-verket nyligen renoverats för att
under lång tid framöver (bedömt 40 år) kunna säkerställa fortsatt uppfyllande av gällande regelkrav
avseende vattenkvalitet och miljö, så motsäger vi/jag härmed oss kommunens bedömning i förslaget
till VA-plan, att Håbo-Tibble kyrkby skulle kunna anses ha ett "stort behov" av att ansluta sig till
kommunalt VA. Detta så länge som Kommunen inte påvisar att brister eller risker enligt paragraf 6 i
Vattentjänstlagen faktiskt föreligger i Håbo-Tibble Kyrkby.
Däremot kan där finnas andra behov, utanför paragraf 6 i Vattentjänstlagen, för medlemmar i HåboTibble Kyrkby VA-förening att ansluta sig till kommunalt VA. Men en sådan anslutning förutsätts då
föregås av förhandlingar mellan medlemmarna i Håbo-Tibble VA-förening och Upplands-Bro
kommun avseende både tekniska och finansiella lösningar.
Kommentar
32. Maria Hagström Blomqvist

inkom den 26 februari 2018

”Bred förankring, transparenta, förutsägbara och hållbara beslut” – ur kommunens
Vision och mål för Landsbygdsplanen, Plandokument 2017-05-12
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Kommunens hantering av förslaget
Kommunen har på ett anmärkningsvärt sätt brustit i information och transparens
gällande VA planen.
Inbjudan till kommunens informationsmöten har inte utlyst på ett korrekt sätt utan har
endast gått ut till ett fåtal berörda fastighetsägare, med berörda menas här de som
ligger i områden som enligt förslaget ska tvångsanslutas till kommunalt VA, alternativt
att man av en slump råkat se tid för informationsmötet på rätt flik på kommunens
hemsida mellan den 19 januari och fram till respektive möte.
Den för berörda fastighetsägare så viktiga frågan om kostnader och finansiering
behandlas påfallande nonchalant. Kommunen har dels underlåtit att informera om
ekonomiska konsekvenser av den föreslagna VA-planen dels muntligen vid
informationsmötet framfört osanna uppgifter och snarare förmedlat ”glädjekalkyler”
bland annat utan moms och utan att redovisa samtliga avgifter och taxor.
Med tanke på de stora kostnader en anslutning innebär för den enskilde är det ett högst
anmärkningsvärt förfarande att kommunen avstått från att ge korrekt information.
Självklart genomförs inte ett så stort projekt utan att ha underlag för budget och
finansieringsplan och självklart är de berörda fastighetsägarnas finansiering en viktig
del i den planen och då ska den också redovisas.
Den information som föredrogs på informationsmötet i Håbo-Tibble 2018-02-13 finns
bara delvis att tillgå på kommunens hemsida och de berörda fastighetsägare som inte
har fått en inbjudan har inte tillgång till, som exempel, dragningen av VA-ledningen då
dragningen inte ligger med i Förslag till VA-plan 2018 och har ändrats mot vad som
tidigare presenterats.
Sammanfattningsvis är hanteringen inte i alls linje med kommunens vision och mål. Det
är så pass dåligt skött att det inte går att undvika tanken att bristen på information och
transperenas är ett medvetet val och inte ett misstag från kommunens sida.
Vattenfrågan i Håbo-Tibble
Den 4 oktober 2016 hade kommunen och Livgardet ett gemensamt informationsmöte där
två saker togs upp.
Det ena var frågan om kommunalt VA. Innan mötet har kommunen ställt ut material
och plan på biblioteket i Bro, kommunhuset och hemsidan. Den föreslagna dragningen
av vattenledningen var runt byn och Håbo-Tibble med flera fastigheter låg enligt planen
inte i ett riskområde och var inte aktuella för kommunalt VA.
Den andra frågan var Livgardet som presenterade sin utvidgade bullerzon. Den innebär
i praktiken att det inte finns utrymme för byggandet att fler bostäder i området.
Det är påfallande märkligt att för ett område där det i oktober 2016 inte fanns miljö och
hälsoskäl för utbyggnad av VA och med rådande byggförbud, dvs inga nya hushåll
kommer att tillkomma, plötsligt i februari 2018 åberopa § 6 i Vattentjänstlagen och ange
just miljö och hälsoskäl samt ”stort behov” att ansluta samtliga 89 fastigheter i byn.
Kommunen måste konkretisera varför och på vilket sätt situationen ska ha ändrats så
radikalt på ett och ett halvt år och påvisa de miljö och hälsoskäl som åberopas för
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tillämpandet av § 6, Vattentjänstlagen. I ”Förslag för VA-plan 2018” eller på
informationsmötet framförs inga sådana skäl.
”Förslag för VA-plan 2018” och ”Förslag till VA-policy”
Det man kan säga generellt om Förslaget till VA-plan 2018 är att frånvaron av relevanta
fakta och kvantifierbara data avseende vattenrisker förvånar.
Förslaget innehåller en hel del svepande påståenden utan referens och färgglada bilder
men vid närmare genomläsning säger innehållet inte så mycket vare sig om vattenrisker
och inte alls varför vissa områden som tex Håbo-Tibble anges ha ”stort behov”.
Man förmodar, tror och antar och erkänner att man inte vet och inte har resurser att
reda på hur det är. Det är faktiskt omöjligt att utläsa grad av vattenrisker och behov
utifrån det underlaget. Det enda i planen som anges konkret är saker som antalet
hushåll per område.
Det sammanlagda intrycket är att det snarare är en inventering av hushåll och hur man
ska dra ledningen för att ansluta så många fastigheter som möjligt. Det vill säga att så
många hushåll som möjligt ingår i finansieringen av vattenledningen.
Under syfte i ”Förslag till VA plan 2018” förekommer inte heller miljö och hälsa utan
främst att man på olika sätt ska underlätta kommunens arbete.
I ”Förslag till VA-policy” talar man om hållbar vattenförsörjning och säkerställa
invånarnas krav på god vattenkvalité men också att VA ska inrättas där det finns behov
ur hälso- och miljösynpunkt.
Då man i förslaget inte har påvisat detta behov i Håbo-Tibble går kommunen emot sin
egen policy redan på förslagsstadiet.
I policyn anges också vikten att samverka med Norrvatten och Käppala på ett bättre
sätt. Här måste kommunen vara transparent om det är det omdiskuterade slamlagret
och spridandet av gödsel därifrån som är det verkliga skälet för kommunalt VA dvs om
det finns privatekonomiska intressen i kommunalt VA eller andra liknande skäl eller
planerad exploatering, industriell eller annan som inte syns i den information som
hittills har presenterats för kommuninvånare och berörda fastighetsägare.
Med bakgrund av det som framgår i redogörelsen ovan med det stora bristerna i
kommunens hantering, informationen till kommuninvånarna, underlaget för beslut
samt att något behov inte är påvisat motsäger jag mig härmed kommunens förslag till
VA-plan och hävdar att § 6 i Vattentjänstlagen inte är tillämpbar på den enhet med
fastigheter som i förlaget kallas Håbo-Tibble.
33. Kerstin Nyberg, Patrik Nyberg, Camilla Liljeblad

inkom den 2 mars 2018

Personerna är positiva till att Håbo-Tibble ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA) men
anser att det är viktigt att en del frågor hanteras i samsyn mellan kommunen och styrelsen. De önskar
en tydlighet kring hur befintlig gemensam anläggning ska hanteras i samband med anslutning till
kommunalt VA. De anser att fastigheterna inte ska kunna tvångsanslutas till kommunalt VA och att
frågan om anslutningsavgift måste redas ut. De vill också att det ska tydliggöras hur den ekonomiska
situationen förändras för fastighetsägaren sett till övriga punkter.
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Kommentar
En dialog kommer att hållas mellan kommunen och styrelsen.
34. Espen Liberg

inkom den 28 februari 2018

Personen är positiv till anslutning av kommunalt vatten och avlopp i Eriksberg och önskar påskynda
anslutning.
35. Roni Ahlqvist

inkom den 28 februari 2018

Personen önskar att området Eriksberg/Raskeboda ska anslutas till kommunalt VA nu för att skydda
Örnässjön och Lillsjön.
36. Magnus Andersson

inkom den 28 februari 2018

Personen önskar att Murartorp ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i samband med
anslutningen av Eriksberg.
Kommentar
De områdeslinjer som presenteras i planen är ungefärligt angivna och inte representativa för vilka
fastigheter som kommer att anslutas.
37. Roger och Christina Nordlander

inkom den 28 februari 2018

Personerna önskar att anslutning av Eriksberg till kommunalt vatten och avlopp ska påbörjas år 2020
och att Eriksberg ska detaljplaneläggas i samband med det.
38. Orvokki Knuutinen

inkom den 28 februari 2018

Personen tillsammans med många andra skulle vilja ha vatten till Ängsudden tidigare än vad som
anges i planen (2028-2035). Analysrapport från enskild brunn som visar på bristande vattenkvalitet är
bifogat.
Kommentar
Med anledning av dålig dricksvattenkvalitet och att detaljplanearbete pågår i närheten har området
Ändsudden flyttats till den grupp av områden som ska anslutas under perioden 2020-2028.
39. Marcus Bonow

inkom den 1 mars 2018

Personen har lämnat information om att kvaliteten på vattnet i de enskilda brunnarna i området
Ängsuden är dåligt. Analysrapport från en brunn har bifogats. En webbenkät har genomförts som visar
att flera av de boende önskar ansluta till kommunalt vatten och avlopp tidigare än vad planen angett
(2028-2035).
Kommentar
Med anledning av dålig dricksvattenkvalitet och att detaljplanearbete pågår i närheten har området
Ändsudden flyttats till den grupp av områden som ska anslutas under perioden 2020-2028.
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Resultat av samrådet
Ändringar i förslaget
Följande revideringar har gjorts efter inkomna synpunkter:





Området Ängsudden har flyttats till gruppen 2020-2028 (från gruppen 2029-2035) eftersom
uppgifter om bristfälligt dricksvatten samt pågående detaljplan i närheten har kommit in.
Förtydliganden har gjorts kring hur enskilt dricksvattens kvalitet och kvalitet samt bristen på
kunskap inom området har spelat in i VA-utbyggnadsplanen.
Större hänsyn till dagvatten har tagits.
Förtydligande har gjorts kring den grupp som högst prioriterad. VA-utbyggnad för den
gruppen ska starta senast år 2020.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.

Underlagsmaterial
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunen.
Upprättad den 16 mars 2018 av
VA-enheten
Henrik Kristensson

Sarah Nilsson

VA-chef

VA-ingenjör

Sammanställning av synpunkter på förlag till VA-plan och VA-policy

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 25

2018-04-16

Förslag till VA-plan
Dnr TN 18/0037

Beslut
1 Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till
VA-plan och VA-policy
2 Tekniska nämnden ger - under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
förslag till VA-plan och VA-policy - Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag
att
-

Tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av
möjligheten till anslutning för enstaka eller mindre grupper av
fastigheter längs med huvudledningarna
Ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden

3

Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
fördjupad dagvattenplan

4

Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät

______________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till VA-plan och VApolicy. Förslaget omfattar all VA-verksamhet i hela kommunen och består av
flera delar, VA-översikt, utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen
och plan för enskilt VA.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018



Förslag till VA-plan



Förslag till VA-policy



Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan

Förslag till beslut
1

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till
VA-plan och VA-policy

2 Tekniska nämnden ger - under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
förslag till VA-plan och VA-policy - Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag
att
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Sammanträdesdatum:
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Tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av
möjligheten till anslutning för enstaka eller mindre grupper av
fastigheter längs med huvudledningarna
- Ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden
Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
fördjupad dagvattenplan
Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät
-

3
4

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingemar Hägg (L) föreslår
Tekniska nämnden beslutar att
i

Återremittera förslag till VA-plan och VA-policy för att
komplettera och tydliggöra dokumenten enligt följande punkter;
a) VA-utbyggnad och aktuell VA-plan är underställd utvecklingen av
kommunen och inte tvärtom. Detta behöver tydliggöras i
beskrivningen av VA-planens mycket tydliga koppling till
kommunens översiktsplan (ÖP 2010), och särskilt till den
fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016).
b) Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på
medellång sikt, ca år 2020 – 2028. Med hänsyn till att VA-planen
kan ses som en genomförandeplan till den av kommunfullmäktige
2017 antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör
tidplaner och prioriteringar preciseras. För ett antal av dessa
områden är beskedet annars samma som för tio år sedan, d v s att
en utbyggnad skall ske inom en tioårsperiod.
c) I Plan för enskilt VA bör tydliggöras att bebyggelseutveckling och
exploatering kan ske genom alternativa VA-lösningar, som
anslutning till kommunens VA-nät, gemensamhetsanläggning eller
godkänd enskild anläggning. Kommunen ska inte förhindra en
exploatering utifrån bedömningar av om en bebyggelse kan
medföra skyldighet för kommunen att ordna allmän VA.
ii Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till hur kommunens
anslutningsavgift, med beaktande av kommunallagens
likställighetsprincip, kan justeras med hänsyn till följande. Genom
antagandet av Fördjupad översiktsplan för landsbygden har
klarlagts att för ett antal områden inom Försvarsmaktens s k
påverkansområde kommer som regel inte avstyckningar att vara
möjliga, även i de fall fastigheternas storlek normalt skulle medge
det.
iii Uppdra till förvaltningen att snarast ta fram tydliga förutsättningar
för beredning och prövning av möjligheter till anslutning för
enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

2018-04-16

huvudledningarna. Fastigheter som inte ingår i områden som
klassas som §6-områden och som därmed faller utanför kommunens
ansvar bör ändå ges möjlighet att ansluta mot det allmänna nätet
genom avtal. För fastigheter längs den huvudledning som nu är
under byggnad är det angeläget att ett sådant erbjudande snarast kan
kommuniceras.
iv Uppdra till förvaltningen att under förutsättning av VA-planens
antagande påbörja arbetet med en fördjupad dagvattenplan och en
detaljerad förnyelse- och underhållsplan.
v Uppdra till förvaltningen att till kommande sammanträde informera
nämnden om dialogen mellan Håbo-Tibble Kyrkby VA-förening
och Upplands-Bro kommun om en anslutning till kommunalt VA.

Yrkanden
Catharina Andersson (S) yrkar avslag till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut.
Leif Janson (S) yrkar avslag till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Hon finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs där de som vill bifalla kontorets förslagtill
beslut röstar ”Ja” och de som vill befalla Ingemar Häggs (L) förslag till beslut
röstar ”Nej”. Vid voteringen lämnas 5 Ja-röster och 4 Nej-röster.

Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Leif Janson (S)

X

Tilman D Thulesius (MP)

X

Daniele Spagnolo (KD)

X

Lars Malmström (C)

X

Nej

Marcus Sköld (M)

X

Lisbet Waern (M)

X

Ingemar Hägg (L)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Catharina Andersson (S)

X
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Reservationer
Ingemar Hägg (L), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), och Katarina
Olofsson (SD) reserverar sig till förmån för Ingemar Häggs (L) förslag till
beslut.

Protokollsanteckning
Catharina Andersson (S), Tilman D Thulesius (MP), Leif Janson (S), Daniele
Spagnolo (KD), och Lars Malmström (C) tillåts lämna följande
protokollsanteckning
”Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och
avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet
för människors hälsa eller miljön.
Kommunen har ansvar för att ordna allmänt vatten och avlopp i områden med
samlad bebyggelse på landsbygden där det finns ett behov. Ett viktigt fokus för
VA-planeringen är att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer
lagstiftningen och tar det ansvar för VA-försörjningen som åligger kommunen.
VA-utbyggnaden är underställd de krav som lagen om vattentjänster ställer.
Kommunens skyldighet att ordna allmän VA-anläggning styrs av detta men
beaktar i hög grad även kommunens utveckling i de områden som framgår av
FÖP landsbygden. VA-planen och FÖP för landsbygden har arbetats fram
parallellt med varandra.”

Beslutet skickas till:


Kommunfullmäktige

15 (20)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Linda Jonsson
Chef Internservice/ Fastighetsstrateg
Utvecklingsstaben
+46 8-581 696 28
linda.jonsson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-16

KS 18/0185

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Lokalresursplan 2018-2022
Förslag till beslut
Lokalresursplan för 2018–2022 innehållande den kommunala behovsprocessen
samt prioriteringslista för ny-, till- och ombyggnader antas.

Sammanfattning
För att utnyttja befintligt lokalbestånd effektivt och för att möta kontorens och
dess verksamheters lokalbehov över tid måste kommunens lokalresursarbete
bedrivas strategiskt. Ett verktyg för detta arbete är lokalresursplanen.
Lokalresursplan beskriver nuläget, lokalbehov i dagsläget och framöver, ger
konkreta åtgärdsförslag samt en prioriteringslista av åtgärdsförslagen. Den
beskriver även kommunens lokalförsörjningsprocess från det att ett lokalbehov
konstateras till att en beställning av ny-, till- eller ombyggnad görs och
Kommunfastigheters ny- och ombyggnadsprocess av verksamhetslokaler.
Lokalresursplanen ska revideras två gånger årligen så att den hålls aktuell som
styrinstrument i budgetberedningen. Denna lokalresursplan är den femte
upplagan och planperioden sträcker sig från 2018 till 2022.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018.
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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

Datum

Vår beteckning

2018-05-08

KS 18/0185

Kommunledningskontoret

Ärendet
Upplands-Bro kommun är en expansiv kommun med många pågående
planprojekt och utbyggnader. Det finns en tydlig politisk vilja om att
kommunen ska växa och befolkningen ökar med cirka 1000 personer årligen.
Detta påverkar efterfrågan på kommunal service på både kort och lång sikt. En
förutsättning för att möta det ökade och förändrade lokalbehovet som följer av
en befolkningsökning och för att kunna erbjuda kommunens verksamheter
ändamålsenliga lokaler är att kommunen arbetar strategiskt när det kommer till
lokalresursplanering.
För att kunna utnyttja de befintliga lokalerna så effektivt som möjligt och för
att möta efterfrågan över tid är det viktigt att ha en aktuell helhetsbild över den
totala lokalkonsumtionen, att aktivt bevaka det nuvarande lokalbehovet och det
förväntade behov framöver. Med detta som bakgrund har kommunens
fastighetsstrateg tillsammans med representanter från de olika kontoren sedan
2015 haft i uppdrag att ta fram en lokalresursplan. Planen är ett viktigt
planeringsverktyg och ett underlag för kommunens årliga budgetprocess.
Organisationen bakom lokalresursplanen består utav en lokalresursgrupp och
en lokalstyrgrupp.
Lokalresursplanen bygger till stor grad på befolkningsprognosen och beskriver
de olika kontorens lokalbehov i nuläget, lokalbehov framöver, åtgärdsförslag
och förslag till prioritering av kommande lokalprojekt. Den beskriver även
kommunens lokalförsörjningsprocess, Kommunfastigheters ny- och
ombyggnadsprocess av verksamhetslokaler samt dess kommunala
beslutspunkter.
Lokalresursplanen omfattar fem år och ska revideras två gånger årligen så att
den hålls aktuell som styrinstrument i budgetberedningen, denna fjärde upplaga
av lokalförsörjningsplanen omfattar 2018–2022.
En förutsättning för detta strategiska arbete och för att kunna revidera
lokalresursplanen är att lokalresursgruppen träffas regelbundet och utbyter
information, att fastighetsstrategen dokumenterar förändringar och löpande
rapporterar till lokalresursstyrgruppen.

Barnperspektiv
En strategisk planering av kommunens lokalbestånd och dess lokalisering
förbättrar förutsättningarna att möta kommuninvånarnas behov utav förskoleoch skolplatser över tid, så att barnen erbjuds bra miljöer i ändamålsenliga och
permanenta lokaler.
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Datum

Vår beteckning

2018-05-08

KS 18/0185

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Linda Jonsson
Fastighetsstrateg

Bilagor
1. Lokalresursplan 2018–2022.
Beslut sänds till
 Upplands-Bro Kommunfastigheter
 AB Upplands-Brohus
 Akt
 Samtliga nämnder inom Upplands-Bro kommun
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Förord
Denna lokalresursplan är en revidering av Lokalresursplan 2017-2021 som
antogs av kommunstyrelsen i december 2017. Syftet med lokalresursplanen
är att fungera som ett verktyg för att anpassa utbudet av verksamhetslokaler
till efterfrågan, att främja dess ändamålsenlighet och på ett ekonomiskt
fördelaktigt sätt förvalta och underhålla dem. Målet med lokalresursplanen är
att redovisa en helhetsbild över lokalbehovet i kommunen, att strategiskt
planera för och lokalisera kommunens lokalbestånd samt att skapa
förutsättningar för Samhällsbyggnadskontoret så att de i sin tur kan ge
möjligheter i detaljplaneringen som motsvarar kommande behov.
Denna lokalresursplan innehåller information om nuläget, lokalbehov i
dagsläget och framöver, konkreta åtgärdsförslag samt prioriteringslista över
åtgärdsförslagen. Den beskriver även kommunens lokalförsörjningsprocess
och dess beslutspunkter.
Upplands-Bro kommun är en expansiv kommun med många pågående
planprojekt och utbyggnader. Ett av kommunens mål är att befolkningen ska
öka med cirka 400 personer årligen, men det senaste året har befolkningen
ökat mycket mer än så vilket påverkar efterfrågan på kommunal service på
både kort och lång sikt. Med hjälp av lokalresursplanen blir det lättare att se
och möta dessa förändringar.
Denna lokalresursplan bygger på information som inlämnats från
Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Utbildningskontoret,
Socialkontoret, Kultur- och fritidskontoret och AB Upplands-Brohus under
2018 samt på befolknings-, barn- och elevprognoser.
Lokalresursplanen är ett resultat av ett givande samarbete mellan deltagarna i
lokalresursgruppen och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen.
Upplands-Bro kommun 2018-05-16
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Övergripande principer/ Inriktning
•

Kommunens verksamhetsbehov ska prioriteras i samband med
planarbetet.

•

All nybyggnation ska vara effektiv, kvalitativ och ekonomiskt-, socialtoch ekologiskt hållbar. Verksamhetslokaler ska byggas med kvalitet
utifrån standardmodeller med hänsyn till framtida driftskostnader.

•

Utgångspunkten ska alltid vara att se över befintliga lokaler och
möjligheter till samordning eller tillbyggnad innan nybyggnad
diskuteras.

•

Kommunens allmänna lokaler ska nyttjas effektiv och tillgängligheten
för kommuninnevånare, föreningar med flera ska öka i kommunens
samtliga lokaler.

•

Verksamhetslokalerna ska ha miljöer som minimerar risken för våld,
hot, kränkningar och mobbing. Detta kan exempelvis uppnås genom
att bygga bort alternativt undvika att bygga undanskymda utrymmen
om de inte krävs för verksamheten.

•

Kommunens äldreboende, skolor och förskolor ska erbjuda lokalt
tillagad mat.

•

Vid varje beställning till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB om
förlängning eller nyanskaffning av moduler ska val av
finansieringslösning baseras på en långsiktig analys över vilket av
alternativen, hyra eller köpa, som ger den lägsta hyran för
verksamheten och är den ekonomiskt mest fördelaktigaste.

•

I Upplands-Bro kommun bygger vi Idrottshallar och Multihallar för bästa
möjliga nyttjandegrad. Vid byggnation av hallar ha som princip att
bygga i kluster med förutsättningar för gemensamma kansli och
samordningsmöjligheter. Utrusta hallarna med läktare och
förutsättningar för fik vid behov.

•

Huvudinriktningen för LSS boende är att integrera gruppboende och
satellitlägenheter i bostadsbestånd.
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Slutsatser och åtgärdsförslag
1.1

Utbildningsnämnden

Förskolor
Behovet av platser i kommunens förskolor varierar kraftigt under året till följd av att
sexåringarna slutar i förskolan och börjar förskoleklass på hösten. Detta resulterar i en
minskad efterfrågan på förskoleplatser på hösten och en ökad efterfrågan på våren i
kommunens förskolelokaler. En viss överkapacitet behövs dessutom för att förskolorna ska
kunna ta emot barn med särskilda behov, då dessa ofta är i behov av mer lokalyta.
De lokalbehov, slutsatser och åtgärdsförslag som beskrivs i lokalresursplanen baseras på
behov under våren (när behovet i regel är som störst). Befolkningsprognosen visar att antalet
barn i åldrarna 1–5 år i kommunen kommer att öka de kommande fem åren vilket resulterar i
en ökad efterfrågan av förskoleplatser. I Kungsängen, där en temporär modulförskola har
startat, en utbyggnad av befintlig förskola utreds och ytterligare en förskola på Ringvägen
planeras till år 2019, kommer behovet av förskoleplatser kunna mötas under planperioden. I
Bro och Låssaområdet kan det bli ett underskott av förskoleplatser redan i år och tillfälliga
lokaler behöver ersättas under planperioden så här kommer det krävas stora anpassningar i
lokalbeståndet för att kunna möta behovet, vilket det planeras för. I nyckelkodsområdena
Västra Ryd/Brunna förväntas antalet barn öka måttligt fram till år 2021 för att därefter öka
mer. I Håbo-Tibble/ Håtuna beräknas antalet barn ligga stabilt under planperioden. Dock
planeras en ny förskola till 2021 i Tjusta för att kunna samla alla förskolebarn i området i en
byggnad. Med anledning av den kraftiga expansionen av kommunen under de kommande
åren ser utbildningsnämnden att arbetet med att bygga flera nya förskolor måste påbörjas
under planperioden. Behovet av förskoleplatser i Östra Bro ska i första hand utredas med
placering i centrala delarna av Bro.
Nedan följer åtgärdsförslag för att kunna möta lokalbehovet framöver.
•

Bygga ut Blommans förskola i Bro med två avdelningar, från 80 till 120 platser.

•

Bygga en ny förskola i östra Bro, Kockbacka.

•

En ny förskola vid Ringvägen.

•

Ny förskola vid Lillsjö Badväg.

•

Bygga ut befintliga förskolan i Norrboda med fyra avdelningar.

•

Bygga två nya förskolor till det nya bostadsområdet Trädgårdsstaden.

•

Bygga en ny förskola intill Tjustaskolan för att samlokalisera de två befintliga
förskolorna. Renovera Röda villan så att den kan användas till dess.

•

Bygga nya förskolor till det nya bostadsområdet Tegelhagen.

•

Bygga ny förskola vid Tibbleängen.

•

Bygga nya förskolor till det nya bostadsområdet Rankhus.

•

Bygga nya förskolor i Brunnaområdet (f.d. Coop).

•

Bygga nya förskolor till det nya bostadsområdet vid Örnäs.
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Grundskolor
Upplands-Bro kommun har totalt sett en överkapacitet av skolplatser i dagsläget.
Ekhammarskolan, Lillsjöskolan och Finnstaskolan har dock för lite platser för att tillgodose
behovet i områdena. Antalet platser i skolornas matsal, idrottssal och specialsalar är också
begränsande faktorer för skolans platskapacitet. I Bro kommer dagens överkapacitet minska
succesivt de kommande fem åren. I Kungsängen blir det brist på elevplatser redan år 2020
om inte platskapaciteten ökar. I Västra Ryd/ Brunna kan planperiodens överkapacitet som
förväntas ligga runt cirka 20–40 platser komma att balanseras i och med att det närliggande
Norrbodaområdet expanderar. I Håbo-Tibble och Håtuna förväntas elevunderlaget stanna på
samma nivå under planperioden. Kommunen har inte möjligheten att erbjuda platser till alla
särskoleelever idag så cirka 14 grundsärskoleelever är placerade i externa skolor i hela
länet. Detta är mycket kostsamt för kommunen och omständligt för vårdnadshavare. Nedan
följer åtgärdsförslag för att möta lokalbehovet framöver.
•

Starta nybyggnation av grundsärskola vid Ekhammarområdet.

•

Utöka Ekhammarskolan med 400 nya elevplatser.

•

Göra om Tjustaskolans kök till ett tillagningskök. Koppla på kommunalt vatten och
avlopp när möjlighet finns så att VA-försörjningen säkerställs, utredning pågår.

•

Bygga en ny skola/ sporthall i Norrboda (F-9) för att möta växande elevkullar.

•

En ny F-9-skola/ sporthall till Trädgårdsstaden i Bro.

•

En ny skola till Tegelhagen etapp 1.

•

Nya skolor/ sporthall till Rankhus etapp 1.

•

Ny F-9-skola i Norrboda Brunna (Brunna park).

Gymnasieskolan
I dagsläget möter platskapaciteten behovet i gymnasieutbildningslokalerna. UpplandsBrogymnasiet (UBG), med sina 1 000 elevplatser, tar idag emot cirka 931 elever. Dessa
1 000 elevplatser är beräknat utifrån att två av skolans yrkesprogram har huvuddelen av sin
undervisning utanför skolans lokaler. Senaste årens förändringar med ny gymnasiereform
har resulterat i att fler elever får sin undervisning i skolans huvudbyggnad. Dessutom har
antalet ensamkommande elever ökat på gymnasiet. UBG startade Barn- och
fritidsprogrammet till höstterminen 2017. Då utökades målgruppen och fler av Upplands-Bro
kommuns gymnasieelever får skäl att studera i sin hemkommun istället för att söka sig till
skolor utanför kommunen. Framöver kommer antalet ungdomar i åldrarna 16–18 öka i hela
Stockholmsregionen. Nedan följer åtgärdsförslag för att möta lokalbehovet framöver.
•

Utreda möjligheten att anpassa/ bygga ut Upplands-Brogymnasiets lokaler för att
kunna ta emot fler elever.
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1.2

Socialnämnden

Antalet äldre i behov av insatser ökar under planperioden. Detta innebär att fler
äldreomsorgsplatser behövs då de boenden som finns i kommunen är fullbelagda i
dagsläget. Nedan följer åtgärdsförslag för att möta lokalbehovet framöver.
•

Nytt äldreboende till 2021/2022.

Kommunens grupp- och servicebostäder är i princip fullbelagda i dagsläget. Efterfrågan är
större än utbudet så därför köper socialkontoret externa gruppboendeplatser. Dessutom
beräknas antalet kommuninvånare i behov av insatsen grupp- eller servicebostad öka under
kommande år. Nedan följer åtgärdsförslag för att möta förutsättningarna framöver.
•

Upprättande av tre nya gruppbostäder, ett för att möta volymökningen beräknas stå
klart 2018, ett för att ersätta Skyttens gruppboende 2018/2019 samt ytterligare ett för
att möta ett ökat behov.

•

Fortsatt diskussion med AB Upplands-Brohus för att Socialnämnden ska få tillgång till
mindre lägenheter till så kallade ”satellitlägenheter” knutna till något av nämndens
gruppboenden.

Stöd- och behandlingsenhetens lokaler är inte ändamålsenliga för nuvarande verksamhet
och de behöver samlokaliseras.
För närvarande har kommunen ansvar för cirka 66 ensamkommande flyktingbarn (EKB).
Under 2017 tog kommunen emot enstaka EKB. Under 2017 tog kommunen emot 74
nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd och under 2018 ska kommunen ta
emot 54 personer. För att klara en ökad efterfrågan på bostäder behövs långsiktiga
lösningar. Våren 2016 togs ett hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn
med 20 platser i drift. Boendet har drivits på entreprenad av Vårljus som samägs av ett flertal
kommuner i länet. Boendet avvecklades mars 2018 då behovet av platser minskat.
•

Att AB Upplands-Brohus möjliggör ytterligare lägenheter för socialnämndens behov,
bland annat för att kunna placera ensamkommande ungdomar i stödboende.

•

Samlokalisering av Härnevimottagningen och Solängen under 2018.

8

Lokalresursplan
2018–2022

1.3

Kultur- och fritidsnämnden

Frågan om nya lokaler måste vara pågående och behovet bevakas löpande.
Bokningsgraden av lokaler och avståndet till dem är bra mått på behov av nya lokaler. Det
finns inga antagna mått på hur stort utbudet av varje lokaltyp bör vara i förhållande till
befolkningens storlek och fördelning. Många av kultur- och fritidslokalerna är äldre och
behöver rustas upp. En inventering av kulturhistoriska byggnader genomfördes 2016 och har
redovisats för Kultur- och fritidsnämnden under våren 2017. Nedan följer åtgärdsförslag för
att möta lokalbehovet framöver.

1.4

•

Att Kultur- och fritidskontoret är delaktiga i kommunens planarbete och på ett tidigt
stadie får framföra lokalbehovet när nya detaljplaner och nya bostadsområden
planeras.

•

En ny sporthall anpassad för bordtennis i Kungsängen.

•

Ungdomens Hus. En utredning har gjorts om ett samnyttjande av lokaler för
Ungdomens Hus (UH) och Kulturskolan. Idag saknas lokaler för UH och Kulturskolan
begränsas av trångboddhet. Kulturskolans lokaler är ur arbetsmiljöperspektiv
undermåliga och inte heller tillgänglighetsanpassade.

•

Anpassa Bro bibliotek till kombinerat skolbibliotek (dialog med Utbildningskontoret har
påbörjats) och i samband med det utveckla en ny biblioteksfilial i Trädgårdsstaden.

•

Flera av verksamhetslokalerna behöver eller kan komma att behöva anpassas,
utvecklas eller utredas för att bättre kunna möta behovet hos invånarna i kommunen.

•

Att det i samband med byggnation av en skola även byggs en sporthall i anslutning till
den och att storleken på spelplanen möjliggör spel för de traditionella
inomhusidrotterna.

•

Det bör göras en översyn om lokalernas skick och tas fram en underhållsplan för vad
som ska åtgärdas och i vilken ordning det ska ske. En inledande kartläggning har
nyligen genomförts. Byggteknisk kompetens bör ta vid med ett uppdrag om en
åtgärdsplan innehållande ekonomi och prioritering.

•

Kommunen äger ett antal både äldre och alltfler nya/ moderna lokaler som
Kultur- och fritidskontoret förvaltar. Dock saknas en förvaltningsorganisation i
kommunen varför behovet av ett förvaltningsavtal är prioriterat. Det finns även ett
stort renoveringsbehov för flera av fastigheterna.

•

Lillsjö friluftsgård har brunnit ner och brandrester ska rivas och bortforslas. Därefter
börjar planeringen av en ny byggnad. Temporära och långsiktiga förslag ska
diskuteras.

Kommunstyrelsen

I dagsläget är arbetsmiljön bristfällig i delar av kommunhuset, antalet anställda har ökat
kraftigt sedan inflyttning i 2006. Det kvarstår att införa källsortering i hela huset.
Arbetsmarknadsenheten (AME) ser ett ökat behov av lokaler då antalet deltagare har ökat
mycket senaste året och förväntas fortsätta öka. De befintliga lokalerna ger inte utrymme för
någon större expansion. Nedan följer åtgärdsförslag för att möta lokalbehovet framöver.
Att i linje med de två övergripande målen, att bli en attraktivare arbetsgivare och en grön
kommun i utveckling genomföra de förändringar som föreslås i projektet ”Översyn av
arbetsplatser och arbetsmiljö i kommunhuset”, för att förbättra arbetsmiljön och för att införa
källsortering fullt ut.
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•

Arbetsmarknadsenheten söker aktivt samarbete med andra kontor inom kommunen
för att se möjlighet till fler lokaler. Det är planerat att flytta verksamheten på
Fjärilsstigen samt delar av verksamheten på Vävnadsvägen till andra lokaler under
2018.

•

Ny lokal till arbetsmarknadsenhetens verksamhet Garaget och på sikt samlokalisera
verksamheten med Hantverkshuset, Vävnadsvägen och Fjärilstigen (AME).

•

Ta emot fler deltagare i befintliga lokaler på Torget 4.

•

Ny lokal alternativt flytta befintlig lokal för civilförsvarsförrådet.

1.5

Tekniska nämnden

Ulleviförrådet genomgår en ny- och tillbyggnad för att möta arbetsmiljö- och hygienkrav.
Tidigare fanns det inte tillräckligt med utrymmen för omklädnad, mat och möten. För att
frigöra yta i kommunhuset kommer Tekniska kontoret flytta ut delar av sin verksamhet till en
lokal på Kyrkvägen. Nedan följer åtgärdsförslag för att möta lokalbehovet framöver.

1.6

•

Färdigställa Ulleviförrådet.

•

Anpassa inhyrd lokal på Kyrkvägen för cirka tio arbetsplatser.

AB Upplands-Brohus

Arbetsmiljön i samtliga av AB Upplands-Brohus lokaler är bristfälliga. Det enskilt största
problemet är att det saknas tillräckligt med arbetsplatser för den bemanning som krävs idag
vilket innebär att planerad expansion från cirka 40 till 50 medarbetare inte kan genomföras.
Många medarbetare sitter idag mycket trångt, vilket skapar problem med inomhusluften då
varken lokaler eller ventilation är dimensionerade för antalet medarbetare. Trångboddheten i
sig skapar också stress då det blir mycket spring, överhörning och för hög arbetsbelastning.
De begränsade ytorna förhindrar rekrytering av de antal medarbetare som förvaltningsvolym
och projektuppdragen kräver.
I samband med att en behovsanalys arbetats fram har det blivit allt mer tydligt att det även
finns behov att skapa möjligheter att ge våra kunder ännu bättre service. Det gäller såväl vår
”stora” kund, Upplands-Bro kommun och möjligheten att effektuera projekten i denna
lokalresursplan samt enskilda bostadshyresgäster som vill prata ostört om sina problem. Det
finns också en övertygelse om att en samlokalisering där hela företaget utgår från ett ställe
skulle effektivisera arbetet och skapa en större vi-känsla.
När det gäller lokalernas placering är det viktigt att såväl kunder, personal samt
samarbetspartners kan ta sig dit med allmänna kommunikationer. Vidare finns inget behov
av att ha lokaler alltför centralt. Det är snarare en fördel med vår transportintensiva
verksamhet att inte ligga mitt i centrum eller alldeles i närheten av skolor eller förskolor.
Med anledning av ovanstående nulägesanalys och framtida behov kan vi enligt
prioriteringsmodellen konstatera att det finns risk för allvarlig verksamhetsstörning och i
värsta fall personskador.
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1.7

Modell för prioriteringar vid ny-, till- och ombyggnader

Upplands-Bro kommun har valt att använda följande prioriteringsmodell vid ny-, till-,
och ombyggnader:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risk för allvarliga personskador, egendomsskador eller
allvarlig verksamhetsstörning
Lag-/myndighetskrav
Ökade volymbehov
Politiska uppdrag
Energiåtgärder
Ej prioriterat enl. ovan och lönsamma åtgärder

De åtgärder som grundar sig på att det föreligger risk för allvarliga personskador,
egendomsskador eller allvarlig verksamhetsstörning har högst prioritet och därefter
följer Lag-/myndighetskrav med flera. Syftet med modellen är att fungera som ett
stöd i prioriteringsarbetet. Behov som kan lösas inom befintligt lokalbestånd tas
enligt den kommunala behovsprocessen inte med i lokalresursplanens
prioriteringslista då arbetet istället fortsätter inom det egna kontoret. Det gäller även
åtgärder som kan härledas till driften.
I den takt Upplands-Bro kommun expanderar är det viktigt att utbudet av
verksamhetslokaler kan möta det växande behovet och att politiker, tjänstemän och det
kommunala fastighetsbolaget har en samsyn kring vilka åtgärder som är viktigast att
prioritera.
Klassificeringen sker i klasserna 1–3 där åtgärder som utifrån prioritetsmodellen ovan
har graderats som 1–2, det vill säga där behovet av åtgärd grundar sig på en risk för
allvarliga personskador, egendomsskador eller allvarlig verksamhetsstörning eller på
lag-/myndighetskravprioritet tilldelas prioritet 1. De åtgärdsförslag som i modellen
graderats som 3–4 får prioritet 2 och åtgärder som graderats som 5–6 får prioritet 3.
Skulle en åtgärd, utifrån modellen, graderats till både en 2 och en 4 utgår man från den
högsta klassificeringen och åtgärden får prioritet 1 i prioriteringslistan.
De åtgärdsförslag/projekt som är pågående och/eller beslutade men ännu inte färdigställda
finns med på listan markerade i grått.
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Prioritet

Lokalbehov

Motivering till
prioritering

Status

1

Garaget, (AME)

Arbetsmiljöproblem

Olika alternativ på lösning
utreds

1

Översyn
kommunhus

Åtgärda
arbetsmiljöproblem,
införa källsortering
och bli attraktivare
arbetsgivare

Behovsanalys pågår,
källsortering delvis infört

1

Samlokalisering 1

Härnevimottagningen Behovsanalys pågår
och Solängen

1

Gruppboende 2

Ersätta Skyttens
vägs gruppboende
som inte är i
godtagbart skick

Behovsanalys genomförd

1

Kulturskolan

Åtgärda
arbetsmiljöproblem
och brister i
tillgängligheten

Utredning kring lokalbehov och
möjlighet till samlokalisering
med ett eventuellt kommande
Ungdomens Hus i Kungsängen

1

Nya lokaler AB
Upplands-Brohus

Arbetsmiljöproblem,
utökning av
verksamheten samt
bli en attraktiv
arbetsgivare

Behovsanalys utförd, initiera
förstudie

2

Upplands-Bro
Gymnasiet

Anpassas för fler
elever

Utredning pågår

2

AME

Behov av utökade
lokaler då antalet
deltagare ökat och
ökar

Behovsanalys klar

2

Utbyggnad
Norrboda förskola

Möta växande behov
av förskoleplatser

Förstudie beställd

2

Gruppboende 3

Möta volymökningar

Behovsanalys genomförd
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2

Lillsjö Badväg
förskola

Möta växande behov
av förskoleplatser

Detaljplan har vunnit laga kraft
och bygglovsansökan inlämnad

2

Ekhammarskolan

Utbyggnad för
ytterligare 400 elever

Detaljplaneprocess pågår och
förutsättningar utreds

2

Ny F-9 skola/
sporthall i
Norrboda

Möta växande behov
av skolplatser och
behovet hos
föreningslivet

Detaljplaneprocess pågår

2

Ekhammar
särskola

Möter inte
efterfrågan i
dagsläget, idag dyra
externa lösningar

Förstudie beställd
Detaljplaneprocess pågår

2

Trädgårdsstaden

2 förskolor, 1 skola/
sporthall samt
biblioteksfilial

Förstudie en kommunal fsk
beställd

2

Ny förskola intill
Tjustaskolan

Slå ihop Håbo-Tibble
och Tjusta fsk

Utredning pågår

2

Ungdomens Hus

Uppdrag finns att
driva verksamhet

Utredning om ett eventuellt
kommande Ungdomens Hus i
Kungsängen, lokalbehov och
eventuell samlokalisering av
Kulturskolan

2

Tibbleängen
förskola

Möta växande behov
av förskoleplatser

Detaljplaneprocess pågår

2

Tegelhagen

Nya förskolor och
skola/ sporthall

Detaljplan har vunnit laga kraft
och planering pågår

2

Rankhus

Nya förskolor/
skolor/sporthall

Detaljplaneprocess pågår

2

Brunna

Nya förskolor

Detaljplaneprocess pågår

2

Örnäs

Nya förskolor

Detaljplaneprocess pågår
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2

Ny förskola i Östra
Bro

Möta växande behov
av förskoleplatser

Förstudie beställd,
detaljplaneprocess pågår

2

Nytt äldreboende

Möta volymökningar

Behovsanalys pågår

Pågående/ beslutade projekt
1

Tjusta förskola

Renovering av Röda
villan pga. dåliga
lokaler

Pågår

1

Ulleviförrådet

Helt ny byggnad,
personalutrymmen

Byggnation pågår

2

Blomman förskola

Kunna hålla
garantitiden för
placeringar i
området, kö

Tillbyggnad pågår, detaljplan
tagen, investeringsbeslut klart i
KF

2

Sporthall anpassad
för bordtennis

Möta behovet hos
föreningslivet

Arbetet med
förfrågningsunderlag och
bygglovshandlingar pågår

2

Ringvägen förskola

Behov av
förskoleplatser i
området

Detaljplan har vunnit laga kraft
och projektering pågår

3

Kvistaberg

Färdigställa lokalen

Kvarstår anslutning till
kommunal VA
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Inledning
2.1

Bakgrund

Upplands-Bro kommuns behov av att arbeta mer strategiskt när det kommer till
lokalresursplanering har blivit påtagligt de senaste åren. För att kunna erbjuda kommunens
verksamheter ändamålsenliga lokaler och för att kunna möta efterfrågan över tid är det viktigt
att ha en aktuell helhetsbild över den totala lokalkonsumtionen, att aktivt bevaka det
nuvarande lokalbehovet och det förväntade behov framöver. Fastighetsstrategen ombads att
presentera för ledningsgruppen hur ett lokalresursarbete i kommun kan gå till, vad en
lokalresursplan är, vad den kan innehålla och användas till. Denna presentation ägde rum i
januari 2015 och som en följd av detta fick fastighetsstrategen tillsammans med
representanter från kommunens olika kontor i uppdrag att arbeta mer strategiskt med
lokalresursfrågor. Arbetet skulle ske i projektform och organisationen bestod utav en
lokalresursgrupp och en lokalstyrgrupp.
I och med att lokalresursarbetet fick högre prioritet, konkritiserades uppdraget utav
styrgruppen och lokalresursgruppen fick i juni 2015 i uppdrag att som ett första delprojekt ta
fram en lokalresursplan för Upplands-Bro kommun.
I oktober 2015 presenterades första utgåvan av lokalresursplanen innehållande en
inventering av nuläget, en identifiering av verksamheternas nuvarande och kommande
lokalbehov (5 års sikt) och föreslagna åtgärder och anpassningar för att möta det förväntade
behovet.
Ett slutgiltigt delprojekt för lokalresursgruppen var att ta fram förslag på arbetsprocess för hur
arbetet ska gå till från det att ett kontor har konstaterat ett lokalbehov till dess att beslut
fattats om anpassning i form av ny-, till- eller ombyggnad. Detta projekt resulterade i den
kommunala behovsprocessen som beskriver de olika steg som kommunen ansvarar för i
lokalförsörjningsprocessen samt vilka beslutspunkter som finns längst processen.

2.2

Syfte

Lokalresursplanering i Upplands-Bro kommun syftar till att aktivt se till att utbudet av lokaler
anpassas till efterfrågan, att lokalerna är ändamålsenliga och att de förvaltas och underhålls
på ett kostnadseffektivt sätt. Lokalresursplanen och den kommunala behovsprocessen är två
viktiga verktyg för detta arbete.

2.3

Mål
•

Ge kommunens samtliga kontor och fastighetsbolag ett helhetsperspektiv över
kommunens lokalbestånd och lokalbehov så att alla får en gemensam bild av vilka
behov som kan uppfyllas inom befintligt lokalbestånd och vilka ny-, till- och
ombyggnad samt avvecklingar som behövs.

•

Underlätta för en mer strategisk planering av kommunens lokalbestånd så att det kan
anpassas till förändringar i befolkningsstrukturen över tiden. Detta för att undvika dyra
brandkårsutryckningar.

•

Att underlätta för den strategiska placeringen av verksamhetslokaler vid nyetablering.

•

Att skapa förutsättningar för Samhällsbyggnadskontoret att ge möjligheter i
detaljplaneringen som motsvarar kommande lokalbehov.
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2.4

Målgrupp

Den primära målgruppen för lokalresursplanen är förtroendevalda. Övriga målgrupper är
lokalutnyttjande verksamheter samt de kommunala fastighetsbolagen.

2.5

Arbetsmodell

Alla kontoren ansvarar för att redovisa sitt nuläge, behov på kort och lång sikt (5 år) samt att
komma med åtgärdsförslag. Kommunledningskontoret har ett samordningsansvar.

2.6

Avgränsningar

I dagsläget har ingen detaljerad lokalrevision utförts. Analysen av hur effektivt lokalerna
utnyttjas är begränsad då det finns fler aspekter, än det faktiskt antal nyttjare i förhållande till
total platskapacitet, som behövs utredas för att bedöma detta. Bostäder upptas i planen
enbart som påverkansfaktorer för planering av lokaler.

2.7

Riskanalys

Lokalresursgruppen har i sitt arbete med att ta fram en lokalresursplan fått utgå ifrån ett
aktuellt nuläge med rådande information, förutsättningar och prognoser för att dra sina
slutsatser.
Det finns många riskfaktorer som lokalresursgruppen inte kan påverka och som påverkar
lokalresursarbetet. Exempel på sådant är en förändrad befolkningsutveckling, förändringar i
verksamheternas lokalutnyttjande, politiska beslut, förändringar i planarbetet och förlängda
ledtider.

2.8

Uppföljning

Lokalresursplanen ska revideras två gånger årligen. Förutsättningen för detta är en aktiv
bevakning i form att lokalresursgruppen träffas regelbundet och utbyter information och att
fastighetsstrategen dokumenterar förändringar löpande.
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Befolkningsutveckling
Sedan 2006 har inflyttningen till Upplands-Bro kommun legat på en hög nivå och
det fortsätter att hända mycket i kommunen. År 2014 nådde inflyttningen en rekordnivå med
2 319 personer, och har efter det fortsatt att öka. Under 2017 flyttade 2 853 personer in i
kommunen, vilket är den högsta årsnoteringen sedan vi började följa inflyttningen 1972.
Under första kvartalet 2018 flyttade 980 personer in i kommunen. Det är troligt att även
boendetätheten ökar, det vill säga att det bor fler människor på mindre yta. Det finns heller
inget som tyder på att inflyttningen skulle minska radikalt jämfört med åren innan. I dagsläget
har Upplands-Bro kommun den 5:e snabbaste befolkningstillväxten i landet, med drygt 14
procents ökning av invånarantalet. Kommunen planerar fortfarande många bostäder under
den närmaste tioårsperioden.
I befolkningsprognosen som togs fram i maj 2018 beräknades 2018 års befolkning uppgå till
cirka 28 770 personer vid årets slut. Enligt 2018 års prognos fortsätter befolkningen att öka
snabbt under kommande år med cirka 1 000 personer per år, med en viss avmattning mot
slutet av prognosperioden. År 2027 kommer Upplands-Bro att ha passerat 37 000 invånare
om prognosen stämmer. Byggprognosen är mycket hög under den kommande
tioårsperioden, vilket i prognosen bidrar till den höga inflyttningen.
Lägenhetsprognosen som presenterar vilka bostadsprojekt (förutom LSS-boendet och
äldreboendet) som är planerade i kommunens olika områden är ett underlag till
befolkningsprognosen. Antagande om en inrikes inflyttning per nybyggd lägenhet är 2,2
personer i flerbostadshus och 3,4 personer i småhus. Cirka 70 % av inflyttningen i
nybyggnation antas komma från andra kommuner.
Den totala befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun delas upp i geografiska
delområden, så kallade prognosområden, dessa är:
Bro och Låssa (område 1, 2)
Kungsängen (område 3)
Västra Ryd/ Brunna (område: 4)
Håbo-Tibble och Håtuna (område 5, 6)
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(Prognosområden från 2018 gäller tillsvidare)
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Att få befolkningsprognosen uppdelad på prognosområden gör det lättare att se vilka olika
lokalbehov de olika områdena i kommunen har nu och framöver då demografin påverkar
efterfrågan av olika offentliga verksamheter och därmed olika slags lokaler.
Samhällsbyggnadskontoret har beräknat en prognos för inflyttningsklara lägenheter i
kommunen framöver och den senaste prognosen sträcker sig från 2018 till 2027. Prognosen
bygger på den erfarenhet och kunskap Samhällsbyggnadskontoret har om de olika projekten
som pågår och på dialogen de har med markägare och byggherrar.
Samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning kan bidra med information om har hur långt
utbyggnaden har kommit i de olika projekten, om och för vad byggherren sökt bygglov.
Ibland kan det också vara projekt/nybyggnation på äldre redan befintliga planer där
Planavdelningen inte alltid blir inblandade då exploateringen inte föregås av ett planarbete.
Osäkerheterna är ganska stora i dessa prognoser, särskilt för de projekt som inte har kommit
särskilt långt i planprocessen. Det är svårt att prognostisera såväl exakt byggstart som
utbyggnadstakt.
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Tabeller över planerad nyproduktion 2018–2027 i kommunen totalt och i huvudorterna Bro och Kungsängen

Planerad nyproduktion 2018-2027
Upplands-Bro kommun
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Lägenheter i flerbostadshus
Lägenheter i småhus

Planerad nyproduktion 2018-2027
Bro
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Lägenheter i flerbostadshus
Lägenheter i småhus
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Planerad nyproduktion 2018-2027
Kungsängen
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Lägenheter i flerbostadshus
Lägenheter i småhus

När det gäller antal byggda bostäder per år 2013–2015 per tusen invånare (färdigställda
bostäder genom nyproduktion, ombyggnad och omvandling av fritidshus) låg Upplands-Bro
högt i Sverige, endast Sundbyberg, Knivsta och Nykvarn låg högre vid den tiden. Enligt
SCB:s statistik över nyproducerade bostäder 2017 färdigställdes 784 bostäder i UpplandsBro kommunen till skillnad från åren innan då det låg på cirka 200–250 färdigställda bostäder
per år.

3.1

Näringsliv och arbetsmarknad

En betydande faktor för en kommuns expansion är hur gynnsamt näringslivet är.
Upplands-Bro är en av Sveriges mest företagsvänliga och expansiva kommuner med cirka
2 000 registrerade företag. Till de större arbetsgivarna räknas utöver Upplands-Bro kommun,
även Coop Sverige Broterminalen, Livgardet, Ragn-Sells och Zalandos lager i Brunna. De
dominerade branscherna i kommunen är handel, vård och omsorg samt företagstjänster.
Brunna verksamhetsområde norr om Kungsängens tätort utgör kommunens mest expansiva
område och under 2017 har över 500 nya arbetstillfällen tillkommit inom främst lager och
logistik.
Upplands-Bro kommun har en lokalt förankrad arbetsmarknad i kombination med
Stockholmsregionens starka tillgång på specialistkompetens. Kommunen arbetar
tillsammans med företagen för att stärka tillgången på kompetens för företagens behov idag
och imorgon.
Antalet förvärvsarbetare som år 2016 pendlade in i kommunen var 5 227 personer och
antalet utpendlare, samma år, var 9 156 personer.
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Kommunens planarbete och planerade bebyggelse
4.1

Översiktsplan och inriktning

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell, kommuntäckande
översiktsplan. Kommunens gällande översiktsplan heter ÖP 2010 och den antogs av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162. Översiktsplanen anger förutsättningarna
för kommunens planering inom en mängd olika områden. Översiktsplanen
aktualitetsprövades hösten 2017. Bedömningen var att planen är aktuell, men att avsnitten
om tätorterna Bro och Kungsängen behöver fördjupas och preciseras. Detta kommer att
göras genom att ta fram fördjupade översiktsplaner (FÖP:ar) för Bro och Kungsängen. Tre
teman kommer att vara särskilt fokus i planerna: social hållbarhet, barnperspektiv och ett
förändrat klimat. FÖP:arna kommer också att behandla frågor som förtätning,
rekreationsområden och trafik.
Upplands-Bro ligger i en region som kännetecknas av en stark tillväxt. Kommunen har också
en tydlig politisk vilja om att växa, ett av de mål den politiska majoriteten har beslutat om för
mandatperioden är att den årliga befolkningsökningen ska ligga på 400 personer.
En viktig uppgift i samhällsbyggandet i Upplands-Bro idag är att stärka de befintliga
tätorterna i samband med att de förtätas. Det är därför viktigt att se vilka platser och stråk
som kan tjäna på att bebyggelse placeras där. Det ska enligt gällande översiktsplan finnas
en planeringsberedskap för kommande behov av skolor, förskolor, äldreboende och bostäder
med särskild service enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det
ska tas hänsyn till detta i samband med planuppdragen i kommunen.

4.2

Planprocessen

För att något ska kunna byggas måste det finnas ett bygglov. För att kunna få bygglov måste
en detaljplan följas om det finns en sådan för den aktuella platsen. I tätorter finns det nästan
alltid detaljplaner. Detaljplanen styr vad området som ska byggas får användas till och hur
det får byggas.
Det är en kommunal uppgift att ta fram nya detaljplaner eller ändra i befintliga, oavsett vem
som äger marken eller för vilket ändamål den är tänkt. I Upplands-Bro kommun arbetar
Samhällsbyggnadskontoret med detta under Kommunstyrelsens ansvar.
För att sätta igång ett arbete med en plan så måste det finnas ett politiskt beslutat uppdrag.
Ett sådant uppdrag ges av Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadskontoret och handläggs
sedan utav dess plan- och exploateringsavdelning. Ofta uppstår uppdraget till följd av att en
markägare vill exploatera sin mark. Det kan också uppstå till följd av att planavdelningen i en
tjänsteskrivelse kommit med ett förslag om vad kommunen kan göra med ett visst område.
Beroende på omfattningen och komplexiteten i de frågor som behöver behandlas i planen så
kan planarbetet ta sin utgångspunkt i olika skeden som alla regleras av Plan- och bygglagen
(PBL). Större och mer komplicerade projekt kan börja med ett program som ska utreda
förutsättningar för ett område och ge en övergripande vision av ett projekt. Ett program ställs
ut på samråd efter att kommunstyrelsen har godkänt detta.
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Under ett samråd får berörda remissinstanser (t.ex. Länsstyrelsen, Lantmäteriet,
hyresgästföreningar, naturskyddsföreningar och Trafikverket), kommunala nämnder och
allmänheten tillfälle att yttra sig över de frågor som tas upp i programmet. Dessa yttranden
sammanställs sedan och ett reviderat planprogram godkänns politiskt. Detta program ligger
sedan till grund för en eller flera planer i programområdet.
Om planarbetet har inletts med ett program är nästa skede plansamråd. Har arbetet inte har
föregåtts av ett program så är plansamråd det första skedet i processen. Då har ett förslag till
detaljplan tagits fram. Det viktigaste dokumentet i en detaljplan är en plankarta som styr
användning och egenskaper för det som får byggas. Bostäder, industri och skola är exempel
på användningar. På så sätt styr alltså en detaljplan vilket ändamål en uppförd byggnad kan
användas för. Våningsantal, höjd eller byggarea är exempel på egenskaper som detaljplanen
kan styra. Även vid plansamrådet hämtas yttranden in och sammanställs i en
samrådsredogörelse. Efter detta revideras planen igen och ställs ut för granskning. Som
namnet antyder är tanken att planen i allt väsentligt ska vara klar i detta skede och
remissinstanser har i detta skede möjlighet att granska hur resultatet blev. Efter att detta
genomförts kan mindre ändringar göras innan planen slutligen skickas upp för politiskt
antagande. Även plansamråd och granskning ska godkännas politiskt i Upplands-Bro. Efter
att planen antagits av kommunfullmäktige finns en möjlighet att överklaga planen om man
anser att kommunen av någon anledning inte har följt PBL under framtagandet av planen.
Görs ingen överklagan vinner planen laga kraft. Därefter kan bygglov sökas enligt planen.
Tidsåtgången för att ta fram en plan kan variera mycket. Framförallt är det storleken på ett
område och mängden frågor som behöver utredas under planarbetets gång som kan leda till
att ett planarbete tar tid. En normal tidsåtgång för en plan som inte stöter på några oväntade
hinder under planarbetets gång är cirka två år. Om planen sedan överklagas kan detta ta
cirka ett år till.
Modell över hur ett planförfarande kan gå till:

Uppdrag

4.3

Plansamråd

Utställning
granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Planprojekt i kommunen

I kommunen finns det pågående detaljplanprojekt i olika skeenden av planprocessen.
Projekten är under planering, utbyggnad eller så är planen antagen men området inte
exploaterat än. I Samhällsbyggnadskontorets sammanställning av kommunens riktlinjer och
planeringsförutsättningar för bostadsplanering och bostadsförsörjning, går det att läsa mer
om kommunens övergripande planer som är vägledande för kommunens detaljplanering.
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4.3.1 Pågående planering
Projekt som är i planeringsskedet och som berör kommunal verksamhet:
Bro
Trädgårdsstaden, direkt söder om järnvägen planeras för en större utbyggnad av ett område
med bostäder, offentlig- och kommersiell service. Utbyggnad beräknas kunna påbörjas 2018
och beräknas pågå i cirka tio år.
Husbytorp/Tegelhagen, området sträcker sig från Ginnlögs väg ner till Mälaren söder om Bro
tätort. Även detta område är tänkt att förutom bostäder innehålla offentlig och kommersiell
service. En utbyggnad beräknas kunna påbörjas under 2018 och beräknas pågå i cirka tio år.
Blommans förskola, detaljplanearbete som syftar till att ge Blommans förskola i möjlighet att
bygga ut.
Säbyholm, möjligheter att inrymma skola/förskola i samband med att ett nytt bostadsområde
byggs diskuteras. Utbyggnad beräknas kunna påbörjas under 2020 och pågå två till fyra år.
Kocktorp, förskola i östra delen av Kockbackaområdet. Detaljplanering är påbörjad för att
svara upp mot det ökade behovet av förskoleplatser i östra Bro.
Utöver detta har planavdelningen ett planuppdrag för att ta fram en ny förskola i anslutning
till Norrängen (tf., påbyggd nu).
Kungsängen
Norra Stäksön, här syftar planeringen till att möjliggöra utbyggnaden av en ny stadsdel med
bland annat bostäder och offentlig service. Det är i dagsläget osäkert när utbyggnaden kan
påbörjas.
Rankhus, ett planprogram som redovisar möjligheten att inrymma 2 400 bostäder samt
verksamheter har godkänts 2009. Projektet planerar utföras i sju etapper. Förslaget till
detaljplan var ute på samråd första kvartalet 2018.
Korsängen, Upplands-Bro kommun har tecknat ett samarbetsavtal med PEAB Bostad AB
och Skanska Nya Hem AB med syfte att tillsammans utveckla och bygga ut detta område.
Ett planprogram för området godkändes under våren 2012 och inriktningen var att bygga ut
området med ca 700 bostäder. Arbete pågår inför samråd.
Tibbleängen, ett planförslag var under sommaren 2016 ute på samråd. Detta innehåller
förutom bostäder även en tomt för förskola. Planen bearbetas för antagande.
Ekhammar särskola, en ny särskola planeras i anslutning till Ekhammarskolan.
Planavdelningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan som syftar till att ge ett permanent
bygglov till Pärlans förskola (privat regi).
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4.3.2 Pågående utbyggnad
Projekt som direkt berör kommunal verksamhet och som är under utbyggnad:
Bro
Gruppboende Råby, en detaljplan som har haft en outnyttjad byggrätt planeras nu för ett
gruppboende.
Kungsängen
I den första detaljplaneetappen av Ringvägen har utbyggnaden påbörjats. I denna etapp
ingår en förskola.
4.3.3 Antagna men ej utnyttjande planer
I dagsläget finns endast ett fåtal planer med outnyttjade byggrätter, men en som direkt berör
kommunal verksamhet är:
Bro
Detaljplanerna för Jurstaberg, Jursta Gård och Jurstabergsvägen är antagna och har vunnit
laga kraft. Planerna innehåller bostäder och en skoltomt. Någon utbyggnad kommer
sannolikt inte ske innan utbyggnaden av ”Trädgårdsstaden” i Bro.

4.4

Samhällsbyggnadskontorets verksamhetslokaler

Upplands-Bro kommun äger ett antal olika fastigheter som har köpts in i olika områden som
har bedömts som strategiskt intressanta. Endast ett fåtal av dessa används idag till
kommunal verksamhet. Det är Samhällsbyggnadskontorets Exploateringsavdelning som
förvaltar dessa fastigheter.
Ulleviförrådet (1200 kvm, byggår 1976)
Används idag som förråd och personalutrymme för personal inom Tekniska avdelningen
(gata, park och VA). Tidigare klarade lokalen inte gällande hygienkrav och det fanns inte
tillräckligt med utrymmen för omklädnad, mat och möten så därför byggs i dagsläget lokalen
om/ till.
Kommunförrådet (ca 200 kvm, Snickarvägen i Bro)
Fastighet inköpt för kommande utveckling av infrastruktur och bebyggelse i Bro. Delar av
lokalen används idag som förråd. För att nyttja förrådsdelen för verksamheter behöver
åtgärder på bland annat ventilationen göras.
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Kommunens fastighetsbestånd och
lokalförsörjningsprocessen
Sedan 2006 har kommunens fastighetsförvaltning överförts till Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB (Kommunfastigheter). De äger de flesta av kommunens
verksamhetslokaler förutom bostäder (ägs i huvudsak av AB Upplands-Brohus), kultur- och
idrottslokaler och vissa exploateringsfastigheter som ägs direkt av kommunen.
I det ramavtal som upprättades 2006 anges följande syfte för fastighetsförvaltningen:
”Kommunen och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska gemensamt arbeta för att skapa
ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhet med rimliga hyresnivåer. Viktiga
förutsättningar är
•
•
•

5.1

Ömsesidig information.
Gemensam långsiktig planering.
Att vid behov underlätta för omstruktureringar eller avvecklingar av hela eller delar av
fastigheter till förmån för alternativt utnyttjande.”

Kommunens lokalutnyttjande
Lokalanvändandet per nämnd

Tekniska nämnden
2%

Kommunstyrelsen
7%

Kultur och
fritidsnämnden
17%

Utbildningsnämnden
64%

Socialnämnden
10%

I dagsläget uppgår kommunens totala lokalanvändning till cirka 120 000 kvm varav
Utbildningsnämndens lokalkonsumtion är störst. Cirka 65 % av kommunens
verksamhetslokaler hyrs av de kommunala fastighetsbolagen, resten äger kommunen själva
eller hyr in externt.
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5.2

Kommunens lokalkostnader
Del av total kostnad
Lokalkostnad
7%

Övriga verksamhetskostnad
90%

Kommunens totala lokalbruttokostnader 2017: 145 272 157 kr.
Kommunens totala verksamhetsbruttokostnader 2017: 1 992 340 050 kr (exkl. intern
affärsverksamhet inom kontoren, det vill säga interna köp av tjänster).

Del av total lokalkostnad
Kommunstyrelsen
9%
Tekniska nämnden
1%

Kultur och
fritidsnämnden
13%

Socialnämnden
19%

Utbildningsnämnden
58%
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5.3

Den kommunala behovsprocessen

Kommunens lokalförsörjningsprocess, kallad den kommunala behovsprocessen, startar med
att ett nytt behov konstateras av kontoret, signaler kan bland annat ha kommit från
verksamheten. Därefter ska det ske en dialog inom kontoret som upplever behovet och dess
nämnd innan kontorets lokalresursgruppsrepresentant tar med sig frågan till
lokalresursgruppen.
Lokalresursgruppen stämmer av att behovet är väl förankrat inom aktuell nämnd och därefter
tar gruppen, efter samråd, ställning till huruvida behovet kan lösas inom kommunens
befintliga lokalbestånd (lediga lokaler, rockader etc.), genom inhyrning eller ifall det krävs en
ny-, till-, eller ombyggnad. Om lokalresursgruppen bedömer att behovet kan mötas inom
befintligt lokalbestånd fortsätter arbetet inom det aktuella kontoret som ett enskilt
lokalprojekt.
Bedömer lokalresursgruppen att behovet är långsiktigt och att det krävs en ny-, till-, eller
ombyggnad för att möta behovet lägger gruppen in behovet i lokalresursplanen. Inför
revidering av lokalresursplan får styrgruppen sedan besluta om behovet ska läggas till
prioriteringslistan. Därefter sker en dialog med ordförandegruppen innan planen går till
Kommunstyrelsen (KS) för beslut till antagande (i maj och november).
Efter att KS antagit lokalresursplanen kan de representanter i lokalresursgruppen vars kontor
har behovet föreslå för sin kontorschef att besluta om att avsätta resurser för att starta en
behovsanalys. Kontoren ska i sin behovsanalys identifiera vad det faktiska behovet är, inte
hur det ska lösas. I behovsanalysen beskrivs behovet utifrån de krav kontoret har för den
aktuella verksamhetslokalen. Finns det behov/ önskemål av ytterligare ”kvalitetshöjande
faktorer” (utöver det faktiska lokalbehovet) ska dessa redovisas separat i bilaga till
behovsanalysen. Innan beställning av ny-, till- eller ombyggnad görs ska beslut tas i nämnd
eller vid nyinvestering ”av större beskaffenhet” i KS/KF.
I linje med kommunens övergripande mål en grön kommun i utveckling och
kommunstyrelsens uppdrag till kommundirektören (Dnr KS 16/0157) att utreda
förutsättningarna för att införliva kvalitetskraven i Miljöbyggnad i kommunens ny-, till-, och
ombyggnad är det viktigt att kraven på miljönivå i kommunens byggnader ställs redan i
behovsanalysen så att Kommunfastigheter kan samordna processen med processen för nyoch tillbyggnad.
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BEHOV
KONSTATERAT AV
KONTOR

DIALOG
INOM
KONTOR/NÄMND

LOKALRESURSGRUPP

ENSKILT
LOKALPROJEKT
INOM KONTOR

JA

BEHOV LÖSES
INOM BEFINTLIGT
BESTÅND

NEJ

LRG FÖRSLAG TILL
UPPDATERING AV
LOKALRESURSPLAN

STYRGRUPPSBESLUT

DIALOG MED
ORDFÖRANDEGRUPPEN

FÖRSLAG OM
BEHOVSANALYS

BESLUT OM
BEHOVSANALYS

BEHOVSANALYS

BESLUT OM
BESTÄLLNING

(Progress 2)

BESTÄLLNING
NY-, TILL-,
OMBYGGNAD

29

KS BESLUT
ANTAGEN
LOKALRESURSPLAN

Lokalresursplan
2018–2022

5.4

Kommunfastigheters arbetsprocess vid ny- och ombyggnad

I lokalförsörjningsprocessen ansvarar kommunen själva för stegen fram till och med
behovsanalysen och sedan efter att en förstudie är beställd av Kommunfastigheter, tar de
över ansvaret. Kommunfastigheter har identifierat sju steg i sin arbetsprocess och totalt
summeras projekttiden till allt ifrån 1,5 år till 3 år, vilket beror på omfattningen och
komplexiteten i projektet. Till den kalendertid Kommunfastigheter tidsätter processens olika
steg med tillkommer tid för beslut i nämnd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och
bolagets styrelse. Om detaljplan för ny- och ombyggnad behöver tas fram så förlängs
tidplanen ytterligare samt vid eventuella överklaganden.

1–3 mån

1 månad
Nämndbeslut
KS/KF (s b)

1–3 mån

1 månad
Tjänstemannabeslut

2–4 mån

3–5 mån

2–3 mån

6–18 mån

2 veckor

2–3 månad
Nämndbeslut

Beslut 1 - För att gå vidare från behovsanalys till förstudie
Det är under förstudien som Kommunfastigheters kostnader för projektet börjar ta fart, dessa
kostnader läggs till projektet och blir en del av den framtida lokalhyran om projektet
genomförs.
Beslut 2 - För att gå vidare från förstudie till programarbete
I förstudierapporten lämnar Kommunfastigheter ett eller fler lämpliga lösningar på det
lokalbehov behovsanalysen bygger på. Därefter behövs ett beslut fattas om att gå vidare i
processen eller inte.
Beslut 3 - För att gå vidare från programarbetet till projektering
Den programhandling som blir resultatet av programarbetet innehåller en investerings- och
driftkostnadskalkyl samt preliminärt hyresavtal samt kommunal borgen. Detta är den sista
beslutspunkten och efter detta är det svårare och dyrare att göra förändringar i utformningen
av lokalen. Här krävs nämnd- och kommunstyrelsebeslut för projekt under 30 miljoner kronor
och nämnd-, kommunstyrelse- och kommunfullmäktigebeslut om projektet överstiger 30
miljoner kronor.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamheter inom; pedagogisk omsorg, öppen
förskola, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg,
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt för kostverksamheten i kommunen. All pedagogisk
omsorg är sedan 2013 i enskild regi. Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska
och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt
bestämmelser i skollag, skolformsförordningar och allmänna råd. Icke obligatoriska
verksamheter är omsorg på obekväm arbetstid och öppen förskola. Tillsammans med de
politiska nämndmålen har Utbildningsnämndens verksamheter tydliga målsättningar för att
öka måluppfyllelsen och tillgodose barn och elevers utvecklings- och kunskapsbehov.
Lokalkostnaden utgör ca 12 % av Utbildningskontorets budget om man räknar med
verksamheter som bedrivs av privata utförare då lokalkostnad inte redovisas för dessa utan
endast elevpeng. Lokalkostnaden på den andel av budgeten som är för verksamheter som
bedrivs i kommunens egen regi utgör 16 %.
Utbildningsnämnden fattade i augusti 2016 beslut om ett ramprogram – Framtidens förskola
och skola. Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontor inför arbetet
med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro kommun. Det ska också vara en
handledning för kommunens olika kontor och bolag inför olika projektorganisationer. Det
skapar förståelse för Utbildningskontorets behov och kan spara tid och resurser för att nå ett
bra slutresultat. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för byggprojekt och
kommande fastighetsförvaltning inom förskola och skola.

6.1

Förskoleverksamhet

Upplands-Bro har 18 kommunala förskolor som har platskapacitet att ta emot sammanlagt
cirka 1 618 barn. I april 2018 går 80 % av kommunens alla 1–5 åringar i en kommunal
förskola varav 638 barn i de åtta kommunala förskolorna i Kungsängen (område 3), 633 barn
i de sex kommunala förskolorna i Bro och Låssa (område 1, 2), 235 barn i de tre kommunala
förskolorna i Västra Ryd/ Brunna (område 4) och 86 barn i de två kommunala förskolorna i
Håbo-Tibble och Håtuna (område 5, 6). Av kommunens folkbokförda 1–5 åringar går 37 barn
i förskolor utanför kommunen.
6.1.1 Förskolelokaler
När det gäller det totala behovet av förskoleplatser är trenden, varje år, att behovet går ner
på hösten då sexåringarna går över till skolornas förskoleklasser och upp på våren när nya
barn börjar på förskolan (samtidigt som 6-åringarna inte hunnit flytta till skolan ännu). Detta
leder till att en del förskolor inte har tillräckligt mycket barn för att kunna utnyttja lokalernas
fulla platskapacitet under hösten samtidigt som de är i behov av lokalernas fulla yta eller mer
till våren igen.
Ett annat skäl till varför det kan behövas en viss överkapacitet i en lokal är att verksamheten
har hand om barn med särskilda behov, vilka ofta är i behov av mer lokalyta.
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Trend förskoleplaceringar Kommunala förskolor i UB under åren 2016–2018.

I både Kungsängen och Bro används redan idag temporära lokaler för att möta behovet och
för att kunna hålla garantitiden för förskoleplaceringar, det vill säga att kunna erbjuda plats
senast fyra månader efter inkommen ansökan. Norrängens förskola, som är en tillfällig
lösning, kan idag ta emot 95 barn. I Kungsängen har förskolan Ekhammar, som är en tillfällig
modulförskola, öppnat. Modullösningar är kostsamma (cirka dubbel kvadratmeterkostnad de
första tre åren) men är ibland den mest lämpliga åtgärden för att möta en tillfälligt ökad
efterfrågan på förskoleplatser eller under ombyggnationer då ersättningslokaler behövs. Det
kan också vara ett bra alternativ där bostadsbyggen och detaljplaner kan ändras under tid.
Utbildningskontoret ser dock inte dessa som permanenta lösningar och vill gärna satsa på att
ersätta dessa med permanenta och väl verksamhetsanpassade lokaler.
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Det finns åtta fristående förskolor i kommunen som tillsammans, i april 2018, tog hand om
292 barn.
Fristående förskolor i kommunen

Total
platskapacitet

Totalt antal barn

Förskolan Urfjäll

35

36

Hoppetossa Norra
AB

72

62

Källskolans förskola

22

20

Pärlan

26

23

Växthuset

66

37

Enhet
Kungsängen

Bro
Fjärilens förskola

(kan utöka med 20
23
till) 20

Säbyholm förskola

Ca 20

22

I Ur och Skur

100

69

Totalt i kommunen

361

292

För att illustrera hur situationen ser ut i de 18 kommunala förskolorna har en tabell tagits
fram som, på områdes- och enhetsnivå, beskriver lokalens byggår, det totala antalet barn
som är placerade i april 2018, lokalens platskapacitet, det aktuella över- eller underskott av
förskoleplatser (april 2018) samt det prognostiserade över- eller underskott i december
2018–2022. Differensen för december 2018–2022 har räknats fram genom att ta det faktiska
antalet 1–5 åringar i kommunen (april 2018), per områdesnivå, och det antal barn
(folkbokförda i kommunen) som är inskrivna i den kommunala förskolan vid samma tid (innan
6-åringarna slutat). Då får man fram hur stor procent av det faktiska barnantalet i respektive
område som väljer att gå i en kommunal förskola (under VT då trycket är högst) och denna
procentsats kan sedan räknas på det antal barn som enligt den senaste områdesprognosen
beräknas finnas i respektive område under dessa år och man får därmed fram det förväntade
antalet platser det komma finnas behov av. Det går inte att räkna ut differensen per
enhetsnivå då det inte går att veta till vilken förskola i området folk kommer ansöka till.
Siffrorna visar hur kommer att se ut om befolkningsutvecklingen blir som prognostiserat och
om inga förändringar sker i lokalbeståndet.

33

Lokalresursplan
2018–2022

Bro och Låssa (område 1, 2)
201ff
Diff
Plats
kapacitet Diff
april
2018

Enhet

Byggår Totalt
barn,
april
2018

Finnstaberg

1981/
2009

110

110

0

Norrängen

2011

95

95

0

Norrgrinden

1972

103

105

2

Blomman

2001

76

80

4

Råby

1970,
96, 10

130

130

0

Rosenängen 2007

119

120

1

Totalt

633

640

7

Diff
Diff
Diff
Diff
Diff
dec
dec
dec
dec
dec
2018 2019 2020 2021 2022

-10

-7

-32

-45

-92

Delområdesprognos för området (maj 2017)
Ålder 2018
1–5
833

2019
829

2020 2021
862 878

2022
938

I dagsläget finns 809 1-5 åringar i området och av dessa barn går cirka 78 % i någon av de
kommunala förskolorna i området. För närvarande råder ett överskott om sju förskoleplatser
men detta kan enligt delområdesprognosen vändas till ett underskott redan i år och sedan
växa under planperioden om platskapaciteten inte utökas. Norrängens förskola med sina 95
förskoleplatser är en tillfällig lösning som måste ersättas med permanenta lokaler.
Ulleviförskolan, som även den haft en tillfällig lokal flyttar ifrån sina lokaler till hösten 2018 för
att ge plats åt en växande Härneviskola.
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Kungsängen (områden 3)
Enhet

Byggår Totalt
barn,
april
2018

201ff
Diff
Plats
kapacitet Diff
april
2018

Klockarängen 2005

100

100

0

Bergshöjden

1980

60

60

0

Ekhammar
fsk

2017

111

120

9

Norrboda

2009

117

120

3

Ekbacken

1991

72

72

0

Lillsjö

1990

98

100

2

Rönnbäret

1976

80

80

0

638

652

14

Totalt

D
Diff
Diff
dec
dec
2018 2019

Diff
dec
2020

Diff
Diff
dec
dec
2021 2022

-1

-94

-148

-45

-165

Delområdesprognos för området (maj 2017)
Ålder
1–5

2018
837

2019 2020 2021 2022
893 957 1 026 1 047

Barnantalet i Kungsängen har ökat i snabbare takt än vad tidigare befolkningsprognoser
visat att det ska göra. I detta område kommer lokalbehovet av förskoleplatser öka kraftigt
under planperioden. Beräkningar visar att 78 % av det totala antalet barn i
Kungsängenområdet väljer att gå i någon av de kommunala förskolorna i området. För att
undvika platsbrist öppnade en modulförskola med 120 platser i samband med att förskolan
Blåsippan avvecklades.
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Västra Ryd/ Brunna (områden: 4)
Enhet

Byggår Totalt
barn,
april
2018

201ff
Diff
Plats
Diff
Diff
kapacitet Diff
april dec
dec
2018 2018 2019

Artisten

2007

80

80

0

Brunna

1972

97

96

-1

Hagnäs

1981

58

60

2

235

236

1

Totalt

-11

-20

Diff
Diff
Diff
Diff
dec
dec
dec
2020 2021 2022

-27

-28

-64

Delområdesprognos för området (maj 2017)
Ålder
1–5

2018
277

2019
287

2020 2021
296 297

2022
337

I dagsläget är 263 barn i åldrarna 1–5 åringar folkbokförda i området och av dessa barn går
cirka 89 % i någon av de kommunala förskolorna i området. För närvarande råder ett
överskott om en förskoleplats men fortsätter en lika hög andel av barnen i området välja en
förskola i området även under planperioden kan det ändras till ett underskott redan i år som
sedan växer om platskapaciteten inte utökas.
Håbo-Tibble och Håtuna (områden 5, 6)

201ff
Diff
Byggår Totalt Plats
barn, kapacitet Diff
april
april
2018
2018

Enhet

Håbo-Tibble

51

50

-1

Tjustaskolans
förskoleavdelning

35

40

5

Totalt

86

90

4

Diff
dec
2018

Diff
Diff
Diff
dec
dec
dec
2019 2020 2021

Diff
dec
2022

4

3

4

5

4

Delområdesprognos för området (maj 2017)
Ålder
1–5

2018
108

2019
109

2020 2021
106 108

2022
108

I dagsläget bor 106 barn i åldrarna 1–5 år i området och enligt delområdesprognosen ska
antalet barn i området hålla sig stabilt vilket innebär att behovet av förskoleplatser kan mötas
under planperioden. Tjusta förskolas lokal är inte ändamålsenlig i dagsläget och kommer att
renoveras under 2017/18. Utbildningsnämnden vill samlokalisera områdets två förskolor i en
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ny förskolelokal 2020 och i samband med detta avveckla de mindre lämpliga lokalerna i
Håbo-Tibble kyrkby samt Röda villan.
6.1.2 Befolkningsutveckling barn 1–5 år
Åldrar

2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

april
1

341

375

424

445

464

488

508

524

539

545

547

2

413

421

402

447

467

490

513

529

545

556

558

3

407

417

439

421

464

487

510

529

544

556

563

4

393

405

438

459

443

487

510

529

548

560

569

5

431

442

420

451

472

460

503

523

541

557

567

Totalt

1985

2059

2122

2223

2311

2412

2544

2634

2717

2774

3364

I april 2018 är 1 985 barn i åldrarna 1–5 år folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Enligt årets
befolkningsprognos (totalprognos) kommer antalet 1–5 åringar i kommunen uppgå till 2 059
barn i december 2018, det är 68 färre barn än vad förra årets befolkningsprognos visade att
det skulle vara vid samma tid.
6.1.3 Nuläge och behov i dagsläget
Utbildningskontorets hyr de flesta av sina verksamhetslokaler av det kommunala
fastighetsbolaget, Kommunfastigheter. De flesta av lokalerna är byggda på 70-talet och
genom åren har ingen långsiktig satsning gjorts på underhåll. Idag har kommunen har en
förhållandevis låg lokalkostnad för dessa lokaler men samtidigt finns det ett generellt
upprustningsbehov.
Hyreskostnaden varierar efter byggår och standard, men kommunens förskolor betalar den
genomsnittliga lokalkostnaden per barn/elev.
I april 2018 finns det något fler kommunala förskoleplatser än vad det finns inskrivna barn i
samtliga områden men överkapaciteten har minskat mycket bara det senaste året.
Bro och Låssa
Ulleviförskolan och Norrängens förskola är båda temporära lösningar på tidigare
kapacitetsbrist. Ulleviförskolan bedrivs i Öppna förskolans tidigare lokaler och Norrängens
förskola i fem paviljonger, varav den sista byggdes på under 2016. Ulleviförskolan tillhör
Härneviskolan och kommer behövas i deras verksamhet då de succesivt utökar till en
två-parallell F-6-skola fullt ut hösten 2018. Barnen vid Ullevi flyttas då till Blommans förskola
som byggs ut under hösten 2018.
I Broområdet finns två pedagogisk omsorg som tar en del av barnunderlaget. De tre
fristående förskolorna i området hjälper till att minska trycket på kommunala förskoleplatser.
Dock har inte de olika delarna av Bro anpassats till den lokala nybyggnationen som skett
framförallt i östra Bro (Rosenängarna) samt de nybyggda hyresrätterna vid Målarvägen/
Bagarvägen.
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Kungsängen
I april 2018 finns totalt 14 lediga förskoleplatser i Kungsängen. I området finns en
pedagogisk omsorgsverksamhet som tar en del av barnunderlaget. Av kommunens åtta
friförskolor är fem lokaliserade i Kungsängen. Det finns dock en osäkerhet inför hur behovet
av förskoleplatser kommer påverkas av de bostadsbyggnationer som planeras i hela
Kungsängen.
Västra Ryd/ Brunna
I området finns tre pedagogiska omsorgsverksamheter som tar en del av barnunderlaget.
Söktrycket ser ut att öka under planperioden.
Håbo-Tibble och Håtuna
I april 2018 finns det endast fyra lediga förskoleplatser i området. Förskolan i Tjusta har
gamla och slitna lokaler som inte uppfyller de arbetsmiljömässiga kraven, dessa kommer att
renoveras under 2018. Brist på modern infrastruktur finns, framförallt när det gäller fiber och
bredband.
6.1.4 Beslutade/planerade lokal- och organisationsförändringar
Då flera förskolor har ett eftersatt underhåll krävs en fortsatt satsning på bättre underhåll och
skötsel av dessa. Man planerar att utföra underhållsarbete på utbildningslokaler för cirka 20
miljoner kronor per år totalt, vilket kommer innebära ökade hyreskostnader på cirka 1 miljon
kronor totalt för alla utbildningslokaler årligen. Satsningen startade 2015 och ett antal
verksamhetslokaler per år kommer att rustas upp och moderniseras.
Satsningen på att öka antalet tillagningskök fortsätter. Detta är också en politisk ambition
eftersom det höjer kvaliteten och skapar bättre förutsättning för en god och näringsrik mat.
Varje år avsätts pengar för att göra denna omställning, men det är en relativt kostsam
investering då ett tillagningskök ställer helt andra krav på lokalerna och utrustningen i köken.
Utbildningskontoret införde 2016 ett gemensamt kösystem för kommunala och fristående
förskolor innebär en förenkling av förskolechefernas och barnomsorgsadministratörernas
arbete. Det ger Utbildningskontoret förutsättningar att effektivisera köhanteringen där alla
förskolor blir sökbara via kommunens e-tjänst för barnomsorg. Införandet underlättar för
Utbildningskontorets lokalförsörjningsarbete och för att planera utbyggnaden av
förskoleplatser.
För att bättre kunna möta söktrycket på förskolor görs nu ett försök att öka totalytorna och
därmed platskapaciteten genom att anpassa utemiljön så att verksamheten kan bedrivas mer
flexibelt. Norrängens förskola har med hjälp av ett verksamhetsanpassat ”uterum” kunnat ge
plats åt fler barn. Fler förskolor kommer att utrustas med dessa uterum under 2018. I
Kungsängen har man uppfört en modulförskola, Ekhammar förskola, med 120
förskoleplatser för att kunna tillgodose behovet.
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Bro och Låssa
Bygglovet för Norrängens paviljonger sträcker sig i dagsläget till år 2020.
En utbyggnad av Blommans förskola sker under 2018. Ombyggnaden kommer att öka
platskapaciteten från 80 till 120.
En fristående förskola, I Ur och Skur, öppnade i januari 2017 och kan ta emot cirka 100 barn.
Kungsängen
Lillsjö-, Bergshöjdens-, Rönnbärets- och Hagnäs förskola fick sina lokaler renoverade under
sommaren 2015–2017. Under 2019 planeras även en renovering av Ekbackens förskola.
Nybyggnation av Ringblommans förskola med sex avdelningar kommer att inledas under
hösten 2018, denna ska ersätta Blåsippans förskola som rivs i samband med Ringvägens
bostadsbyggnation.
Förskolan Ekhammar har öppnade sina paviljonger i januari 2017 i samband med att
Blåsippan stängde. Förskolan anpassades också för att inrymma fler barn än de som kom
från Blåsippan för att undvika en platsbrist i området. Det ökade trycket på förskoleplatser i
området har dock varit större än beräknat, och förskolan har nu öppnat alla sina avdelningar.
Västra Ryd/ Brunna
Inga beslutade/planerade lokal- och organisationsförändringar.
Håbo-Tibble och Håtuna
För att möjliggöra bättre samverkan av personal, lokaler och utemiljö i området pågår nu en
utredning av förutsättningarna att slå ihop de två förskolorna. Då lokalerna i dagsläget är i
stort behov av renovering kommer Röda villan renoveras under 2018.
6.1.5 Framtida behov
Bro och Låssa
Det kommer behövas en utökning av antalet förskoleplatser för att möta behovet. Flera nya
förskolor planeras i området. Lokalkapaciteten är för låg för att möta behovet som bland
annat uppstått till följd av nybyggnationerna av hus i Rosenängarna.
Samhällsbyggnadskontoret har fått ett planuppdrag som möjliggör att en ny förskola med
120 platser kan byggas i Östra Bro.
I och med Trädgårdsstaden och Tegelhagen planeras ytterligare förskolor i området.
Kungsängen
Nya bostadsområden planeras/ ska byggas i Norrboda, Örnäs, Korsängen, Tibbleängen,
Norra Stäksön och Rankhus. Detta kommer att påverka den framtida efterfrågan av
förskolelokaler och det kommer krävas nybyggnation av förskolor, vilket det planeras för.
Västra Ryd/ Brunna
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i åldrarna 1–5 år öka under planperioden,
med störst ökning mellan åren 2021 och 2022. Efterfrågan på förskoleplatser i detta område
kan även komma att påverkas av att nya bostadsområden byggs i närheten.
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Håbo-Tibble och Håtuna
Lokalbehovet möter prognosen under perioden 2018–2022 i området. Dock kan behovet öka
om fler fritidsboenden görs om till permanentboende.
6.1.6 Slutsats och åtgärdsförslag
Bro och Låssa
Bygga ut Blommans förskola med två avdelningar, från 80 till 120 platser. Se över
möjligheterna av att bygga ytterligare en förskola i östra Bro där Samhällsbyggnadskontoret
har ett planuppdrag. Utbildningsnämnden har fattat beslut om att gå vidare med beställning
av en förstudie och det är beställt av bolaget. Två nya förskolor till det nya bostadsområdet
Trädgårdsstaden 2020.
Kungsängen
Kommunen skapar förutsättningar för och genomför den redan planerade nybyggnationen av
en förskola vid de nya hyreshusen vid Ringvägen. Se över möjligheten att bygga ut Norrboda
förskola med fyra avdelningar. Undersöka möjligheten att förbättra tillgängligheten, med
gång och cykelvägar, mellan Norrboda och Brunna.
Västra Ryd/ Brunna
Inga åtgärder är nödvändiga under planperioden förutom renoveringar av befintliga lokaler
enligt plan.
Håbo-Tibble och Håtuna
Renovera Tjusta förskolans slitna lokaler 2018. Bygga en ny förskola intill Tjustaskolan med
kapacitet för det prognostiserade behovet i området när så förutsättningar för kommunalt
vatten och avlopp ges.
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6.2

Grundskoleverksamhet

Kommunen har 10 grundskolor med platskapacitet för 3 520 elever och i dagsläget utnyttjas
92 % av platserna. Av dagens totala elevantal är 79 folkbokförda i en annan kommun. Det
finns cirka 347 elever, folkbokförda i Upplands-Bro, som är inskrivna i skolor utanför
kommunen. En del av dessa elever är placerade av Resursteamet i specialskolor med
resurser som inte Upplands-Bro kommun kan erbjuda i dagsläget.
När den nya skollagen trädde i kraft 2010 innebar detta bland annat att betyg skulle sättas
redan från höstterminen i årskurs 6. Detta gör att kommunens F-5 skolor behöver utökas till
F-6 skolor, alternativt att våra 6–9 skolor blir 4–9 skolor för att underlätta en likvärdighet i
betygssättandet i årskurs 6. Utbildningsnämnden tog den 17 december 2013 beslut om att
detta skulle ske när förutsättningar så medger. Ekhammarskolan är från och med hösten
2015 en 4–9-skola och Lillsjöskolan en F-3-skola. Bergaskolan har anpassats till att vara en
F-6-skola med hjälp av att paviljonger satts upp på skolgården. Från och med hösten 2017 är
alla kommunala grundskolor i Upplands-Bro stadieindelade i F-3, F-6, 4–9 eller 7–9.
6.2.1 Grundskolelokaler
Platskapaciteten i en skola är svårt att bedöma. Hur pass stor del av den totala ytan i
skolorna som kan användas av eleverna varierar mycket mellan de olika skolorna. Äldre
skolor är inte lika ändamålsenligt byggda för dagens pedagogik som de nyare och här kan
det skilja mycket mellan vistelseytan och den totala ytan. Även antalet mindre grupprum där
specialundervisning kan bedrivas i mindre grupper skiljer sig åt i kommunens skolor.
Lokalkapaciteten är beräknad på 25 elever i varje klassrum. I beräkningen har hänsyn tagits
till de särskilda anpassningar av elevgrupper som finns på vissa skolor vilket gör att den
faktiska lokalkapaciteten är lägre i vissa fall än vad vi angett i tabellerna. Ett exempel på det
är Finnstaskolans nystartade Språkspåret där elever med språkstörning får
specialundervisning i små grupper med hög personaltäthet. En annan begränsning kan vara
ventilationen i lokalen, att den är anpassad för färre barn än vad som har behov av att vistas
där.
Upplands-Bro har tre fristående skolor i kommunen, tillsammans har de 269 elever i
dagsläget.
Enhet

Kungsängen/Bro

Totalt antal barn

Kungsskolan

Kungsängen

26

Källskolan

Kungsängen

182

Urfjälls
Montessoriskola

Kungsängen

61

Totalt

361

269

Kungsskolan är en F-6 skola har sin verksamhet i Tibble, i samma byggnad som förskolan
Växthuset och fritidshemmet Kungsgården. Källskolan är en F-9 skola och bedriver idag hela
sin verksamhet i en modulskola samt i yrkeshuset på Ekhammarområdet.
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Urfjälls Montessoriskola är en F-3 skola och är lokaliserad i Kungsängen.
I tabellerna nedan redovisas i vilket område (nyckelkodsområde) de 10 kommunala skolorna
finns lokaliserade, byggår, det totala antalet inskrivna barn idag (vårterminen (vt) 2018), hur
många platser de har totalt, över- eller underskott i dagsläget (vt 2018) samt framräknat
över- eller underskott för planperioden. Differensen vt 2018 beskriver den faktiska situationen
på skolan idag och inkluderar även de elever som är folkbokförda utanför kommunen.
Differensen 2018–2022 har räknats fram genom att ta den procentsats av totalt antal barn i
åldrarna 6–15 år per område som är folkbokförda i kommunen och förväntas välja en
kommunal skola i området. Utgår man från att lika stor procent som idag, av totalt antal barn,
kommer att välja kommunala skolor 2018–2022 går det att beräkna det framtida behovet. Att
det är decembers (dec) siffror som redovisas i tabellen beror på att befolkningsprognosen
redovisas så. Då det inte går att veta till vilken skola elever kommer söka sig till framöver går
det inte beräkna differensen per enhetsnivå utan endast på områdesnivå. Siffrorna visar hur
kommer att se ut om befolkningsutvecklingen blir som prognostiserat och om inga
förändringar i lokalbeståndet genomförs. I uträkningarna har inte hänsyn tagits till beräknat
antal elever som kommer från andra kommuner, hade de räknats med hade efterfrågan varit
högre.
Bro och Låssa (område 1, 2)

Diff

Enhet

Byggår

Totalt
elever
vt
2018

Plats
kapacitet

Finnstaskolan

1973

375

400

25

Råbyskolan

1970

245

240

-5

Härneviskolan

2013

305

350

45

Broskolan

1993

334

480

146

1259

1470

211

Totalt i
området

Diff
Diff
Diff
Diff
vt
dec
dec
dec
2018 2018 2019 2020

227

168

131

Diff
Diff
dec
dec
2021 2022

104

47

Delområdesprognos för området (maj 2017)
Ålder
6–15

2018
1 593

2019
1 669

2020
1 717

2021
1 751

2022
1 824

Antalet barn i åldrarna 6–15 år ligger i april 2018 på 1 580 vilket är färre än vad förra årets
prognos beräknade att det skulle vara 2018 och nu pekar det mot att den förväntade
ökningen av åldersgruppen under planperioden kommer ske betydligt långsammare än vad
som tidigare prognostiserats. Det innebär att det kommer råda ett överskott av elevplatser
under planperioden, även om det minskar med åren.
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Kungsängen (område 3)
Diff
Plats
kapacitet Diff
vt
2018

Enhet

Byggår Totalt
elever
vt
2018

Lillsjöskolan

1972,
1990

304

290

-14

Bergaskolan

1971

288

350

62

Ekhammarskolan 1958,
1967

553

550

-3

Totalt i området

1145

1190

45

Diff
Diff
dec
dec
2018 2019

Diff
dec
2020

Diff
Diff
dec
dec
2021 2022

66

-62

-152

0

-203

Delområdesprognos för området (maj 2017)
Ålder
6–15

2018
1 460

2019
1 546

2020
1 632

2021
1 743

2022
1 809

I Kungsängen har åldersgruppen i åldrarna 6–15 ökat snabbare än vad som prognostiserats
tidigare år, i april 2018 ligger antalet på 1 452 stycken. I dagsläget råder ett överskott av
elevplatser i området men utan förändringar i elevplatskapaciteten kommer det vändas till ett
snabbt växande underskott efter år 2019.
Västra Ryd/Brunna (område 4)
Diff
Enhet

Byggår

Totalt
elever
vt 2018

Plats
kapacitet

Brunnaskolan

1977

267

290

23

Hagnässkolan 1979,
85,07,
17

456

450

-6

Totalt i
området

723

740

17

Diff
Diff
Diff
vt
dec
dec
2018 2018 2019

32

40

Diff
Diff
Diff
dec
dec
dec
2020 2021 2022

46

36

26

Delområdesprognos för området (maj 2017)
Ålder
6–15

2018
674

2019
667

2020
661

2021
670

2022
680

I dagsläget (april) bor 677 barn i åldrarna 6–15 i området vilket är fler än vad prognosen
beräknat att det ska finnas i december. Under planperioden förväntas antalet i åldersgruppen
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hålla sig stabilt. Om utvecklingen följer prognosen framöver förväntas det råda ett överskott
av elevplatser under planperioden.
Håbo-Tibble och Håtuna (område 5, 6)
Enhet

Byggår Totalt
elever
vt 2018

Tjustaskolan 1965

113

Diff
Plats
kapacitet Diff vt
2018
120

7

Diff
Diff
Diff
dec
dec
dec
2018 2019 2020

Diff
Diff
dec
dec
2021 2022

2

3

9

2

6

Delområdesprognos för området (maj 2017)
Ålder
6–12

2018
147

2019
139

2020
147

2021
146

2022
143

Då tjustaskolan är en F-6 skola är åldersgruppen 6–12 åringar intressanta för att se hur
utbudet av elevplatser möter efterfrågan i området. I april 2018 bor det 129 barn i åldrarna
6–12 år i området och om trenden, att 80 % av det totala antalet barn i åldersgruppen väljer
att gå i skolan i området, fortsätter kommer det råda ett litet överskott av elevplatser
planperioden ut.
6.2.2 Befolkningsutveckling barn 6–15 år
Ålder

2018
(april)

6

436

430

451

430

461

483

473

512

531

546

559

7

410

417

442

463

443

475

497

486

523

540

553

8

402

409

430

453

474

458

489

508

499

532

547

9

403

408

417

436

459

480

466

494

513

503

533

10

402

404

416

424

444

468

489

474

501

518

506

11

372

373

406

417

426

446

470

489

475

500

515

12

381

384

382

414

426

436

456

477

496

481

504

13

368

368

393

392

423

436

446

464

485

502

486

14

359

362

376

400

399

430

443

452

469

488

502

15

369

369

372

385

409

409

440

451

460

475

491

Totalt 3902

2018

3924

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4084 4215 4363 4521 4669 4807 4951 5084 5197
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För att illustrera det faktiska antalet 6–15 åringar i kommunen visar kolumnen till vänster
antalet barn i april 2018 medan de till höger om det grå fältet visar det prognostiserade
antalet per den sista december varje år enligt befolkningsprognosen från april 2018.
Här går det att utläsa att befolkningstillväxten i åldersgruppen ökat i snabbare takt än
prognosen från 2017 visade att det skulle göra.
Enligt befolkningsprognosen kommer barn i åldrarna 6–15 år öka de kommande nio åren. År
2022 beräknas antalet ha stigit med 619 barn vilket motsvarar en ökning på cirka 16 % från
idag. Till år 2027 beräknas antalet ha ökat med över 1 295 barn från idag. Den största
ökningen under planperioden går att se hos barn 8 år.
6.2.3 Nuläge och behov i dagsläget
Utbildningskontorets hyr de flesta av sina verksamhetslokaler av det kommunala
fastighetsbolaget, Kommunfastigheter. De flesta av lokalerna är byggda på 70-talet eller
tidigare och genom åren har ingen långsiktig satsning gjorts på underhåll. Idag har
kommunen har en förhållandevis låg lokalkostnad för dessa lokaler men samtidigt finns det
ett generellt upprustningsbehov. I takt med att kommunen rustar upp sina lokaler, med hjälp
av att Kommunfastigheter kan göra komponentavskrivningar, och bygger nya förskolor och
skolor, kommer lokalkostnaden att öka.
Lokalkostnaden för Utbildningskontoret är drygt 90 miljoner, vilket utgör 16 % av kostnaden
för verksamheter som bedrivs i kommunens egen regi. Hyreskostnaden varierar efter byggår
och standard, men kommunens skolor betalar den genomsnittliga lokalkostnaden per
barn/elev.
Bro och Låssa
I dagsläget tillgodoses behovet av elevplatser i området och det finns en stor överkapacitet
idag om man ser till det totalt antal platser i förhållande till totalt antal elever i området. Detta
beror mycket på att Härneviskolan inte har vuxit in i den två-parallelliga organisation den är
byggd för. Cirka 100 elever från Finnstaskolan flyttade till paviljonger hösten 2017 då
Broskolan ska renoveras under 2017–2019 och behöver ge utrymme för fler högstadieelever.
Skolorna delar även skolrestaurang (Finnstasalen) och den är för liten i förhållande till antalet
elever som äter där inom de ramtider som gäller för lunch. Därför har även Finnstasalen
kompletteras med matsalspaviljonger under hösten 2017 för att möta det ökade elevtrycket i
området. Råbyskolan har anpassat sina lokaler till att bättre kunna möta det ökande
elevantalet.
Kungsängen
I dagsläget finns det totalt sett fler elevplatser än vad som efterfrågas i området. Dock räcker
elevplatserna inte till på Lillsjöskolan och Ekhammarskolan för att kunna ta emot alla
sökanden och för att möta det framtida behovet. Framförallt när det gäller de äldre eleverna.
Matsalen i Ekhammarskolan behöver dock anpassas till det ökande elevantalet och
begränsar antalet elever som kan placeras i lokalerna. Grundsärskolans elever äter i
gymnasiets matsal sedan hösten 2015. I området planeras nybyggnation av en ny
grundsärskola som idag vistas i temporära paviljonger. Bergaskolan har anpassats till en
F-6-skola. Vissa delar av Ekhammarskolans undervisningslokaler används idag inte då
dessa är uthyrda till Kultur- och Fritidsverksamhet Kulturskolan. I området finns tre friskolor,
Urfjäll (F-3), Källskolan och Kungsskolan (F-5) som tar en del av eleverna.
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Västra Ryd/Brunna
I dagsläget finns skolor som möter efterfrågan, det finns en viss överkapacitet i de yngre
åldrarna (F-3).
Håbo-Tibble och Håtuna
I dagsläget möter Tjustaskolan efterfrågan området. Tjustaskolan är dock i behov av
renovering och anpassning till tillagningskök.
6.2.4 Beslutade/planerade lokal- och organisations förändringar
Då flera skolor har ett eftersatt underhåll krävs en fortsatt satsning på bättre underhåll och
skötsel av dessa. Man planerar att utföra underhållsarbete på utbildningslokaler för cirka 20
miljoner kronor per år totalt, vilket kommer innebära ökade hyreskostnader på cirka 1 miljon
kronor totalt för alla utbildningslokaler årligen. Sedan 2015 har ett antal verksamhetslokaler
renoverats och moderniserats varje år. Satsningen på att öka antalet tillagningskök fortsätter.
Bro och Låssa
Utbildningskontoret har organiserat om Broskolan till en 7–9-skola och Finnstaskolan till en
F-6-skola. Finnstaskolan byggs ut med paviljonger så att skolan rymmer fler elever och kök.
Finnstaskolan har fått sina lokaler renoverade.
Kungsängen
Lillsjöskolan har renoverats och har under sommaren 2017 få sin ventilation anpassad och
utbyggd så att luftkapaciteten blir tillräcklig för skolans behov. Även Bergaskolans och
Brunnaskolans renovering har slutfördes under 2017.
Grundsärskolan i kommunen har vistats i temporära paviljonger i väntan på att kommunen
ska bygga en ny grundsärskola på Ekhammarskolans område. Kommunen placerar 14
grundsärskoleelever i externa skolor i hela länet vilket är extremt dyrt och omständligt för
vårdnadshavare. Kostnaden för skolskjuts för dessa elever är hög. Befolkningsökningen i
kommunen innebär också en ökning av antalet grundsärskoleelever vilket innebär att
Utbildningskontoret måste anpassa sig efter dessa faktorer. Ett arbete pågår för att få till en
nybyggnation av en grundsärskola på Ekhammarområdet vilket skulle innebära en rejäl
kostnadsbesparing då vi själva kan erbjuda fler av kommunens grundsärskolebarn att gå i
skola inom kommunen. Utbildningskontoret planerar också för att bygga ut Ekhammarskolan
till en F-9-skola för att möta det framtida behovet i området. Ekhammarskolan utökades med
paviljonger för att klara kapacitetstrycket på mellanstadiet under sommaren 2017.
Västra Ryd/Brunna
Hagnässkolans moderniseras och byggs om under 2016–2017. Moderniseringen var klar till
höstterminens start 2017.
Håbo-Tibble och Håtuna
Tjustaskolan har anpassats hösten 2016 till en F-6-skola och i samband med det flyttade
förskoleklassen, som tidigare använt Villa Lanto, in i skolan. En utredning har gjorts om
förutsättningar att göra om mottagningsköket till ett tillagningskök. Utredningen visar att detta
inte är möjligt innan området blir anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Utbildningsnämnden har beslutat att kontoret ska starta en utredning om att skapa
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förutsättningar för att bygga en ny förskola vid Tjusta samt att samtidigt renovera
Tjustaskolan och anpassa denna till dagens krav.
6.2.5 Framtida behov
Osynliga kontrakt och överenskommelser har gjorts eftersom det funnits en vilja att ge
möjlighet till användning av lokaler för andra fritidsaktiviteter. Teater- och hobbyverksamhet
är typiska aktiviteter som kommunen har erbjudit invånarna utan att ha skrivit kontrakt eller
riktig värderat. Den senaste tiden har detta styrts upp och ett fortsatt arbete krävs för att
verkligen samutnyttja och använda lokalerna så effektivt som möjligt. Samarbete mellan
Utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontoret har inletts där planering och
samutnyttjande av lokaler är prioriterat.
Bro och Låssa
Befolkningsprognosen räknar med inflyttning i de nya områdena Trädgårdsstaden och
Tegelhagen vilket innebär ett ökat antal elever. Planer finns också i de centrala delarna av
Bro att skapa ytterligare bostäder vilket kommer minska överkapaciteten i områdets skolor
under planperioden.
Kungsängen
I området finns många nya planerade bostadsområden, Ringvägen, Korsängen, Tibbleängen
med flera vilket gör området svårbedömt. För att möta det ökade trycket av elever bör
Ekhammarskolans byggnader och skolgård ses över. Detta bör göras i samråd med Kulturoch fritidskontoret då de lokaler som finns på Ekhammarskolans område inrymmer både
Kulturskolan och den fristående Källskolan. Matsalen i Ekhammarskolan bör anpassas till ett
större antal elever. Även Ekhammarskolans gymnastiksal är en trång sektor ur
schemaläggningsperspektiv och är i dåligt skick. Sedan hösten 2016 behåller Bergaskolan
årskurs 6 så att Ekhammarskolan klarar av det ökade elevtrycket. Om byggnationer på Norra
Stäksön och Rankhus kommer igång krävs nybyggnation av skolor.
Västra Ryd/Brunna
I delområdesprognosen finns inte närliggande nybyggda området kring Norrboda med. Ett
förväntat ökat tryck finns därför på Hagnässkolan att ta emot fler elever. Detaljplaneprocess
finns för ytterligare bostäder i Brunna park samt en ny F-9-skola i området.
Håbo-Tibble och Håtuna
Tjustaskolan har i dagsläget en överkapacitet med cirka sju elevplatser och behovet av
elevplatser förväntas ligga på samma nivå under hela planperioden. En del av tidigare års
beräknade överkapacitet har balanserats av att Tjustaskolan gjordes om till en F-6-skola
hösten 2016 och började behålla sina sjätteklassare och lät förskoleklassen flytta in i skolans
huvudbyggnad.
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6.2.6 Slutsats och åtgärdsförslag
Bro och Låssa
En ny F-9-skola byggs i Trädgårdsstaden vilket finns inplanerat i detaljplanen. Finnstaskolan
har anpassats till en F-6-skola och tillsvidare har det uppförts en temporär lösning med
paviljonger på Finnstaskolans skolgård. Framöver finns behov av en permanent lösning.
Kungsängen
Starta nybyggnation av grundsärskolan vid Ekhammar och anpassa Ekhammarskolan för
ytterligare 400 elever till 2020.
Västra Ryd/Brunna
Planera för en ny F-9 skola i Norrboda (Brunna Park).
Håbo-Tibble och Håtuna
Göra om Tjustaskolans kök till ett tillagningskök när detta är möjligt. Koppla på kommunalt
vatten och avlopp när möjlighet finns så att VA-försörjningen säkerställs.

6.3

Gymnasieverksamhet

Upplands-Brogymnasiet (UBG) bedriver utbildning inom nio nationella program samt
introduktionsprogrammet.
6.3.1 Gymnasielokaler
UBG har platskapacitet för cirka 1 000 elever. Skolan renoverades och moderniserades
mellan 2004 och 2008. Korridoren och gymnastiksalen (Kungsängens sporthall) renoverades
inte i samband med detta så här finns ett underhållsbehov.
6.3.2 Befolkningsutveckling åldrarna 16-18 år

Ålder

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

16

2018
april
341

340

374

377

390

414

415

442

453

459

472

17

338

346

354

386

390

404

427

427

453

461

465

18

335

345

359

366

397

402

416

437

436

459

465

Totalt

1014

1032 1129 1050 1176 1220 1259 1306 1342 1379 1402

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet ungdomar mellan 16 och 18 år att öka i
kommunen under planperioden. I tabellen ovan redovisas till vänster om det grå fältet antalet
personer i dagsläget och till höger vad som är prognostiserat till december de kommande
åren.
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Det skulle det vara missvisande att endast använda befolkningsprognosen i Upplands-Bro
kommun för åldrarna 16–18 som underlag för att beräkna framtida lokalbehov i
gymnasieskolan, då 52 % av eleverna på UBG är folkbokförda utanför kommunen och cirka
534 av Upplands-Bro gymnasieungdomar går i gymnasieskolor utanför kommunen.
Utbildningskontoret tar istället hjälp av prognosen över antal 16 åringar i länet som förväntas
vara i gymnasieålder fram till 2020, historiskt sett har Upplands Bro gymnasiets elevantal följt
denna kurva.
Antal

16 åringar i Stockholms län

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Enligt denna prognos kommer det finnas 27 509 stycken 16 åringar i Stockholms län 2021
och mellan åren 2016 och 2030 beräknas antalet öka med cirka 35 % vilket motsvarar en
ökning med över 8 200 personer. Enligt Upplands-Bro kommuns prognos kommer antalet
16–18 åringar öka med 18 % fram till 2022 och med 38 % till 2027, räknat från idag.
6.3.3 Nuläge och behov i dagsläget
Att UBG har en platskapacitet på 1 000 elevplatser är beräknat utifrån att Fordons- och
transportprogrammets yrkesinriktade del är förlagd till lokaler i Brunna och att Bygg- och
anläggningsprogrammets yrkesinriktade del är förlagd till ett industriområde i Bålsta. Dessa
elever är i skolans lokaler endast några dagar i veckan, då för undervisning i de
gymnasiegemensamma ämnena. Senaste årens förändringar med ny gymnasiereform har
inneburit att antalet elever som nyttjar skolans huvudlokal är fler än när skolan hade som
flest elever 2008 (1150). Antalet ensamkommande elever har även ökat på gymnasiet vilket
också skapar ett ökat lokalbehov. I dagsläget har UBG 931 elever fördelade på program som
skolan erbjuder. Av totalt antal elever kommer 446 ifrån andra kommuner varav de flesta
kommer ifrån Järfälla (67%). Antalet Upplands-Bro ungdomar som går i gymnasieskola
utanför kommunen uppgår till 534 i april 2018.
Samhällsvetenskapsprogrammet tar emot flest med sina 154 elever (16,5 % av totalt antal
elever) och det Barn- och fritidsprogrammet tar emot minst med sina 22 elever.
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6.3.4 Beslutade/planerade lokal- och organisationsförändringar
Upplands-Brogymnasiet startade Barn- och fritidsprogrammet till hösten 2017.
6.3.5 Framtida behov
Med en växande befolkning och större årskullar på väg in i gymnasieålder, finns behov av att
se över Upplands-Brogymnasiets programutbud. Införandet av ett nytt program kan komma
att öka behovet av ytterligare lokaler för gymnasiet.
6.3.6 Slutsats och åtgärdsförslag
I dagsläget (april 2018) studerar 48 % av gymnasieungdomarna i Upplands-Bro i
kommunens gymnasieskola och för att öka andelen behöver programutbudet utökas så att
fler kan studera i hemkommunen. Barn- och fritidsprogrammet som startade till hösten 2017
kommer göra skolan mer attraktiv och ge fler elever möjligheten att få önskad utbildning här i
sin hemkommun istället för att tvingas söka sig till skolor utanför kommunen.
En annan utmaning gymnasieskolan i hela Stockholms län står inför de kommande åren är
att kunna erbjuda gymnasieplatser till den kraftigt ökade åldersgruppen 16–18 åringar och till
antalet ensamkommande i samma åldrar.
För att möta det ökade behovet på elevplatser behöver det utredas hur UpplandsBrogymnasiets lokaler kan anpassas/ byggas ut för att kunna ta emot fler elever.
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Socialnämnden
Tillsammans med de politiska nämndmålen har socialkontorets verksamheter tydliga
målsättningar för att öka måluppfyllelsen och tillgodose kommunmedborgarnas behov enligt
gällande lagstiftning.
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt
att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen.
Nämnden ansvar även för ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med
missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska
funktionshinder samt för kommunens flyktingmottagande. Inom äldreomsorgens särskilda
boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå.
Socialkontoret är uppdelat i tre avdelningar enligt följande:
•

Tre myndighetsenheter som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, lagen om
vård av unga, lagen om vård av missbrukare och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

•

Utföraravdelningen bedriver verksamhet som hemtjänst, äldreomsorg,
gruppboenden, personlig assistans, stöd för barn och unga, stöd till personer med
missbruksproblem samt socialpsykiatriska stödinsatser.

•

Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande
administration, samordning av Socialnämndens budget och genomför
kvalitetsuppföljningar.

Socialnämndens verksamhetslokaler ägs till största delen av AB Upplands Brohus och
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Några verksamhetslokaler inom LSS-enheten har
andra ägare. Utöver verksamhetslokaler har Socialnämnden cirka 80 sociala lägenheter som
antingen hyrs i andra hand (av UBH och D´Carnegie) eller ägs av Socialnämnden.
Socialnämnden äger totalt 57 bostadsrätter. De sociala lägenheterna hanteras av
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd.
Analys av lokalanvändningen inom socialkontoret är att den är effektiv. Verksamheten består
av olika former av lokaler allt från bostäder till rena kontorsytor.
Socialnämnden betalar cirka 33 mkr per år för det som räknas som lokalkostnad, i detta ingår
förutom lokalhyra även sopor, lokalvård, mindre reparationer, VA, el, fjärrvärme och
eldningsolja.

7.1

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg består av biståndsenheten (myndighetsenhet), hemtjänst
i egen regi, servicehusen i Kungsängen och Bro, Kungsgården, Hälso- och sjukvårdsenheten
(HSE) och Norrgården/Allégården, som tillhör utföraravdelningen. Därutöver drivs Hagtorps
äldreboende på entreprenad av Frösunda Omsorg AB. Kungsängens servicehus omvandlas
successivt till trygghetslägenheter och hyrs ut av UBH.
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7.1.1 Äldreomsorgslokaler
Biståndsenheten är lokaliserad till Kommunhuset. Hemtjänstenheten egen regi är lokaliserad
till två lokaler, dels bottenplanet av Kungsängen servicehus/trygghetsboende samt i
servicehuset i Bro. Det finns fyra vård- och omsorgsboenden i kommunen varav tre drivs
kommunalt; Kungsgårdens äldreboende i Kungsängen, Norrgården och Allégården i Bro och
Hagtorps äldreboende som drivs på entreprenad av Frösunda AB enligt avtal till maj 2019.
Ny entreprenadupphandling pågår och beräknas bli klar senhösten 2018. Samtliga
äldreboenden hyrs av AB Upplands-Brohus som är fastighetsägare.
Hemtjänstens lokaler i Kungsängen och på Blomstervägen används som samlingslokal för
personal samt kontor för enhetschef/enhetsledare.
Kungsgården består av två plan med totalt 32 lägenheter. På bottenplan finns också
sjuksköterskeexpedition, några små förråd och en del som tillhör Kontakten (lokal för
träffpunktverksamhet för äldre samt kontor för pensionärsföreningar).
Norrgården har nyligen kompletterats med sex nya boendeplatser och har sedan januari
2018 totalt 48 boendeplatser. Solrosens dagverksamhet bedrivs sedan februari 2017 på
Kvistaberg. I servicehuset i Kungsängen omvandlas lägenheterna successivt till
trygghetsboende, så snart de blir lediga. I dagsläget återstår åtta servicelägenheter.
Servicehuset i Bro har 35 servicelägenheter.
Diff 201ff
Enhet
Yta
Beläggning Plats
(kvm)
kapaci Ägare
tet
Vård- och omsorgsboenden
Allégården

644

16

16

UBH

Kungsgården

2 529

32

32

UBH

Norrgården

3 000

48

48

UBH

Hagtorp

2 200

36 (8 kort-p) 36

UBH

Servicehus/ Hemtjänst
Servicehuset,
Kungsängen

917

8

8

UBH

Servicehuset, Bro

800

25

25

UBK

Hemtjänst
Kungsängen

HSB

Hemtjänst
Blomstervägen 7 B

Riksbyggen
Dagverksamhet
Kultur och
fritidskontoret

57 Dagverksamhet
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7.1.2 Befolkningsutveckling 65-w år
Den demografiska utvecklingen med fler äldre medborgare i Upplands-Bro är tydlig. År 1990
var Upplands-Bro en ovanligt ”ung” kommun med enbart 7,5 % av kommunens befolkning 65
år och äldre, 1 506 personer. Sedan dess har såväl befolkningen som andelen äldre i
kommunen ökat.
Prognosen visar att andelen 65 år och äldre kommer att ligga på ungefär samma nivå fram
till år 2027, runt 15-16 % av befolkningen. I april 2018 är 16,3 % av befolkningen 65 år och
äldre, 4 595 personer. Prognosen visar att antalet äldre ökar och år 2027 beräknas cirka
5 714 personer vara 65 år och äldre.
Befolkningsutvecklingen visar även att andelen 80 år och äldre ökar på sikt. Mellan åren
2018 till 2027 sker enligt befolkningsprognosen en ökning från 941 personer till 1 748, vilket
ställer ökade krav på en utbyggd äldreomsorg.

Befolkningsutveckling
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
65-74

75-79

80-w

En viss skillnad i befolkningsutvecklingen finns mellan prognosområdena i kommunen. Enligt
delområdesprognosen från maj 2018 förändras antalet, i gruppen 65 år och äldre, under
planperioden på nedanstående sätt:
Område

2018
(april)

2018
(dec)

2019
(dec)

2020
(dec)

2021
(dec)

2022
(dec)

Bro och Låssa

1 371

1 368

1 421

1 468

1 518

1 576

Kungsängen

2 274

2 322

2 378

2 479

2 450

2 512

Västra Ryd/
Brunna

643

618

618

608

600

599

Håbo-Tibble och
Håtuna

307

294

295

306

312

325

Totalt i
kommunen

4 595

4 602

4 712

4 861

4 880

5 012
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7.1.3 Nuläge och behov i dagsläget
I dagsläget är de äldreboenden som finns i kommunen fullbelagda.
7.1.4 Beslutade/planerade lokal- och organisationsförändringar
Socialnämnden har infört LOV (Lagen om valfrihet) för att möta behovet av ytterligare platser
inom vård- och omsorgsboende.
7.1.5 Framtida behov
Befolkningsutvecklingen får som följd att behovet av ytterligare äldreboendeplatser med
dygnet runt omsorg ökar i kommunen. Enligt den ekonomiska genomlysning PwC har gjort
av Upplands-Bro kommun uppgår kostnadstrycket inom äldreomsorgen till 56 % fram till
2025. Kostnadstrycket ökar i tillväxt från och med 2018 och antalet i gruppen 65 år och äldre
ökar med cirka 1 120 personer fram till 2027. En beräkningsgrund att räkna ut behov av
äldreboendeplatser är att utgå ifrån att 13 % av personer över 80 år har behov av boende på
vård- och omsorgsboende för äldre. I dagsläget (april 2018) bor det 941 personer i
kommunen som är 80 år och äldre, vilket innebär att gruppen vuxit snabbare än vad
befolkningsprognosen visat att den skulle göra. Enligt befolkningsprognosen kommer det
finnas ett behov av cirka 230 platser inom vård- och omsorgsboende år 2027.
En översyn av lokalanvändningen på bottenplan i Kungsängens servicehus behöver
genomföras för att utnyttja kommunens lokaler till fullo. De förebyggande insatserna för äldre
utvecklas både i Kungsängen och Bro. Lokalerna i Kungsängens service-/trygghetsboende
delas i dag mellan Socialkontorets verksamheter, vuxenskolan och föreningar. Lokalerna i
Bro servicehus delas i viss mån med föreningar.
En översyn och underhållsplan behövs för de äldre lokalerna, till exempel för Norrgården.
7.1.6 Slutsats och åtgärdsförslag
Socialnämnden har beslutat att upphandla äldreboendeplatser med heldygnsomsorg enligt
lagen om valfrihet efter beslut i Kommunfullmäktige om införande av LOV
äldreboendeplatser.

7.2

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Området omsorg om personer med funktionsnedsättning består i detta dokument av
LSS-enheten som ansvarar för Socialnämndens gruppbostäder. Socialnämnden har sju
gruppbostäder och två servicebostäder. Total kapacitet är för närvarande 57 boendeplatser.
Beslut om boende i gruppbostad eller servicebostad fattas enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
7.2.1 Verksamhetslokaler funktionsnedsättningsomsorg
Svartvikens servicebostad består av tio lägenheter som hyrs ut i andra hand till brukare samt
en lägenhet för gemensamhetsutrymme (Svartviksbacken 12 A).
Kyrkvägens servicebostad består av sju lägenheter som hyrs ut i andra hand till brukare
samt en lägenhet för gemensamhetsutrymme på Kyrkvägen. Verksamheten kan utökas till tio
platser under förutsättning att lediga lägenheter finns att tillgå.
Gula villan är en gruppbostad i enplanshus, bestående av sex lägenheter med anslutande
gemensamhetsutrymmen.
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Rosa villan är en gruppbostad i enplanshus, bestående av sex lägenheter med anslutande
gemensamhetsutrymmen.
Skyttens gruppbostad är av äldre typ, det vill säga en villa med endast rum. Det finns även
anslutande gemensamhetsutrymmen. Lokalerna behöver ersättas.
Kamrervägens gruppbostad är ett enplanshus med sex lägenheter och anslutande
gemensamhetsutrymmen.
Furuhälls gruppbostad består av fem lägenheter samt ett helt våningsplan med
gemensamhetsutrymmen.
Östervägens gruppbostad ligger i ett flerfamiljshus med två våningar där
gemensamhetsutrymmen samt lägenheter finns i bottenplanet och ytterligare lägenheter på
plan 1.
Diff 201ff
Enhet
Yta
Totalt
Plats
(kvm)
boende kapacitet Ägare
Svartvikens
servicebostad

10

10

Kyrkvägens
servicebostad

7

7

UBH

Lejondals
gruppbostad,
Gula villan

390

6

6

Tarpen

Lejondals
gruppbostad,
Rosa villan

390+68
förråd

6

6

Tarpen

Skyttens
gruppbostad

219

4

5

Högkullen
Omsorgsfas
tigheter AB

Kamrervägens
gruppbostad

218

6

6

UBH

5

5

UBH

6

6

UBH

Furuhälls
gruppbostad
Östervägens
gruppbostad

173

Socialpsykiatrin
Fjärilsstigen, Bro

100

D’Carnegie

Boendestöd
Fjärilsstigen, Bro

210

D’Carnegie

7.2.2 Nuläge och behov i dagsläget
Nyttjandegraden av platser i gruppbostad och servicebostad är i princip 100 %.
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På Svartvikens servicebostad är det brist på gemensamhetsutrymmen i förhållande till antal
brukare. På Östervägens gruppbostad är gemensamhetsutrymmena inte ändamålsenliga då
de saknar disk- och tvättmaskin samt är för små i förhållande till det antal brukare som kan
vistas där samtidigt. Dock bättre nu efter att de lägenheter som tidigare fungerat som
satelliter till gruppbostaden numera tillhör Kyrkvägens servicebostad. Under vintertid upplevs
lokalen även som för kall. Skyttens gruppbostad behöver ersättas med en ny gruppbostad i
och med att lokalerna idag inte skulle godkännas som gruppbostad. Gruppbostaden har ett
litet kontor och saknar utrymme för möten såsom APT som därför inte kan äga rum avskilt
om brukare är hemma. Kamrervägens gruppbostad är ändamålsenlig för brukare men
lokalerna är inte optimala för personalen då utrymme för möten såsom APT saknas.
Lejondals gruppbostäder (Rosa och gula villan) är efter genomförd renovering och
tillbyggnad ändamålsenliga. Furuhälls gruppbostads lokaler är ändamålsenliga.
7.2.3 Beslutade/planerade lokal- och organisationsförändringar
Socialnämnden planerar att under planperioden bygga ytterligare två nya gruppboenden och
att samlokalisera icke ändamålsenliga lokaler. Parkvägens gruppbostad i Bro öppnade i
mars 2018 enligt plan.
7.2.4 Framtida behov
Antalet kommuninvånare i behov av insatsen gruppbostad beräknas öka under kommande
år. Socialkontoret beslutade vid aprilnämnden 2017 att ytterligare två gruppboenden behöver
upprättas. Ett för att möta volymökningar och ett för att ersätta Skyttens gruppbostad, som
inte har en godkänd standard. Socialkontoret anser att de nya gruppboendena med fördel
kan inrymmas i flerfamiljshus. Utöver detta vill Socialnämnden få möjlighet att knyta
ytterligare upp till tre lägenheter till Kyrkvägens gruppbostad samt starta ytterligare en
servicebostad för att kunna göra bostadskarriär möjlig för målgruppen och frigöra platser
inom befintliga gruppbostäder för att tillgodose behov.
Utföraravdelningen har behov av att flytta samman verksamhet som idag finns på olika
ställen i kommunen men som är organiserade i samma enhet. Solängens verksamhet i
Kungsängen och Härnevimottagningen bör samlokaliseras, företrädesvis i Bro.
7.2.5 Slutsats och åtgärdsförslag
Etablera två nya gruppboenden för att möta volymökningar samt ersätta Skyttens
gruppboende efter beslut av Socialnämnden. Fortsatt dialog med UBH pågår för att
Socialnämnden ska få tillgång till mindre lägenheter för att skapa ytterligare en
servicebostad, se ovan.

56

Lokalresursplan
2018–2022

7.3

Individ- och familjeomsorg

Området individ- och familjeomsorg (IFO) består av barn- och ungdomsenheten och
vuxenenheten på Myndighetsavdelningen och stöd- och behandlingsenheten på
utföraravdelningen. Barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten finns i kommunhuset.
Inom IFO finns verksamhetslokaler inom stöd- och behandlingsenheten,
Härnevimottagningen och Solängen.
7.3.1 Verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorg
Stöd- och behandlingsenheten

201ff
Diff

Enhet

Yta
(kvm)

Beläggning

Plats
kapacitet

Härnevimottagningen

937

UBH

Solängen

318

UBH

Ägare

7.3.2 Nuläge och behov i dagsläget
Stöd- och behandlingsenheten består av Solängen beläget i Kungsängen och
Härnevimottagningen samt socialpsykiatrin belägna i Bro. Varken Härnevimottagningen eller
Solängens verksamhetslokaler är ändamålsenliga för nuvarande verksamhet och ett behov
finns att samlokalisera verksamheterna. Frågan har lyfts i olika sammanhang under flera års
tid, utan resultat.
I dagsläget har kommunen ansvar för cirka 66 ensamkommande barn (EKB). De
ensamkommande ungdomar som bor i kommunen är antingen placerade i
stödboendelägenhet, i familjehem eller på privata HVB-hem. Lane avvecklades i januari
2018 och verksamheten omfattar numera enbart stödboendelägenheter där personalen utgår
från Härnevimottagningen.
7.3.3 Beslutade/planerade lokal- och organisations förändringar
Ett modulboende för personer med permanent uppehållstillstånd stod klart december 2017.
7.3.4 Framtida behov
Solängen och Härnevimottagningen behöver samlokaliseras i en gemensam
verksamhetslokal. Beroende på om det återigen blir en ökad flyktingström kan behovet av
fler boende för ensamkommande aktualiseras.
7.3.5 Slutsats och åtgärdsförslag
Socialkontoret behöver ytterligare lägenheter från Upplands-Brohus för att kunna placera
ungdomar i stödboende.
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Kultur och fritidsnämnden
Tillsammans med de politiska nämndmålen har Kultur- och fritidskontorets verksamheter
tydliga målsättningar för att öka måluppfyllelsen och erbjuda ett brett utbud inom kultur- och
fritidsområdet. Alla invånare – med prioritet på barn och ungdomar – ska ha möjlighet till en
stimulerande fritid oavsett ålder, kön, intressen och ekonomi. Lokaler och anläggningar är en
viktig del i stödet till föreningslivet.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad,
badplatser, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer,
Ungdomens hus, föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet samt för
Kulturskolan. Från 2018 ingår även fritidsgårdsverksamheten i nämndens ansvar.

8.1

Kultur- och fritidsverksamhet

Kultur- och fritidskontoret består av ledning och tre olika enheter och dessa är Kulturenheten,
Fritidsenheten och Kulturskoleenheten. Fritidsgårdsverksamheten ligger i dagsläget inom
Kultur- och fritidschefens ansvarsområde.
8.1.1 Kultur- och fritidslokaler
Kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter skiljer sig åt och det gäller även de olika
lokaler och anläggningar där verksamheten bedrivs. Det är stor variation bland lokalerna,
både vad det gäller storlek och egenskaper. Lokalbeståndet innehåller allt från små
kulturfastigheter till stora idrottsanläggningar. Många av lokalerna är kommunägda där
Kultur- och fritid har förvaltningsansvar men det hyrs även in lokaler ifrån
Kommunfastigheter.
Den totala lokalkostnaden för 2017 uppgick till 18,9 miljoner och den totala bruttokostnaden
för nämndens verksamhet var 96 miljoner. Lokalkostnaden uppgick därmed till ca 19,7 % av
den totala verksamhetskostnaden.
Idrottsplatser
Det finns tre idrottsplatser som är kommunägda och där Kultur- och fritid har ansvaret för
drift, underhåll och uthyrning av lokalerna. Dessa är Kungsängens IP, Bro IP inklusive
fotbollshallen och Klockardalens IP.
Kungsängens IP som invigdes 2011 är en modern anläggning som används för fotboll (naturoch konstgräs uppvärmd), friidrott, bandy (konstfryst bana), amerikansk fotboll och
streetbasket. Anläggningen används året runt av idrottsföreningar, skola och allmänhet.
Bro IP är en fotbollsanläggning med naturgräsplaner, konstgräsplan och fotbollshall.
Hallen används året runt med tyngdpunkt på oktober till april, främst av fotbollsklubbarna i
kommunen men hallen hyrs även ut till klubbar från andra kommuner samt event.
Pensionärsföreningar och Öppna förskolan har stående bokningar i hallen. De senaste
mätningarna från 2017 visar att bokningsgraden av fotbollshallen ligger på 88 %.
Klockardalens IP är en mindre idrottsplats för fotboll, tennis, skate, beachvolleyboll och
isbana. Idrottsplatsen används året runt, främst av Håbro IF och allmänhet.
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Friluftsgårdar
Det finns två friluftsgårdar som är kommunägda och som Kultur- och fritid förvaltar.
Ambitionen är att succesivt utveckla friluftsgårdarna. Det nyligen inrättade naturreservatet vid
Örnäs – Lillsjön innehåller även utvecklingsförslag för friluftsgården. Ett skötselråd med de
olika aktörer som ansvarar för driften i reservatet har bildats med uppdrag att genomföra de
åtgärder som finns i skötselplanen.
Hällkana ligger vid Lejondalssjön och används året runt av skolor, föreningar och allmänhet.
Anläggningen används ofta för övernattning. Friluftsfrämjandet har en servering öppen
lördag-söndag under september-maj. Utbildningskontoret bedriver dagkollo under
sommarlovet. Den sedan maj nedbrunna Lillsjö friluftsgård låg i anslutning till Lillsjöns
badplats och har använts av skolor i samband med friluftsdagar och av föreningslivet vid
olika tävlingar. Det fanns även en servering som var öppen för allmänheten.
Föreningslokaler
Det finns tre fastigheter som är kommunägda och som upplåts till olika typer av föreningar.
Ridanläggningen mellan Bro och Kungsängen upplåts till Upplands-Bro Ryttarförening.
Ridskolan är igång hela året med ett kortare uppehåll under sommaren. Anläggningen består
av ett nybyggt stall och ett ridhus som byggdes i början av 80-talet. Vad som kommer ske
med det gamla stallet är ännu oklart.
KSK-villan, ett hus på 90 kvm upplåts till Kungsängens SK som klubbstuga och nyttjas för
möten och kurser för spelare, ledare och föräldrar. Föreningen står för halva lokalkostnaden.
Korpstigen 25 består av skyddsrumslokaler som upplåts till tre olika föreningar. Ny
ventilationsanläggning installerades under 2016. Bro IK:s boxningssektion har träningslokaler
med en mindre ring i anläggningen. Bro Låssa skytteförening har två lokaler för
luftgevärskytte och arrangerar även tävlingar i lokalen. Föreningen Studio Bro har en repoch musiklokal för studioinspelningar och café. Föreningar som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet (Bro IK och Bro Låssa SKF) har fria lokaler.
Samlingslokaler
Det finns två samlingslokaler i kommunen och de är båda kommunägda. Tibblegården i
Håbo-Tibble är en bygdegård som hyrs ut till föreningar och boende för möten och fester.
Under 2016 gjordes insatser för energibesparing i fastigheten. Den senast tillkomna
samlingslokalen är Marina föreningshuset som byggdes 2011. Huset innehåller kök,
samlingssal och ett antal mötesrum av olika storlek som i första hand används av Tibble
Sjöscoutkår. Huset hyrs även ut till andra föreningar, kommunens verksamheter samt till
allmänheten för möten och kursverksamhet. Villa Skoga har sålts av kommunen till ett privat
företag.
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Kulturlokaler
Kulturhuset i Kungsängens centrum är en tillbyggnad på kommunhuset och invigdes 2014. I
huset finns en Stor scenen som är en multifunktionslokal för såväl kultur (teater, dans, musik,
bio, föredrag mm) som för sammankomster för kommunfullmäktige, förenings- och
näringslivsträffar samt extern uthyrning.
Här finns också loger och förrådsutrymmen. På plan två finns en foajé och toaletter. På plan
3 finns café, konsthall, en trapp-scen och en tidningshörna. På plan 4 och 5 finns bibliotek
och workshoputrymme. På plan 6 finns möteslokaler för kommunen och föreningar.
Det nya ombyggda Brohuset invigdes sommaren 2014. I Brohuset förfogar biblioteket över
cirka 600 kvm och här ingår avdelningar för vuxna, ungdomar och barn samt studierum. I
huset finns även en reception och lokalerna integreras med simhall, café (Nyfiket) och
Kulturskolan. Nyfiket drivs som ett integrationsprojekt för kvinnor i Kommunstyrelsens regi.
Kvistaberg är en kulturfastighet med anor som består av huvudbyggnad, uthus, observatorier
och en större park. Fattigstugan Klockarbord i Håbo-Tibble, Matssonska stugan och
Lindströmska fondens hus i Tjusta samt Hembygdsgården Klint i Bro är mindre byggnader
som disponeras av Hembygdsföreningar. Bro stationshus hyrs ut av kommunen till ett privat
företag.
Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med Kommunstyrelsen genomfört en inventering
av kulturhistoriska byggnader som underlag för politiska prioriteringar av bevarande. Med
hjälp av Stockholms läns museum har inventeringen genomförts under sommaren/hösten
2016. 22 fastigheter inventeras bland annat Kocktorp, Klint, Fattigstugan, Tibblegården,
Torpet i Hällkana och Bro stationshus. En rapport har redovisats för Kultur- och
fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen under våren 2017.
Kulturskolan på Ekhammarområdet använder två byggnader Blå Huset och Danshuset. Det
blå huset innehåller undervisningslokaler uppdelat på fem rum, personalrum, expedition och
förråd totalt 300 kvm. I huset undervisas varje vecka cirka 350 elever.
Upplands-Brogymnasiet och Ekhammarskolan använder också lokalerna i mån av plats och
ungdomar kan repetera här på sin fritid.
Ekhammarskolans tidigare gymnastiksal samt vaktmästarbostad, idag kallat Danshuset,
används till dans- och musikundervisning för i första hand Kulturskolan. Danssalen nyttjas
även av förskolor, särskola och föreningar. Förutom tre små rum för musikundervisning har
lokalen ett uppehållsrum, omklädningsrum och förråd. I danshuset finns det ett
underhållsbehov av entréer, korridorer, trapphus och omklädningsrum.
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Simhall, sporthallar och idrottssalar
Efter en brand 1992 återuppbyggdes simhallen och var klar 1994. Anläggningen har senare
byggts till med en äventyrsdel som invigdes 2006. En omdaning av Brohuset gjordes under
2013–14 i två etapper, vilket bland annat innebar att omklädningsrum och reception fick en
ansiktslyftning. Förslag fanns då även för en tredje och fjärde etapp som innebar en
upprustning av sporthallen och en kompletterande träningshall. Dessa förslag bör
aktualiseras på nytt.
Simhallen består av en 25-meters bassäng, undervisningsbassäng och en äventyrsdel. I
anslutning till simhallen finns även ett gym, reception med kontaktcenter samt ett café
(Nyfiket). Anläggningen är öppen 67 timmar i veckan och har 75 000 besök per år.
Simskolorna är fulltecknade och möjligheten att ta emot fler behöver belysas. Behov finns av
ytterligare en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Detta för att klara
uppdraget med simundervisning för kommunens ökade antal elever.
Sporthallar eller idrottssalar finns i anslutning till alla skolor i kommunen. Skolan använder
dessa i idrottsundervisningen på skoltid och Kultur- och Fritid hyr ut lokalerna på vardagar kl.
17-22 samt lördagar och söndagar. Totalt cirka 50 bokningsbara timmar i veckan. Under
sommarlovet är hallarna stängda. Sporthallarna med minimåtten 20 x 40 m fylls till största
delen av idrottsföreningarna och trycket på ytterligare tider är stort. I sporthallarna har
inomhusidrotterna sina olika lagträningar samt tävlingsverksamhet. Det finns åtta idrottssalar
och fyra sporthallar. I anslutning till Ekhammarhallen finns även en kampsportlokal. På grund
utav återkommande fuktproblem i kampsportslokalen finns brister i inomhusklimatet. Golvet i
Ekhammarhallen är i akut behov av att bytas ut. I anslutning till Kungsängen sporthall finns
gym, spinningsal och spegelsalen. Merparten av sporthallarna ligger i Kungsängen vilket
förstärks med den planerade sporthallen anpassad för bordtennis som ska byggas i
anslutning till Kungsängens sporthall. Ett tydligt behov för nästkommande sporthall finns i
Bro.
De mindre idrottssalarna hyrs ut till föreningar, företag och motionärer och i dessa lokaler är
bokningsgraden inte lika hög. Det är endast i Kungsängens sporthall som det är bemannat
med personal. För övriga hallar gäller nyckelkvittering. Aktuella mätningar har visat att
bokningsgraden av sporthallarna är 86 % och i gymnastiksalarna 38 %.
Fritidsgårdar
Från 2018 har ansvaret för fritidsgårdsverksamheten förts över från utbildningsnämnden till
Kultur- och fritidsnämnden. Det finns tre fritidsgårdar i kommunen, Bro fritidsgård, Trappan
och Hagan. Fritidsgårdarnas verksamhet är integrerade i skolfastigheterna för Broskolan,
Ekhammarskolan och Hagnässkolan. I samband med pågående renovering av Broskolan
kommer vissa lokalanpassningar att göras av Bro Fritidsgård under sommaren. Innan
sommaren kommer en ny verksamhet med rubriken Vardagsrummet att startas i Bro.
Verksamheten är knuten till Bro Fritidsgård och kommer att ha lokaler i Broskolan.
Lokalbokning
Kultur- och fritidskontoret har i samarbete med kontaktcenter i uppdrag att hyra ut
kommunens lokaler till föreningar, privatpersoner och företag. Det gäller sporthallar,
idrottssalar samt Ekhammarscenen, dagcentralerna och vissa matsalar. Lokalkostnaderna
för de senare är budgeterade på utbildnings- och socialkontoret.
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Ett projekt pågår för att ta fram ett förslag till gemensamt inpasseringssystem till de lokaler
och anläggningar som vi hyr ut. Det är angeläget att detta kan slutföras så snart som möjligt.
8.1.2 Nuläge och behov i dagsläget
Det finns ett upprustningsbehov i flera av kultur- och fritidslokalerna, främst handlar det
invändiga ytskikt och om en modernisering av värme- och ventilationssystem för att förbättra
inomhusmiljön och minska energiförbrukningen. När det gäller en återuppbyggnad av
Friluftsgården/caféet vid Lillsjön så ska olika lösningar diskuteras.
Vid planering av nya förskolor och skolor i samband med en befolkningsökning är det viktigt
att det även planeras för lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet. När det
gäller i vilka områden som ska prioriteras för olika lokaltyper styrs det till stor del av
etableringen av nya bostadsområden.
Den prioriterade målgruppen för Kultur- och fritidskontorets verksamheter är barn och
ungdomar, bland annat är föreningsstödet inriktat på åldern 3-20 år.
Enligt befolkningsprognosen ökar åldergruppen 7-19 år med 36 % fram till 2027, vilket talar
för att efterfrågan på lokaler och anläggningar från föreningslivet kommer att öka i
motsvarande grad. Förhoppningen är att möta det ökade behovet genom att planera för olika
typer av idrottsanläggningar och kulturlokaler när nya detaljplaner för bostadsbyggande tas
fram.
8.1.3 Beslutade/planerade lokal- och organisations förändringar
Stallbyggnad vid ridanläggningen – Aspvik 1:4
Vid ridanläggningen mellan Bro och Kungsängen bedriver Upplands-Bro Ryttarförening
ridskoleverksamhet sedan flera år. Anläggningen bestod i ett gammalt stall och ett ridhus
som byggdes i början av 80-talet. Det gamla stallet uppfyllde inte dagens krav för
ridskoleverksamhet och mot bakgrund av detta byggdes en ny stallbyggnad som nyligen
färdigställts. Vissa kompletterande markarbeten samt den konstnärliga gestaltningen är det
som återstår.
Sporthall anpassad för bordtennis, Kungsängen
I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2015 har kontoret fått i uppdrag att i samarbete med
berörda föreningar ”utreda och återkomma med förslag på tillbyggnad av bordtennishall vid
befintlig hall i Kungsängen.” Uppdraget kompletterades under våren och ett förslag till hall
anpassat för bordtennis behandlades i KFN våren 2016. Beslutet blev att utreda projektet
ytterligare i syfte att få ner kostnaden. Ett nytt förslag med en fristående hall redovisades
under våren 2017 och därefter beslutade Kommunfullmäktige att en sporthall anpassad för
bordtennis ska byggas med en flexibilitet som gör det möjligt för omställning till andra
verksamheter. Upphandling kommer att ske innan sommaren.
Kvistaberg
Med början 2012 har Kvistaberg renoverats och återställts till ursprungligt skick, i samverkan
med arbetsmarknadsprojektet ”Livgardet”. Renovering/upprustning av huvudbyggnad, uthus
och park.
Kultur- och fritidskontoret fick i uppdrag 2015 att återkomma med en inventering av behov för
att tillgängliggöra Kvistaberg för kommunens invånare och eventuella entreprenörer.
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I budget 2016 avsattes 5 miljoner för fortsatt renovering. Omläggning av tak,
tillgänglighetsanpassning samt anpassning av köket har utförts. Det som återstår är VAanslutning.
Solrosen, Socialkontorets dagverksamhet för äldre med demenssjukdom, bedrivs idag under
kontorstid på bottenvåningen.
Uppdraget innebär även att beskriva möjligheter att i samverkan med andra aktörer som
kommunala verksamheter, föreningsliv, Uppsala universitet med flera bedriva verksamhet
som kommer kommunens innevånare tillgodo. Bedömningen är att Kvistaberg ger möjlighet
till olika verksamheter, exempelvis konserter och programverksamhet, utställningar, möten,
samlingar och café.
Det finns än så länge ingen heltäckande driftkalkyl för Kvistaberg. El- och städkostnad är
beräknad till 200 tkr. Därtill kommer kostnader för personal som krävs om Kvistaberg ska
öppnas för extern verksamhet.
KSK-villan
Om planerna på att en ny särskola på Ekhammarområdet genomförs, tas tomten för
föreningshuset i anspråk och huset rivs.
Ungdomens Hus
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Ungdomens Hus. För närvarande finns inga lokaler
som är anpassade för verksamheten, varför den just nu ligger nere. Ett utredningsuppdrag
från 2015 har genomförts som redovisar förslag på verksamhet och behovet av nya lokaler.
Inga medel finns idag avsatta för att bygga nya och anpassade lokaler för Ungdomens Hus.
Kultur
I budget för 2015 finns ett uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda bra och
ändamålsenliga lokaler för bland annat musik och teater. Kulturskolan har tidigare framfört
önskemål om att bygga till Kulturskolans lokaler, Blåhuset vid Ekhammar, med en
orkestersal inklusive förråd men det förslaget är inte längre tillräckligt för verksamheten.
Lokalerna är ur arbetsmiljöperspektiv undermåliga och inte heller tillgänglighetsanpassade.
Ett samnyttjande av lokaler för Ungdomens Hus och Kulturskolan skulle kunna bli ett
Ungdomens kulturhus. På kort sikt kommer ungdomsverksamhet att bedrivas i befintliga
lokaler men bristen på bra, ändamålsenliga lokaler begränsar möjligheten att anordna det
som ungdomarna önskar. På lång sikt behövs nya lokaler för att verksamheten ska kunna
utvecklas till sin fulla potential. En utredning har gjorts om ett samnyttjande av lokaler för
Ungdomens Hus och Kulturskolan.
Regionala anläggningar
I Sverige finns 71 olika idrotter som tillhör Riksidrottsförbundet. Även om kommunerna gärna
vill ge möjlighet till idrottande på hemmaplan så är det inte troligt att alla dessa RF-idrotter
kommer att kunna finnas i Upplands-Bro.
Föreningen Storstockholms Kultur- och fritidschefer driver ett projekt i syfte att skapa
regionala anläggningar i länet. Ett exempel är den friidrottshall som Sollentuna kommun
invigde hösten 2016 och där ett tiotal kommuner, däribland Upplands-Bro, har köpt tider för
sina friidrottsklubbar. Ett annat aktuellt projekt är att hitta en annan placering för Järfälla
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Motorklubb och deras kartbana som inte kan vara kvar i Stäket. Närliggande kommuner
diskuterar en regional lösning för detta.
8.1.4 Framtida behov
Behovet av nya lokaler för kultur- och fritidsverksamhet diskuteras ständigt mellan
kommunen och föreningslivet. Mätningar visar att bokningsgraderna (från kl. 17 och framåt)
för vissa lokaler är hög. Fotbollshallen 88 %, sporthallar 86 %, gympasalar 38 %. Graden av
bokningar utgör en grund för planering av nya lokaler.
I fotbollshallen är det oftast flera lag som delar på samma tid och även om hallarna inte är
bokade till 100 % anser Kultur- och fritidskontoret ändå att det finns ett behov av fler hallar.
Störst behov av ytterligare en sporthall finns i Bro.
De outnyttjade tiderna är oftast mindre attraktiva tider som söndagar kl. 08-09 eller fredagar
kl. 21-22. Varje år då klubbarnas träningstider schemaläggs i hallarna är efterfrågan på tider
större än vad som finns att tillgå. Föreningarna med traditionella inomhusidrotter i form av
handboll, basket och innebandy begränsas i sin utveckling. Dessutom har vi nya sporter som
vill komma in i sporthallarna, vilket är svårt beroende på tillgången på halltider. Av de nya
sporterna är det framförallt Futsal som efterfrågar mera halltider. Träning för barn och
ungdomar kan inte heller schemaläggas för sent. I gympasalarna är bokningsgraden lägre
men det beror främst på att de traditionella inomhussporterna inte kan bedrivas i så små
hallar.
Om Upplands-Bro kommun inte utökar kultur- och fritidslokalerna i takt med den ökade
inflyttningen och efterfrågan, försämras föreningslivets förutsättningar att vara delaktiga i att
skapa en positiv bild av att bo i kommunen.
Viktigast är att de pågående, beslutade, och planerade projekten för nya byggnader och
anläggningar fullföljs.
Lika viktigt är det att nya lokaler, anläggningar och miljöer för våra olika verksamheter
skapas när kommunen växer och nya bostadsområden planeras.
När nya skolor byggs och därmed även idrottshallar, är det extra viktigt det inte prutas på
hallens storlek. Spelmåtten 20 x 40 m är en förutsättning för att de traditionella
inomhusidrotterna ska kunna bedrivas.
Mot bakgrund av situationen i Bro med oroligheter och upplevelsen av utanförskap bland
ungdomar ser vi att en utökad och långsiktig satsning på Bro som prioriterad. Lokaler och
anläggningar som gör det möjligt att starta och utveckla trygghetsskapande fritidsaktiviteter
kommer att betala sig i ett längre perspektiv.
Förslagsvis att utifrån ett helhetsperspektiv initiera en utredning som studerar de fastigheter
och verksamheter som finns i och i anslutning till Bro Centrum. I detta bör ingå:
•

De tidigare diskuterade etapperna (3 och 4) av Brohusets renovering.

•

Nya och utvecklade lokaler för kulturverksamhet, bland annat en större scen.

•

Ytterligare en undervisningsbassäng.

•

Inriktningen på biblioteksverksamheten i Bro.
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•

Ska skolor ligga i nära anslutning till centrum. Dvs, ska Broskolan användas som
skola i framtiden.

8.1.5 Slutsats och åtgärdsförslag
Många av kultur- och fritidslokalerna är äldre och behöver rustas upp. Det bör göras en
översyn om lokalernas skick och en underhållsplan för vad som ska åtgärdas och i vilken
ordning det ska ske. En inledande kartläggning har nyligen genomförts av kontoret. Nästa
steg bör vara att någon med byggteknisk kompetens tar fram en åtgärdsplan innehållande
ekonomi och prioritering. Vår bedömning är att friluftsgårdarna är prioriterade. När det gäller
en återuppbyggnad av Friluftsgården/caféet vid Lillsjön så ska olika lösningar diskuteras.
I samband med inrättandet av naturreservat vid Örnäs – Lillsjön föreslogs en utveckling av
friluftsgården.
För att bidra till en positiv bild av Upplands-Bro som en kommun att bo i, behöver frågan om
nya kultur- och fritidslokaler vara pågående. Det är av stor vikt att Kultur- och fritidskontoret
är delaktig i arbetet med nya detaljplaner och nya bostadsområden för att på ett tidigt
stadium föra fram behovet av kultur- och fritidslokaler.
Byggs en ny skola i kommunen ska strävan vara att det samtidigt byggs en ny sporthall i
anslutning till den, både för att möta skolans behov och föreningslivets. Sker frånsteg från
detta ska det motiveras i lokalresursplanen. Bokningsgraden per yta och avstånd till ytan är
bra mått på behov av nya lokaler.
I dagsläget är bokningsgraden av lokalerna och dialogen med verksamheterna det underlag
Kultur- och fritidskontoret använder sig av för att uppskatta nuvarande och kommande
behov. Det finns inga antagna mått på hur stort utbudet av varje lokaltyp bör vara i
förhållande till befolkningens storlek och fördelning. Enligt kommunens översiktsplan ska
befolkningen öka med 10 000 människor de kommande 15 åren och utifrån detta kan det
vara intressant att redovisa anläggningstyp per invånare. Exempelvis att vi idag har x antal
kvm sporthallsyta per 1 000 invånare och att göra likadant med fotbollsplaner, bibliotek etc.
Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn- och ungdomar med drygt 33% fram till 2026
och då behöver lokaler, anläggningar och idrottsytor öka i motsvarande grad för att
förutsättningarna för kultur- och fritidsaktiviteter inte ska försämras. Redan idag är det trångt i
sporthallarna och idrottsföreningarnas medlemstal och aktiviteter har en ökande trend.
Föreningarna i kommunen redovisade 11 540 aktivitetstillfällen 2011 och 2017 var antalet
12 095, det vill säga en uppåtgående trend.
Planeringen av nya lokaler och anläggningar måste alltid utgå från föreningslivets behov. Två
gånger per år, vid så kallade fritids- och kulturråd, träffar Kultur- och fritidsnämndens
presidium föreningslivet och diskuterar frågan om framtida lokalbehov.
För att möta efterfrågan i kommunen har Kultur- och fritidsnämnden bedömt att det kommer
finnas ett behov av en ny hall anpassad för bordtennis i Kungsängen. Därefter är behovet av
ytterligare sporthall i Bro.
Flera av verksamhetslokalerna behöver eller kan komma att behöva anpassas/utvecklas för
att bättre kunna möta behovet hos invånarna i kommunen (Kvistaberg, friluftsgårdar och
simhall).
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Kulturskolan har idag ett ansträngt läge avseende tillgången på undervisningslokaler. Detta
utgör ett hinder för att kulturskolan ska kunna ta emot fler elever. Lokalerna vid Ekhammar är
ur arbetsmiljöperspektiv undermåliga och inte heller tillgänglighetsanpassade.
Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att verksamheten vid Ungdomens Hus ska
kunna återupptas. En utredning har gjorts där man tittat på olika sätt som
ungdomsverksamheten i Upplands-Bro skulle kunna utformas. I ett förslag delar Kulturskolan
och Ungdomens hus på lokaler vilket man ser verksamhetsvinster med.
Fokus Bro – dvs initiera en utredning som studerar fastigheter och verksamheter som finns i
anslutning till Bro centrum. Detta för att skapa förutsättningar för nya och utvecklade
trygghetsskapande fritidsaktiviteter.

66

Lokalresursplan
2018–2022

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges beslut och ska ha ett helhetsperspektiv på
den kommunala verksamheten. Kommunledningskontoret ska stödja kommunstyrelsens
arbete.

9.1

Kommunledningskontorets verksamheter

Kontoret består av Centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv samt fem
olika staber
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ekonomistaben
Kanslistaben
Kommunikationsstaben med Kontaktcenter
Personalstaben
Utvecklingsstaben (IT-, Kansli-, Internservice-, Säkerhets- och Integrationsavdelning)
Centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv

Staberna arbetar ledande, samordnande och stödjande gentemot de andra av kommunens
kontor.
Arbetsmarknadsenheten vänder sig till arbetssökande personer och personer med
funktionsnedsättning. Inom Jobbcenter är uppdraget att erbjuda arbetssökande personer
stöd och hjälp till egen försörjning där ett nära samarbete sker med Socialkontorets
försörjningsenhet. Ett antal olika arbetsmarknadsprojekt bedrivs i samarbete med andra
kontor och arbetsförmedling. Daglig Verksamhet vänder sig till personer med funktionhinder
och bedrivs på flera platser i kommunen. Uppdragen är biståndsbedömda och verkställs
utifrån beslut.
Vuxenutbildningen bedrivs i skolformerna kommunal vuxenutbildning på grundläggande
respektive gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare. Dessutom anordnas viss
utbildning inom Yrkeshögskolan. Ansvarsområdet omfattar också ersättningar för UpplandsBroelever som går i vuxenutbildning hos andra skolhuvudmän eller inom det upphandlade
utbildningsutbud som erbjuds. Särskild utbildning för vuxna på grundläggande respektive
gymnasial nivå anordnas sedan augusti 2016 i egen kommunal regi i Kungsängen.
Näringslivsstaben arbetar med att skapa förutsättningar för tillväxt, gott företagsklimat och
innovativa mötesplatser där nya idéer formas och nya företag kan starta.
9.1.1 Verksamhetslokaler
Kommunhuset, 4 619 kvm, byggår 1990, ombyggnadsår 2006.
Kommunledningskontoret sitter sedan 2006 tillsammans med Utbildningskontorets-,
Socialkontorets-, Kultur och fritids- och Samhällsbyggnadskontorets centrala administration i
lokaler på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum. Huset består av kontorslokaler och
mötesrum.
Kulturhuset (vån 6), 519, 5 kvm, byggår 2014.
Kommunledningskontoret förfogar över det översta planet i Kulturhuset. Här finns ett
kontorslandskap, åtta mötesrum och en lounge.
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Torget 1 C (vån 2), 222 kvm.
Kommunledningskontoret hyr sedan juli 2015 en kontorslokal i Kungsängens centrum utav
Sparbanken Enköping. Lokalen används utav de fackliga representanterna och
modersmålslärarna.
Arbetsmarknadsenheten består av två delar, arbetsmarknadsinsatser samt daglig
verksamhet. Arbetsmarknadsinsatserna bedriver sin verksamhet i lokalerna Hantverkshuset
och Garaget. Hantverkshusets verksamheter är Servicepoolen, jobbcenter, unga vuxna
projektet och åter i arbete. Garaget har verksamheterna Servicegruppen och
Transportgruppen. Ytterligare lokaler som arbetsmarknadsenheten använder är
Vävnadsvägen (Sinnesverkstan och Vävaren), Café Fjärilen, Mediaverkstan och Bergvik.
Vuxenutbildningen bedrivs i flera lokaler. Kyrkvägen 6 är huvudbyggnaden och lokaler i
gamla restaurangskolan vid Torget 4 används som undervisningslokal för vård - och
omsorgsutbildning för vuxna. Vidare samnyttjar vuxenutbildningens trafik- och
transportutbildningar tillsammans med gymnasiet lokaler i Brunna.
9.1.2 Nuläge och behov i dagsläget
I dagläget är arbetsmiljön bristfällig i delar av kommunhuset. Nuvarande dispisition främjar
inte ett effektivt nyttjande av de ytor som finns. Det saknas ljudabsorbenter, arbetsrum,
mindre mötesrum och ”tysta” arbetsytor och antalet hygienutrymmen upplevs inte som
tillräckliga. Dessutom finns behov av större möteslokal bland annat för större interna möten
såsom kommunfullmäktigemöten, interna utbildningar med mera, bland annat för att kunna
frigöra Kulturhusets lokal Stora Scenen till externa behov. Införandet av källsortering i
kommunhuset pågår och Gästgiveriet har fått källsorteringskärl. Det som kvarstår är att
placera kärl för matavfall vid de olika kaffestationerna i kommunhuset. Idag sitter de fackliga
representanterna i lokalerna på Torget 1 C tillsammans med modersmålslärare.
Garaget och Hantverkshuset är inte ändamålsenliga för nuvarande verksamhet och inte
heller är de tillgänglighetsanpassade för personer med funktionhinder. Garagets lokal är
uppsagt för avflyttning och en ny lokal måste hittas till dess att avtalet går ut i september
2018. Det föreligger dessutom ett behov av att samlokalisera de två verksamheterna. Totalt
lokalbehov vid en eventuell sammanslagning är cirka 700 kvm. Hantverkshuset vid
Härneviskolväg 8 är under översyn utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Lokalen är inte tillgänglig
för personer med funktionhinder. Ventilation är undermålig och ventilation för tilluft saknas.
Utrymningsvägs saknas från kontorsdel i källarplan.
I dagsläget deltar cirka 110 deltagare på Daglig Verksamhet. Vid Fjärilsstigen 1–5 finns
behov av bättre belysning och värmen i lokalen är inte tillräcklig. Det ökade antal deltagare
har medfört trångboddhet.
Daglig Verksamhet har sedan 2015 bedrivit verksamhet på Drottningvägen 1, här saknar
Läkarmissionen kontorsutrymmen.
Vuxenutbildningen ser att lokalkapaciteten i dagsläget och på ett par års sikt möter det behov
som finns. Med ett effektivt lokalutnyttjande och schemaplanering samt eventuellt ett ökat
antal köpta platser hos andra utbildningsanordnare bedömer verksamheten, i dagsläget, att
lokalerna möter behovet de kommande två åren.
FRG har idag civilförsvarsförrådet på 600 kvm.
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9.1.3 Beslutade/planerade lokal- och organisations förändringar
En projektgrupp har skapats för att arbeta vidare med det förslag som inredningsarkitekter
tog fram 2016 (”översyn av arbetsplatser och arbetsmiljön”). Projektgruppens uppdrag är att
ta fram en ny behovsanalysrapport samt förslag till förändring utifrån de möbleringsplaner
som arkitekterna tog fram. Nästa steg är att få ett beslut i KS om att beställa en förstudie
”ombyggnad Furuhällshuset” utav Kommunfastigheter.
Det finns ett behov av att samlokalisera Hantverkshuset och Garaget för att uppnå
verksamhetsvinster och för att bättre kunna möta efterfrågan. Under 2018 planerar AME att
flytta ut verksamhet från Fjärilsstigen samt vissa delar av verksamheten på Vävnadsvägen till
andra lokaler som tidigare användes utav Socialkontoret.
Arbetsmarknadsenheten har sedan tidigare saknat lokal för sportotek men det planeras nu
för att förlägga verksamheten i Brohuset under 2018.
9.1.4 Framtida behov
Arbetsmiljön i kommunhuset måste förbättras och miljön behöver anpassas efter de olika
verksamheterna. Två plan av kommunhuset (plan 1 och 2) består i huvudsak av cellkontor
och här sitter socialkontorets myndighetsavdelning som är en central funktion med mycket
kontakt med externa besökare. Arbetsmiljöverket har anmärkt på den nuvarande
arbetsmiljön. Kontorsrummen upplevs som trånga och personalen blir åtskilda övriga husets
personal. Andra utmaningar i kommunhuset är att förbättra logistiken i personalmatsalen och
begränsa omfattningen av störande ljud.
Prognosen för Daglig Verksamhet visar på en ökning med 11 nya beslut under 2018 och 16
nya beslut under 2019. Detta innebär en ökning av deltagare med drygt 41 % de kommande
2,5 åren vilket dessutom innebär ett utökat behov av personal. Arbetsmarknadsenhetens har
inte möjlighet att möta det förväntade platsbehovet i sina nuvarande lokaler så antalet lokaler
behöver utökas. Det finns även behov av större lokaler med möjlighet till att dela av i mindre
utrymmen. Arbetsmarknadsenheten ser att sammanslagningar mellan vissa verksamheter
hade inneburit stora samordningsfördelar kring personal och transporter.
En inventering av lokalbehovet för hela Arbetsmarknadsenheten har genomförts och det
pågår en dialog med externa fastighetsägare. Två studiebesök har genomförts vid Coops
gamla lokaler i Brunna. En stor fastighet som skulle kunna inrymma flera av verksamheterna.
Det skulle innebära en besparing av transporter, effektivisera personalbehovet och för
deltagare öppna fler valmöjligheter. Följande verksamheter skulle kunna samlokaliseras:
Garaget/transport- och servicegruppen, snickeriet vid Härnevi skolväg 8 B, all verksamhet
vid Fjärilsstigen 3–5, Media, kulturestetisk verksamhet, samt hela Vävnadsvägen. Vidare
finns också behov av nya lokaler för jobbcenter. Den verksamheten behöver ligga centralt
med närhet till allmänna kommunikationer som till exempel plan 1 i Kommunhuset i
Kungsängen. Det skulle innebära närhet till vuxenutbildning, socialtjänst och möjlighet till
nära samhällsservice. Här skulle också ges möjlighet att erbjuda arbetsförmedlingen lokaler.
I samband med att bosättningslagen trädde i kraft så har kommunens mottagande av
nyanlända ökat och detta skapar behov av lokaler för ett fungerade integrationsarbete.
Bosättningslagen innebär en skyldighet för kommunen att ordna bostäder till de personer
placeras i kommunen.
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Med en kraftigt växande befolkning i kommunen, och framförallt ett ökat antal invandrare så
ökar behovet av vuxenutbildning. Många nyanlända kommer att få sitt nya hem i kommunen
under planperioden och därmed väntas behovet av vuxenutbildning att öka relativt kraftigt
och vara högt under en lång tid framöver. Detta då nyanlända kommer att börja med SFI,
men sedan fortsätter många med grundläggande vux, gymnasial vux (teoretisk eller
yrkesinriktad). Tack vare möjlighet att upphandla vuxenutbildning, så finns ett spelutrymme
som gör att kommunen inte behöver ta höjd i egna lokaler för hela denna volymökning.
Under 2018 kommer behov av ny lokal för civilförsvarsförråd på cirka 300-400 kvm att
uppstå, marken där befintligt förråd står är såld och byggplaner är på gång. Vatten, avlopp
och el är nödvändigt för verksamheten.
9.1.5 Slutsats och åtgärdsförslag
Att under 2018 färdigställa behovsanalysrapporten som underlag till beställning av förstudie
”ombyggnad Furuhällshuset” av Kommunfastigheter. Efter beställd förstudie påbörja
genomförandet av de förändringar som föreslagits i projektet översyn för att skapa en bättre
arbetsmiljö i kommunhuset, som ett led i de övergripande målen att bli en grön kommun i
utveckling samt en attraktivare arbetsgivare.
Arbetsmarknadsenheten söker aktivt samarbete med andra kontor inom kommunen för att se
just möjlighet till fler lokaler. Vid Torget 4 finns möjlighet att ta emot tre till fyra fler deltagare, i
befinitliga lokaler. Lämna lokalerna på Fjärlisstigen och flytta in i nya tillfälliga lokaler.
Hitta en ny lokal för civilförsvarsförråd alternativ flytta befintlig lokal till annan plats.
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AB Upplands-Brohus
AB Upplands-Brohus är ett av kommunen helägt dotterbolag. Företagets främsta uppgift är
att, tillsammans med privata aktörer, sörja för behovet av bostäder i kommunen. Bolaget
förvaltar även kommunens fastighetsbolag – Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
Kommunfastigheters affärsidé är att bistå kommunen med verksamhetslokaler.

10.1 AB Upplands-Brohus verksamheter
Bolaget har två affärsområden
▪
▪

Affärsområde Bostäder
Affärsområde Lokaler

Förutom de två affärsområdena finns stödverksamheter inom bland annat ekonomi,
projektledning och fastighetsteknik.
10.1.1 Verksamhetslokaler
AB Upplands-Brohus personal utgår från två kontor. Då trångboddhet råder på kontoren har
omklädningsrum, verkstäder och förråd utlokaliserats till andra lokaler. Verksamhet finns på
flera platser i såväl Kungsängen som Bro.
Kontoret i Kungsängen är beläget på Östervägen 5 där cirka 30 personer har sin
arbetsplats. Lokalerna ligger i ett bostadshus på plan 1 och 2 och är cirka 500 kvm. På
senare tid har en lägenhet på plan 3 införlivats med lokalerna för att skapa mer utrymme. Det
finns ett mötesrum med plats för 10–12 personer. Övriga mötesrum har gjorts om till
kontorsplatser i takt med att antalet medarbetare ökat. Inom kort kommer det sista
mötesrummet att göras om till kontor varför mötesrum kommer att lokaliseras i lokaler på
Östervägen 1. I Fika-/lunchrummet finns plats för cirka 15 personer, vilket innebär att det är
svårt att samlas alla samtidigt vid till exempel kontorsmöten, avtackningar och dylikt.
Personal- och förrådsutrymmen för personalen i Kungsängen ligger på Ekhammarsvägen
1 då dessa inte får plats på Östervägen 5.
Snickeriverkstad och garage ligger på Bergvägen, det vill säga ett tredje ställe i
Kungsängen. Vid besök från Arbetsmiljöverket påpekades olämpligheten i att ha en
snickeriverkstad långt ifrån övrig verksamhet då ensamarbete av detta slag inte är att
rekommendera.
Kontoret i Bro ligger på Norrgrindsvägen 2 i Bro centrum. Kontoret är sammanbyggt med
E.ON:s fjärrvärmeanläggning och är cirka 700 kvm. Större delen av lokalerna är
omklädningsrum, verkstad och förrådsutrymmen.
Mötesplats 38, är belägen på Råbystigen 38 i Bro och är det enda stället där alla i företaget
kan samlas samtidigt. Ändå är det nu nätt och jämnt så att alla får plats i lokalen.
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10.1.2 Nuläge och behov i dagsläget
Bolagets förvaltningsvolymer har de senaste åren ökat och kommer att öka. I dagläget finns
stora brister i arbetsmiljön på kontoret i Kunsgängen. Bristerna består i att personalen sitter
trångt och att det saknas utrymmen för att kunna mötas eller prata i telefon utan att störa
andra. Idag är det många som sitter tillsammans i mindre rum. Vissa arbetsplatser har inte
dagsljus. Eftersom kontoret är utökat i omgångar är inte ventilationen tillfredsställande.
Ventilationen är idag svår att styra då det idag är tre olika system i en lokal. Ett mötesrum ,
som tididgare varit städförråd, saknar ventialtion helt. På plan ett upplever flera anställda
problem med retningar i luftvägarna. Vidare är det svårt att reglera värmen i lokalerna, vilket
innebär att det är svårt att få en jämn temperatur.
Trängseln på kontoret har medfört att vissa funktioner fått flytta ut i korridorer, något som har
en negativ inverkan på en snabb utrymning i till exempel händelse av brand. För att skapa
fler arbetsplatser har mötesrummen succesivt gjorts om till kontor och det är mycket trångt i
fika-/lunchrummet. Lokalerna är i tre plan vilket inte optimalt för samarbetet mellan
avdelningarna och tillgängligheten för någon med en fysisk funtionsnedsättning är under all
kritik.
Receptionen, där vi tar emot våra kunder, är mycket trånga, vilket begränsar möjligheten att
ge god service. Det kommer regelbundet in boende som önskar prata om sin
boendesituation. Det kan handla om upplevda störningar eller om problem med att kunna
betala sin hyra på grund av sjukdom eller annan boendesituation. Detta är samtal som man
inte vill att andra besökare ska ta del av varför behovet av ett mindre samtalsrum i anslutning
till receptionen är akut. Vidare är tillgängligheten i receptionen bristfällig. Det är svårt att ta
med sig barnvagn, rullator eller göra besök i rullstol. Det trånga utrymmen gör också att det
är svårt att betjäna två kunder samtidigt då man står axel mot axel och för parallella samtal.
Det är näst intill omöjligt då det är svårt att höra vad någon säger speciellt om det sker på
knagglig svenska eller på engelska.
Även på kontoret i Bro finns brister i arbetsmiljön. Flera anställda sitter i korridorer där
personer ständigt passerar förbi. Det gör det svårt att arbeta ostört och koncentrera sig.
Personalen upplever tidvis lukt från Eons fjärrvärmeanläggning, vilket upplevs som ett
arbetsmiljöproblem. Vidare är lokalerna brisfälliga ur arbetssynpunkt då de inte är anpassade
för verksamheten.
De trånga lokalerna i Kungsängen och Bro hindrar just nu rekryteringen som krävs för att
bemanna för aktuell förvaltningsvolym och för rådande orderingång inom
byggprojektverksamheten. Förutom att bemanna för den operativa verksamheten förhindrar
bristen på arbetsplatser även att bolaget ”tar nästa kliv” för att utveckla verksamheten. Detta
kommer att krävas för att kunna möta framtida krav på vara ett modernt fastighetsbolag. Att
flytta till lokaler anpassade till verksamheten är också en viktig pusselbit i att bli en än mer
attraktiv arbetsgivare då många anställda idag prioriterar en god arbetsmiljö när man väljer
arbetsgivare.
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10.1.3 Beslutade/ planerade lokal- och organisationsförändringar
I december 2016 antog företaget en strategi/handlingsplan Utifrån och in, som beskriver hur
företaget ska utvecklas organisatoriskt för att möta framtida krav på kompetenser som krävs
för att utveckla verksamheten. Strategin innebär en expansion från dagens cirka 40 anställda
till ett 50-tal medarbetare men är i dagsläget inte möjlig att genomföra då bristen på lokalyta
är hindrande.
10.1.4 Framtida behov
Som framgår ovan finns brister i arbetsmiljön som måste avhjälpas inom en snar framtid.
Detta gäller inte minst att skapa möjlighet att rekrytera då arbetsbelastningen på befintlig
personal är stor. Det är också viktigt för att undvika ensamarbete i snickeriverkstaden i
Kungsängen. Förutom brister i arbetsmiljön finns behov av att samla all personal under ett
tak i syfte att hitta synergier, förbättra samarbetet samt skapa en gemensam företagskultur.
Fram till dess att en permanent lösning kan skapas måste detta ske, som hittills skett, genom
tillfälliga lösningar. Då tillfälliga lösningar tillämpats under en längre period är det av yttersta
vikt att en plan snarast skapas för hur och när en mer varaktig lösning kan komma till stånd.
10.1.5 Slutsats och åtgärdsförslag
Arbetsmiljön i samtliga av AB Upplands-Brohus lokaler är bristfälliga. Det enskilt största
problemet är att det saknas tillräckligt med arbetsplatser för den bemanning som krävs idag
vilket innebär att planerad expansion från cirka 40 till 50 medarbetare inte kan genomföras.
Många medarbetare sitter idag mycket trångt, vilket skapar problem med inomhusluften då
varken lokaler eller ventilation är dimensionerade för antalet medarbetare. Trångboddheten i
sig skapar också stress då det blir mycket spring, överhörning och för hög arbetsbelastning.
De begränsade ytorna förhindrar rekrytering av de antal medarbetare som förvaltningsvolym
och projektuppdragen kräver.
I samband med att en behovsanalys arbetats fram har det blivit allt mer tydligt att det även
finns behov att skapa möjligheter att ge våra kunder ännu bättre service. Det gäller såväl vår
”stora” kund, Upplands-Bro kommun och möjligheten att effektuera projekten i denna
lokalresursplan samt enskilda bostadshyresgäster som vill prata ostört om sina problem. Det
finns också en övertygelse om att en samlokalisering där hela företaget utgår från ett ställe
skulle effektivisera arbetet och skapa en större vi-känsla.
När det gäller lokalernas placering är det viktigt att kunder, personal och samarbetspartners
kan ta sig dit med allmänna kommunikationer. Vidare finns inget behov av att ha lokaler
alltför centralt. Det är snarare en fördel med vår transportintensiva verksamhet att inte ligga
mitt i centrum eller alldeles i närheten av skolor eller förskolor.
Med anledning av ovanstående nulägesanalys och framtida behov kan vi enligt
prioriteringsmodellen konstatera att det finns risk för allvarlig verksamhetsstörning och i
värsta fall personskador.
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Chef Internservice/ Fastighetsstrateg
Utvecklingsstaben
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Datum

Vår beteckning

2018-05-08

KS 18/0186

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Beställning förstudie ombyggnad
Furuhällshuset
Förslag till beslut
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att påbörja förstudie inför
ombyggnation av Furuhällshuset utifrån redovisad behovsanalysrapport.

Sammanfattning
I dagsläget är arbetsmiljön bristfällig i Furuhällshuset och arbetsmiljöverket
har anmärkt på den nuvarande arbetsmiljön. Den nuvarande dispositionen
främjar inte ett effektivt nyttjande av de ytor som finns.
Vi arbetar idag på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. Modern teknik
möjliggör ett mer mobilt arbetssätt. Dessutom arbetar vi mycket mer
tillsammans än enskilt idag vilket också ställer andra krav på utformningen av
lokalerna. För att förbättra arbetsmiljön i Furuhällshuset, som ett led i det
övergripande målet att bli en attraktivare arbetsgivare, behöver vi kunna
erbjuda en arbetsplats som stödjer verksamheternas olika aktiviteter.
I Furuhällshuset har behovet av flera typer av lokaler ökat, allt ifrån flera
mindre mötesrum, rum där vi enskilt kan sätta oss och fokusera på vårt arbete,
flera samtalsrum för att kunna prata i telefon ostört. Dessutom finns behov av
större möteslokal bland annat för större interna möten såsom
kommunfullmäktigemöten och internutbildningar, bland annat för att kunna
öka tillgängligheten av stora scenen i Kulturhuset för allmänhetens behov.
Personalmatsalen och antalet hygienutrymmen är idag underdimensionerande
för det antalet anställda i huset och måste förändras/utökas.
En projektgrupp har arbetat vidare med det förslag som inredningsarkitekter
tog fram 2016 och har tagit fram en behovsanalysrapport som ska fungera som
underlag till förstudien.
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Beslutsunderlag
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Möbleringsplaner plan 1–6
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Datum

Vår beteckning

2018-05-08
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Kommunledningskontoret

Ärendet
Upplands-Bro kommun är en expansiv kommun där det finns en tydlig politisk
vilja om att kommunen ska växa och i dagsläget har befolkningen passerat
28 000 personer. Detta påverkar efterfrågan på kommunal service. I
Furuhällshuset har kommunens centrala administration sin arbetsplats och
antalet anställda har ökat kraftigt sedan inflyttning 2006 och en fortsatt ökning
förväntas.
Behovet av nya fysiska arbetsmiljöer drivs av ett förändrat arbetssätt. Trenden
är att alltmer arbete utförs tillsammans med andra. För tio år sedan ägnade vi
70 procent av arbetstiden åt enskilt arbete och 30 procent åt gemensamt. I dag
är förhållandet 50/50 och om tio år pekar mycket på att förhållandet vara det
omvända, 70 procent gemensamt och 30 procent enskilt arbete.
Idag börjar kontorsmiljöer allt mer att ses som mötesplatser, inte platser där
den enskilde sitter vid ett skrivbord. Kontorslösningen måste bejaka att
verksamheterna har olika behov. Vi blir dessutom allt mer mobila i våra
arbetssätt. Idag finns tekniken som möjliggör för oss att arbeta utanför den
ordinarie kontorsmiljön och många gör det, dessutom arbetar vi allt oftare på
andra platser än vid våra skrivbord när vi befinner oss på kontoret.
I dagsläget är arbetsmiljön bristfällig i Furuhällshuset. Två plan av
kommunhuset (plan 1 och 2) består i huvudsak av cellkontor och här sitter
socialkontorets myndighetsavdelning som är en central funktion med mycket
kontakt med externa besökare. Arbetsmiljöverket har anmärkt på den
nuvarande arbetsmiljön. Sedan inflyttning 2006 har antalet anställda i huset
ökat med cirka 100 personer. Detta har lett till att vi idag har stora problem
med ljudmiljön, har för få hygienutrymmen och att personalmatsal blivit för
liten. För att nå det övergripande målet att bli en attraktiv arbetsgivare behöver
vi åtgärda befintliga brister och anpassa lokalerna efter verksamheternas behov
och arbetssätt.
För att se över utformningen av den fysiska arbetsmiljön i Furuhällshuset
utifrån organisationens behov anlitades 2016 inredningsarkitekter med uppdrag
att ta fram ett förslag som skulle förbättra arbetsmiljön för de anställda och
effektivisera lokalnyttjandet. Som en fortsättning av detta arbete skapades en
projektorganisation 2017 för att tillsammans ta fram en behovsanalysrapport så
att en beställning av förstudie kan göras av Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB. Behovsanalysrapporten bygger på verksamhetens nuvarande och, till viss
del, framtida behov.

Barnperspektiv
Detta beslut bedöms inte påverka barns livssituation.
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Förord

Syftet med behovsanalysen är att:
•

Klargöra varför en förändring behövs.

•

Beskriva behovet av olika funktioner.

•

Formulera mål och strategier för kommande beslut.
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1

Nuvarande verksamhet

1.1

Personal

Antal personal:
Till 1 jan 2019 beräknas SBK bestå av ca 80 pers som har sin arbetsplats i
Furuhällshuset. Utöver dessa kommer VA-avdelningen att få egna
kontorsarbetsplatser i f.d. polislokalen. Dessutom har kontoret personal som
har sin huvudsakliga arbetsplats utanför Furuhällshuset men deltar i t.ex.
kontorsfrukostar.

1.2

Organisation

Stab/Översiktlig planering: Direkt under kontorschef
Planavdelningen: Egen avdelningschef
Mark- och exploateringsavdelningen: Egen avdelningschef
Avdelningar som i huvudsak jobbar med fysisk planering från övergripande
skede till genomförande. Svarar mot kommunstyrelsen

Bygglovsavdelningen: Egen avdelningschef
Livsmedelsavdelningen: Egen avdelningschef
Miljöavdelningen: Egen avdelningschef
Avdelningar som i huvudsak jobbar med tillsyn. Svarar mot Bygg- och
miljönämnden

Tekniska avdelningen: Egen avdelningschef
Stab/Utredare: Direkt under avdelningschef
Gata/Park/Trafik: Egen enhetschef
Avfall: Egen enhetschef
VA: Egen enhetschef (kommer ha egna arbetsplatser)
Kart- och mät och GIS: Egen enhetschef. Två avdelningar idag som är på väg
att slås ihop.
Avdelningar som delvis jobbar med att ta fram planeringsunderlag inom ett
brett spektrum av samhällsbyggnadskontorets frågor men i huvudsak har ett
driftsansvar för kommunal infrastruktur. Utöver den personal som har
kontorsarbete har enheterna också flera personer som arbetar utanför kontoret.
Svarar mot Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen
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1.3

Arbetssätt

Av de personer inom SBK som har sina arbetsplatser i Furuhällshuset har
samtliga något slags kontorsarbete med arbete vid skrivbord. Detta arbete
kräver för vissa grupper möjlighet att stämma av frågor med andra personer
inom den egna gruppen medan andra grupper har ett stort behov av att sitta
ostörda för att kunna koncentrera sig. För många på kontoret gäller att man
också har arbetsuppgifter med en hög grad av platsbesök och dessa kräver
utrymme för specialutrustning/kläder. Många har också stora behov av
mötesrum, både för interna avstämningar med allt från 1 ytterligare person till
ca 15-20 personer, dock vanligast 2-10 personer. Dessa möten kan både vara
interna och externa. I dagsläget är det brist på ytor för möten, både spontana
och planerade.

1.4

Öppettider

Kontorstid, flextid.

2

Befintliga lokaler

2.1 Utrymmen idag
I dagsläget är de personer inom SBK som jobbar i Furuhällshuset inrymda på
plan 5 (förutom kontorschefen som har flexibel arbetsplats på plan 4).

2.2 Lokalanvändning
De allra flesta på SBK har egna arbetsplatser på plan 5. Vid dessa arbetsplatser
finns i olika utsträckning personlig förvaring.
Alla avdelningar har också något slags förvaring av
handlingar/referenslitteratur. Denna förvaring kan förmodligen minska om
tillräcklig tid avsätts för att kunna digitalisera handlingar dock finns fortsatt
krav på att vissa handlingar/prover ska arkiveras. Bland annat kräver detta ett
kassaskåp för arkivering av vissa avtal och kyl för förvaring av labprover.
Annan förvaring som krävs är av utrustning som används i samband med
platsbesök där det bland annat behövs utrymme för en tvättmaskin.
Flera personer på kontoret hanterar stora utskick av handlingar och behöver för
detta stora ytor i närheten av skrivare för att kunna hantera en stor mängd
papper. Denna hantering förväntas leva kvar trots en ökad digitalisering.
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Kontorets medarbetare har också delvis behov av allmänna/egna utrymmen
som finns i övriga huset (inte plan 5) såsom arkiv, förråd och omklädningsrum
samt lunchrum och mötesrum.

2.3 Brister för er verksamhet.
P.g.a en kraftig expansion de senaste åren har antalet arbetsplatser på plan 5
ökat och många arbetsplatser har trängts ihop på en yta som egentligen är
avsedd för ett mindre antal personer än vad som jobbar där nu. Detta leder i
hög utsträckning till följdproblem med höga ljudnivåer, dålig belysning och
ofräscha/stökiga allmänna utrymmen som diskställ och toaletter. Ett ständigt
återkommande klagomål är dålig ventilation. Det är också svårt att hitta rum
för möten, både planerade och spontana och mötesrummen är dåligt utrustade,
särskilt för digitala möten. En brist är också att antalet personer gör att det har
blivit svårare att se till att olika avdelningar kan sitta tillsammans vilket många
ser ett behov av.

3 Förändringar i verksamheten
3.1 Kvantitativa förändringar
För samtliga avdelningar gäller att man ser framför sig ett utökat antal
medarbetare. Samhällsbyggandet i Upplands-Bro är inne i en mycket expansiv
fas som inte förväntas minska. Detta leder till mer arbete för kontoret och
därigenom ökat behov av personer. I viss mån kan också ändrad lagstiftning
leda till mer arbete men i dagsläget är inget känt som ger stora effekter.

3.2 Förändrad inriktning av verksamheten
För så gott som samtliga avdelningar gäller att ökad digitalisering skapar
möjlighet att minska utrymmen för arkivering. Detta gäller både på personlig
nivå och på avdelningsnivå. Främst gäller detta att kunna arbeta mindre med
papper och även arkivera mindre i pappersformat. För att detta ska vara möjligt
måste dock resurser tillsättas för digitalisering.

3.3 Nya krav på utrymmen
3.4 Nya krav på lokalfunktioner
Några nya krav på verksamheten som leder till förändrade behov finns inte.
Däremot kan det bli så att verksamheten kan bli lidande om lokalerna inte
anpassas efter verksamheten
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4 Rumsfunktioner och samband
4.1 Olika typer av rum
4.2 Lokalsamband
4.3 Verksamhetens aktiviteter
4.4 Mångsidiga lokaler
Ovanstående rubriker sammanfattas av texten nedan. SBK föreslår följande
koncept för aktivitetsbaserade ytor:
Ytor kopplade till enskilt arbete:
Tysta platser: Skrivbordsplatser där man inte blir störd. Här bör
bibliotekskänsla eftersträvas.
Öppna arbetsplatser: Skrivbordsplatser där man sitter om man har behov av
visst spontant utbyte med andra under tiden man jobbar enskilt.
Personliga arbetsplatser: Yta där de som har extra behov av att få
utrustningen vid sin arbetsplats anpassad, antingen p.g.a. medicinska skäl eller
p.g.a. särskilda behov av teknisk utrustning, får personliga platser. Det är svårt
att specificera exakt hur många sådana platser som behövs. Några har uttalat
behov kopplade till speciell ergonomisk utformning av möbler, andra till
särskilda skärmar.
Det är viktigt att möbler som inte är personligt anpassade har allra högsta
kvalitet så att det är mycket lätt att anpassa dem till personliga behov flera
gånger om dagen och att alla medarbetare är välbekanta med hur man ställer
inte möblerna för sina egna behov. Hög närvaro av ergonom kan behövas för
att hjälpa till att ställa in möbler. Fördelningen mellan de olika typerna av
arbetsplatser kan förändras över tid det bör vara lätt att ställa om från ett sätt
till ett annat. Även med aktivitetsbaserade platser kan det lätt förutses att
antalet arbetsplatser blir för få, särskilt med ett ökat antal medarbetare. Även
om nyckeltalet på 0,7 platser per person uppnås befaras att det ändå kommer att
vara svårt att få en plats vid vissa tidpunkter under arbetsveckan. Synpunkter
som lyfts i samband med detta är att kommunen bör vara beredd på att bidra till
att hjälpa till med att ordna arbetsplatser hemma hos medarbetarna om dessa
tvingas till att jobba mycket hemifrån. Det vore också bra att redan nu ha en
tanke om möjlighet till expansion till andra lokaler i närheten.
Ytor kopplade till spontanmöten:
Telefonhytter: Dessa bör utformas så att det finns plats för dator och plats för
fler personer än en. Det är dock inte nödvändigt att alla alltid är utformade så
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att de går att stänga. Med skärmar/draperier kan mer flexibla varianter ordnas.
Fler platser för telefon än vad som är inritat i förslaget efterfrågas. (Minst 5-7
stycken föreslås, lite beroende av utformning)
Avstämningsplatser: Behov finns av att spontant kunna samlas i mindre
grupper för att kunna diskutera olika frågor snabbt. Dessa platser bör finnas
jämnt fördelade mellan avdelningarna då behovet finns hos alla. Däremot bör
de avskärmas så att de inte leder till ett störningsmoment.
Projektmötesplatser: Både för planerade och spontana projektmöten
efterfrågas platser som är annorlunda utformade och möblerade än vanliga
mötesrum, både med möjligheter att fästa saker på väggar men också för att
underlätta kreativitet. Bl.a. föreslås kombinerat mötesbord/pingisbord och
darttavlor. (Se även fikarum)
Avkopplingsyta:
Fikarum: Förutom att ge möjlighet till fika/avkoppling kan denna yta i viss
mån kombineras med yta för projektmöten. Därför föreslås en möblering i tre
nivåer: Ståbord/höga stolar, sittbord med stolar och soffor, lågt bord med
fåtöljer/soffor. Detta för att både svara för olika behov av längre eller kortare
avkoppling men också mellan olika möten med friare former. För att ytterligare
markera en informell känsla kan möbler gärna vara second hand. (Jfr Stora
dansaren, plan6) Mer specifikt för fika/mellanmål efterfrågas kylskåp och
diskmaskin.
Gemensamma behov av förvaring och liknande:
Personlig förvaring och avdelningsspecifika bokhyllor: Även om detta
behov är likt mellan avdelningarna kan de med fördel kopplas till särskilda
avdelningar. Då många uttrycker att man vill sitta med sin avdelning kan detta
ge en informell struktur kring var på planen olika avdelningar har sina platser.
Utrymmet för den personliga förvaringen ska vara så stort att man får plats
med ca 4 brevmappar/tidskriftssamlare och en ganska stor korg som man där
man kan samla sådant man tar med till sin arbetsplats. Kopplat till den
personliga förvaringen bör man också kunna hänga ytterkläder. Här bör man
också ge utrymme till sådant som varje avdelning behöver förvara och ge
möjlighet att skapa en personlig touch. Utrymme för anslagstavlor eller
liknande bör placeras i anslutning till sådan förvaring.
I övrigt finns det ett starkt önskemål om växter och konst för att ge ett trevligt
och ombonat intryck.
Det finns också önskemål om att ergonom och akustiker är med i den
kommande processen för att skapa en god arbetsmiljö.
Utöver de ytor som beskrivs ovan finns självklart de behov som redan är
tillgodosedda i liggande förslag kvar.
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5 Övriga krav
5.1 Trygghet
Detta gäller inte SBK men beakta att plan 5 är tillgängligt från biblioteket då
brandutrymningsväg leder in till arbetsplatserna. Detta kanske är olämpligt
med tanke på att Soc är placerade här och att detta kontor har störst behov av
sekretess.

5.2 Tillgänglighet
5.3 Social miljö
5.4 Informations- och kommunikationsteknik
Det finns stora möjligheter att underlätta digitala möten med bättre utrustning. I
en arbetsmiljö där det inte är förutsägbart var personer sitter bör också de
digitala systemen underlätta att ta lätt kontakt med personer som man behöver
träffa. Två skärmar på varje arbetsplats förutsätts.

6 Tid
6.1 Förberedning
6.2 Genomförande
6.3 Färdigställande
För att en övergång till nya arbetsplatser ska bli så effektiv som möjligt bör en
fördjupad diskussion om processen tas. Bl.a. kan en sådan beskriva om hur ytor
kan utnyttjas effektivare efter en digitalisering.
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Behovsanalysrapport

Förord
Syftet med behovsanalysen är att:


Klargöra varför en förändring behövs.



Beskriva behovet av olika funktioner.



Formulera mål och strategier för kommande beslut.
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1

Nuvarande verksamhet

1.1

Antal personal

1.1.1 Kommunledningskontoret
En kommundirektör
Kanslistaben

Har idag 12 personer, varav 1 chef, 4 nämndsekreterare, 3 registratorer, 1
registrator/arkivassistent, 1 arkivarie, 1 jurist och ett dataskyddsombud.
Utvecklingsstaben, Trygghet och säkerhetsavdelningen och integrationsenheten

Har idag 11 personer varav, Utvecklingsstaben upphandlare 3 personer,
Utredare 5 personer och Trygghets- och säkerhetsavdelningen som ingår i
Utvecklingsstaben som idag är 2 personer samt integrationsenheten som har en
person placerad på plan 4.
Personalstaben

Har en person, Personalchefen
Kommunikationsstaben och Kontaktcenter

Har idag 6 personer, i form av Chef, Kommunikatörer och webbansvarig
Kontaktcenter är i nuläget 19 personer. I dag arbetar Kontaktcenter med olika
”arbetslag”. Dessa är reception, telefoni, tekniska avdelningen och
administration/handläggning för samtliga kontor.
1.1.2 Utbildningskontoret
Utbildningsstaben

13 personer idag med 2 vakanser. Gruppen är idag splittrad på 2 platser (plan
4). Barnomsorgsplacerarna, systemförvaltare sitter i ett eget hörn.
Förskolan

3 personer för förskolan finns idag på plan 4
Resursteamet

6 personer varav 4 psykologer. Idag sitter gruppen i gemensamt rum med
möjlighet att stänga dörren om sig.
Kostenheten

Har idag en person placerad på plan 4
Sammanfattningsvis utnyttjas dagligen ca. 22 platser av Utbildningskontoret
men man har 25 personer som har hemvist på plan 4.
1.1.3 Förtroendevalda politiker
Har idag plats för 5 personer på plan 4
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1.1.4 Totalt idag
Utgör de båda aktuella kontoren av 77 personer med placering på plan 4 och 3.

1.2

Organisation

Kanslistaben

Registratorerna och arkivarien arbetar mycket tätt tillsammans.
Nämndsekreterarna har också behov av viss kommunikation sinsemellan.
Kanslichefen, juristen och dataskyddsombudet har en mer självständig
ställning. Alla roller har mer eller mindre kontakt med hela den övriga
organisationen. I analys ligger fokus på registratorers och arkivarbetares behov.
Kommunikationsstaben och Kontaktcenter

Inom Kommunikationsstaben finns en Kommunikationschef och fem
kommunikatörer. Fyra av kommunikatörerna har ansvar för kontakten och
kommunikationen för varsitt kontor. Den femte kommunikatören ansvarar
övergripande för digitala kommunikationskanaler. I Kommunikationsstaben
ingår även Kontaktcenter (KC).
Inom Kontaktcenter finns chef för Kontaktcenter, samordnare för Tekniska
avdelningen, samordnare för IT- och telefoni, samordnare för schemaläggning
och reception samt tf. samordnare- och säkerhetssamordnare (4p). Inom
Kontaktcenter finns ansvarsområden med spetskompetens som speglas av
menyvalen i kommunens telefonväxel. Kontaktcenter är ett filter gentemot
kontoren och avlastar dem med information, vägledning och handläggning. KC
ansvarar även för finskt förvaltningsområde. En resurs finns på vardagar i
Brohuset. Inom KC finns även språkkompetenser som behövs både i
receptionen och telefonin. Inom varje ansvarsområde finns en kontaktperson
från KC som har kontinuerliga avstämnings och utvecklingsmöten med
avdelningar/kontor förutom till Kontaktcenter chef som har övergripande
verksamhetsansvar.

1.3

Arbetssätt

1.3.1 Kommunledningskontoret
Kanslistaben

För registratorer och arkivarie kännetecknas arbetet dels av skrivbordsarbete,
dels av fysisk hantering av pappershandlingar. Tillgång till skrivare,
etikettprinter, postfack, akt skåp (observera att dessa inte går att flytta från
dagens placering på grund av bärigheten i konstruktionen), sekretesskärl och
stora arbetsytor är centralt. Att dessa saker finns samlade är betydelsefullt för
effektiviteten i arbetet.
Nämndsekreterare, jurist och chef arbetar mestadels vid dator. Behovet av
möteslokaler uppskattas till normalt. Hela den här gruppen har idag fasta egna
platser och det är av vikt att den övriga organisationen på daglig basis känner
till var framförallt var registratorerna sitter eftersom mottagande av spontana
besök är en mycket viktig del av arbetet.
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Placeringen av
dokumentskåp idag på plan
4 som ej kan flyttas på
grund av bärigheten i
fastigheten.

Placering av sekretesskärl och annan återvinning idag på plan 4, som
inte ges plats i förslaget.
(Dock ej kartonginsamling som idag finns vid skrivarrum)

Utvecklingsstaben, trygghet- och säkerhetsavdelningen

Inom Utvecklingsstaben arbetar Upphandlingsfunktionen med sekretess enligt
Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt inom Trygg- och
säkerhetsavdelningen förekommer sekretess enligt Säkerhetsskyddslagen. Båda
dessa verksamheter har behov av utrymmen för att hantera sekretessen. Båda
dessa grupper har dessutom ett behov av att finnas tillgängliga för interna
besök och bör av den anledning finnas placerad inom ett förbestämt område på
samma sätt som kanslistaben och psykologerna inom Utbildningsstaben.
Kommunikationsstaben och Kontaktcenter

Kommunikationsstabens chef, kommunikatörer och webbansvarig arbetar
självständigt mot de kontor de är kontaktpersoner för. Tiden fördelas mellan
produktionstid vid dator och möten med andra medarbetare och externa parter.
Kontaktcenter ska vara kommunens ” väg in” med kunden i fokus.
Kontaktcenter är ”strängt” schemalagda även under lunchtid pga. att
bemanning krävs för alla vägar in till kommunen. Detta gör att man inte bara
kan gå ifrån på tex. spontanmöte, läkarbesök, fika, toalettbesök. Allt bokas in i
förväg i KC kalendern.
KC ska snabbt och effektivt sprida viktig/akut information muntligt till
varandra inom gruppen så alla får informationen samtidigt, då vi p.ga sekretess
är begränsade med att maila ut samma information. Det kan vara akut
information som berör personal som sitter både i receptionen, växeln, med
sociala medier och administration. Har avlöser man varandra i dessa
arbetsuppgifter för att minimera sårbarhet vid frånvaro och kvalitetssäkra
verksamheten.
Resurserna alternerar mellan reception, växel och administration.
Kontaktcenter svarar även på många av kommunens digitala medier. Detta
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innebär att vi delar på fysiskt material och är beroende av varandras kompetens
och tillgänglighet för en hög effektiv lösningsgrad. Spetskompetenserna är
viktiga och här är fördelen att reception, växel och administration finns
samlade för att snabbt kunna lösa av varandra inom dessa områden och för att
kunna tillgodose medborgarens behov. I samtliga arbetsgrupper finns olika
språkkompetenser som används dagligen. Att medborgaren får hjälp vid sitt
första besök/kontakt är viktigt, hög lösningsgrad i samtliga ärenden. KC har
även dagliga besök av kollegor i huset samt externa aktörer som Ragnsells.
1.3.2 Utbildningskontoret
Störande telefonsamtal

De två personer som arbetar med placering av barn i barnomsorgen har
telefonen och datorn som ett sina främsta verktyg samt att de omfattas av
sekretess. Det upplevs idag störande av andra som delar öppna ytor i deras
närhet och de har naturligt ett behov av att arbetsplatserna avskärmas för
störande ljud till och från arbetsplatsen.
Patient sekretess

De fyra psykologerna arbetar med patientsäkerhet och patientsekretess. Att
dela rum med sina närmsta kollegor anses främja spontant kunskapshämtande
från varandra, främja förebyggande arbete med patienterna och främja
diskussioner i deras arbete. Därtill använder man ett systemstöd för
journalhantering (PMO), som inte ska kunna läsas av andra i en
aktivitetsbaserad omgivning. Det ställer krav på att arbetsplatsen utrustas med
sekretesskydd på minst en av de skärmar som tillhandahålls där.
Allt detta skulle förloras genom en tvingande inlåsning i aktivitetsbaserade
lösningar.

1.4

Öppettider

1.4.1 Kommunledningskontoret
Kanslistaben

Enligt lag ska registraturer hålla öppet minst två timmar varje helgfri vardag.
Utöver detta förväntas det att personal ska finnas på plats under ordinarie
arbetstider.
Kommunikationsstaben/ Kontaktcenter

Kommunhuset:
Måndag-torsdag: kl. 08:00-16:30
Fredag: kl. 08:00-15:00
Receptionen öppnar kl. 07:45
Dag före ”röd dag” stänger Kontaktcenter kl.12
Övriga verksamheter på de aktuella våningsplanen är inte styrda av öppettider.
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2

Befintliga lokaler

2.1

Utrymmen idag

2.1.1 Övergripande
Arkiv mittemot mötesrummet Väpnaren (rum 4406)

Idag delas det här arkivrummet av Kommunledningskontorets Kanslistab,
Utbildningskontorets Resursteam och Socialkontorets avdelning för kvalitets
och verksamhetsstöd. Arkivet är avsett endast för arkivmaterial och inte
förrådsmaterial.
Förråd vid dagens aktivitetsbaserade arbetsplatser

Här förvaras idag förrådsmaterial i olika former.
Aktivitetsbaserade arbetsplatser idag

Samtliga aktivitetsbaserade arbetsplatser är utrustade med dubbla skärmar,
tangentbord och möss. Dessa är stundtals svåra att få tillgång till då de
nuvarande reglerna för dess användning tillåter att man inte städar av/lämnar
om man är borta i upp till två timmar. Möjligheten till eluttag för laddning av
mobiltelefoner eller liknande är begränsad till fönsterplatser vilket bör
förbättras. Det är även svårt göra en felanmälan på utrustningen vid
arbetsplatsen då det är svårt att specificera vilken plats som är i behov av
översyn.
Kapprum, postfack och återvinningsstationer

De flesta men inte alla har tillgång till mindre skåp i kapprum, minst en halva
av ett större förvaringsskåp samt möjlighet att hänga av sig ytterkläder både i
kapprum eller vid entré på plan 4 (vid toaletterna). Alla postfack är placerade
på en plats som inte återfinns i det framtagna förslaget. Lika så saknas plats för
återvinningsstation och sekretesskärl som idag är placerade utanför toaletterna.
2.1.2 Kommunledningskontoret
Kanslistaben

Kansliet förfogar idag över 10 sammanhängande arbetsplatser med tillhörande
personliga skåp. Uppställningsplats för 4 skrivare/kopiatorer, 1 fax, 4 aktskåp,
arbetsyta (90x640 cm) samt 150 postfack. Arkivlokaler finns på plan 1
respektive plan 2 samt ett närarkiv på plan 4. Alla ytor används dagligen. Det
finns också ett behov av att sitta relativt enskilt då man inom gruppen hanterar
sekretessreglerad information.
Utvecklingsstaben/trygghet- och säkerhetsavdelningen och integrationsenheten

Sitter i dag i den aktivitetsbaserade delen på plan 4 och upplevelsen är att det i
perioder är svårt att få någon arbetsplats.
Kommunikationsstaben

Kommunikationschef, Kommunikatörer och webbansvarig sitter idag i
aktivitetsbaserade delen. Det passar gruppen bra med undantag för en
kommunikatör som arbetar mycket med bild och film och därför är beroende
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av skärmar med rätt (bevarade) inställningar. Ett problem i dagsläget är att det
ibland, ofta på måndagsmorgnar, inte finns någon ledig plats.
Kommunikationsstabens förrådsutrymme, där förvaring av eventmaterial,
tryckt informationsmaterial och arbetsutrustning, är idag utspritt på flera plan.
Kontaktcenter

I dag saknas arbetsplatser till samtliga personer i KC under flera dagar i
veckan. Här arbetar man delvis aktivitetsbaserat vilket gör att det finns behov
av mindre mötesrum för att inte störa kollegor vid arbetsrelaterade
spontanmöten och med tanke på sekretessen. Inom vissa arbetsområden finns
behov av att dela fysiskt material samt att det finns stort behov av att diskutera
gemensamma frågeställningar. Därför behöver gruppen sitta tillsammans i en
hemvist, vilket möjliggörs av lokalerna i dag.
I gruppen finns tre medarbetare med personliga behov av tex. kontorsstolar
vilket gör att det underlättar när dessa sitter gemensamt på samma plan. Man
kan då rulla stolen med sig beroende på om man ska vara i backoffice eller ute
i receptionen. Till skillnad om man ska ta med sig stolen till ett annat plan,
samt det är svårt för andra att sitta på dessa stolar. En kollega har nedsatt hörsel
och behov av extra ljudisolering åt bägge håll, som i dag tillgodoses. I
nuvarande lokaler sitter medarbetaren i ett rum om två personer.
KC har två (2) skärmar på varje arbetsbord idag eftersom vi arbetar med flera
system samtidigt. Dessa är anpassade utifrån hur gruppen vill ha dem med
inställningar då vi arbetar med kartor osv.
Det är i nuläget ont om personliga förvaringsutrymmen för arbetsmaterial och
det finns inte personliga skåp för ytterkläder eller för våra arbetskläder.
Utrymme saknas för broschyrmaterial som behövs i receptionens foajé samt
material som ska skickas ut till medborgare.
I dag finns en personaltoalett och en personalutgång från KC, som gör att man
inte möter klienter efter stängning. Gruppen är enad och har hemvist på ett och
samma ställe vilket är mycket positivt för gruppen. Chefen/samordnare är
tillgängliga för spontana speedsamtal vilket är positivt för hela gruppen.
2.1.3 Utbildningskontoret
Resursteamet

Resursteamet förfogar över tre plåtskåp med dubbeldörrar (i närarkiv) och två
brandsäkra arkivskåp (i deras befintliga arbetsrum). Behov av dessa utrymmen
kvarstår även efter en ombyggnad.

2.2

Lokalanvändning

2.2.1 Kommunledningskontoret
Delar av Kommunledningskontoret finns idag på plan 3 och 4. De som inte är
placerade här är Internservice, It-Staben, Personalstaben, Ekonomistaben och
Kundcenter. Inget av de andra kontoren är avdelade på samma sätt mellan
våningsplanen.
Personalen har i de flesta fall bra förvaringsmöjligheter i kapprum både för
förvaring av mindre väska och ytterkläder och ute i skrivbordsmiljöerna. Dock
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kan förvaringsutrymme saknas för gemensamt förbrukningsmaterial inom vissa
grupper och i skrivarutrymmen.
Kontors- och stabschefer

De aktivitetsbaserade arbetsplatserna nyttjas idag även av Ekonomichef,
Socialchef, Samhällsbyggnadschef och Personalchef. Det är ännu oklart om de
ska ha hemvist på plan 4 även fortsättningsvis.
Kommunikationsstaben

Idag finns ett behov av ett utrymme för förvaring av kommunikationsstabens
material i form av marknadsföringsartiklar, beachflaggor och liknande. Dessa
saker är i dag utspridda i olika förrådd och gör överblicken av materialet
svårhanterlig.
Kontaktcenter

Har idag en arbetsplats för växelbord (telefoni), administration, telefon och
reception.
Kapphängare för kundcenter finns men inga personliga klädskåp. Idag har man
en egen personaltoalett för Kontaktcenter och skåp för teknisk utrustning m.m.
som lämnas ut till kollegor i huset och externt till tex. Grannstöd. Dessutom
finns ett kassaskåp istället för närarkiv. Man saknar idag sekretesskärl då KC
inte har någon returinsamling. 3st Kopieringsmaskiner är placerade inne i KC
som används internt och av medborgare. Inom KC finns även Postfack för
interna och externa mottagare.
2.2.2 Utbildningskontoret
Utbildningsstaben, förskolan, kostenheten och resursteamet

Är utspridda över hela plan 4, med flertalet medarbetare i aktivitetsanpassade
miljön, några med fast placering ute i landskapsmiljö samt resursteamet som
delar eget arbetsrum.

2.3

Brister för er verksamhet.

2.3.1 Övergripande
Personlig förvaring

I förslaget saknas möjlighet för mer än 50 personer att hänga av sig tjocka
dunjackor eller liknande vintertid. Inte heller finns det några förvaringsskåp för
handväskan eller tränings- eller övernattningsväskan om man ska vidare direkt
efter arbetets slut. Det kan skapa en otrygghet om mina ytterkläder/väskor ska
bäras med hela dagen eller om de finns kvar vid dagens slut och kan även bli
ett arbetsmiljöproblem om dessa blir ståendes i vägen.
Många saknar även förvaringsmöjligheter i form av hurtsar eller skåp för sitt
arbetsmaterial.
Här kan även nämnas att personalen efterfrågar möjlighet att förvara sin cykel
någonstans medans man arbetar. Många väljer idag att ta cykeln till jobbet och
värt att notera här är att cykeln inte längre är en liten personlig investering utan
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kan kosta lika mycket som en mindre bil. Därav efterfrågas en säkrare
förvaringsmöjlighet, med möjlighet till elladdning för personer med en elcykel.
Behovet bör kunna samköras med förvaring av kommunens cykelpool, som
nämns i befintlig resepolicy.
2.3.2 Returmaterial
I förslaget kan inte heller placering av wellpapp, återvinnings- eller
sekretesskärl hittas. När det gäller sekretesskäl önskas dessa redan idag utökas
till fler alternativt finnas på fler våningsplan.
2.3.3 Arbetsmiljöfrågor
Allergier

Hela våningsplanet/kommunhuset bör omfattas av en eller flera allergifria
zoner. Nötter, parfymer eller andra starka allergiframkallande ämnen bör inte
få förekomma där. Därutöver efterfrågas arbetsplatser som inte får användas av
husdjurs ägare, då djurallergiker inte bör dela stoppade möbler med djurägare.
Därtill bör utrymmen för förvaring av ytterkläder för båda dessa grupper finnas
vitt åtskilda.
Arbetsplatsanpassningar

Arbetsgivaren bör i framtiden även observera anpassningar för personer med
NPF diagnoser, som kan innebära behov av anpassningar när det gäller
störningsmoment som tex. surr från armaturer eller liknande.
Många funderar även över ”mina” anpassningar. Hur blir det med min rullmus,
skärminställningar, stol m.m.? Att behov finns för fasta placeringar av
personer, bör tillgodoses för de som anser sig behöva den tryggheten.
Det är i förslaget svårt att sätta sig in i materialval för alla och framför allt vad
det innebär i den kommande ljudmiljön eller i fråga om ljussättning av
lokalerna. Lika så kan behovet av ändrade krav på städning komma fram om
tex. golvbeläggningen ändras som för en ovan ritningsläsare sätta sig in i.
Många av dagens belysningsarmaturer bör bytas ut mot ledljusarmaturer.
I samband med en ombyggnad bör man även ta med aspekter som skrivare som
till viss del är i vägen för nödutgångar vid en utrymning inte ska förekomma.
Här är bara några av de arbetsmiljöfrågor som kan komma upp i framtiden om
nämnda och det är bra om man redan nu kan rusta sig för framtiden.
Gröna växter

Utifrån förslaget är det svårt att se hur man tänkt med växter, som idag upplevs
snål tilltaget för att ha effekt. Grönska, växter, eller en utsikt med träd har visat
sig vara till fördel mentalt för människor. Det minskar stress och ökar vår
koncentrationsförmåga och skapar trivsel.
Växtväggar eller andra växter är ett effektivt sätt att skärma av ytor, de tar
också upp ljud och bidrar till bättre luftkvalitet. Genom vertikala växtväggar
upptas minimal yta samtidigt som det ger många fördelar för arbetsmiljön
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Laddningsstationer

Problematiken med att hitta eluttag för laddning av mobiler, surfplattor, datorer
har nämnts tidigare men är värt att nämna även här. Att skapa
laddningsstationer i landskapet med möjlighet att/eller automatisk avstängning
av elen nattetid kan vara ett sätt att lösa en del av den problematiken.
Telefonhytter

Som är värda namnet efterfrågas. I dagens telefonhytter ger en så kallad
falsktrygghet. Man upplever att man inte hörs ut medans man i själva verket
hör hela samtalet utanför eller i angränsande rum.
Aktivitetsbaserat arbetssätt

Att byta till ett större fokus än idag för aktivitetsbaserat arbetssätt kräver mer
än en ombyggnad av de gemensamma lokalerna. Det handlar till stor del om
vilka vanor vi skaffat oss redan idag tex, när det gäller våra möteslokaler. Här
kan även digitala förändring behövas för att förändra ett beteende. Idag bokas
tex, lokalerna hela timmar, för att det är förvalt i Outlook. En förändring där
och utbildningar i att hålla mer effektiva möten kan förändra hur vi utnyttjar
våra lokaler mer optimalt.
Lika så kan nuvarande riktlinjer för de aktivitetsbaserade arbetsplatserna
behöva skärpas till gällande avstädning och tidsintervallerna för hur länge man
kan hålla en arbetsplats man inte utnyttjar. Arbetsplatserna bör även vara
numrerade för att på ett enklare sätt kunna felanmäla tex. armaturer eller den
tekniska utrustningen. Förslaget säger inte heller hur en arbetsplats är utrustad,
vilket bör specificeras. Många har idag vanan av att använda sig av tex. dubbla
skärmar och det behovet bör tillgodoses på ett flertal arbetsplatser.
Det bör redan idag finnas ett generellt ”tak” i kommunen för hur många
anställda som ska dela på ett antal arbetsplatser i en hemvist. Detta för att
underlätta förändringar i framtiden. Ska vi tex, vara 2 anställda per arbetsplats
eller ska vi vara 4 alternativt att ha en procentuellsiffra. Det skulle kunna vara
avgörande för när ytterligare arbetsplatser behöver placeras ut. Idag har vi
ingen sådan jämförbar siffra och när anställningar sker över kontorsgränserna
är det plötsligt ingens ansvar och effekten blir en hög efterfrågan på platserna
och med det en sämre arbetsmiljö. Frågan om antalet personer per arbetsplats
bör vara kommunövergripande då det är allas rätt att ha en likvärdig
arbetsmiljö.
Förslagets mottagande

Förslaget hanteras av medarbetarna på många olika sätt. En del möter det med
frågor, andra möter det med krav och en del anser att förslaget är för försiktigt
och föga utmanande. Sättet vi bemöter förslaget speglar våra olika behov och
önskemål och bör tillgodoses på var och ens nivå. Kanske bör det därför finnas
en högre valfrihet än att låsa in sig vid att på kontorsnivå ”låsa” in kontoren till
hemvist i olika våningsplan utan mer titta på verksamheternas krav och
individens önskemål. Tydligt är att man inom större delar av Kanslistaben och
inom Kundcenter har behov av ett nära arbete, medans man inom
Utvecklingsstaben har väldigt olika behov. Upphandling och trygghet – och

13

säkerhetsavdelning har utryckt behov av fast gemensam plats, medans
strategerna efterfrågar ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt än förslaget ger.
Därtill efterfrågas av mer kreativa miljöer. Var finns pingis/biljardbordet?
Planförslaget plan 4

I förslaget flyttas kaffemaskinen till en yta som idag används av tunga
arkivskåp. Dessa skåp placerades där redan 2006 (vid inflyttning) för att
bärigheten i huset var bäst vid hisstrumman och det är osäker om dessa bör/
kan flyttas på.
Vidare så är vårt förslag att projektytan och arbetsplatserna intill den här
kaffeautomaten tas bort och ersätts med ett nytt rum för kundcenter.
Erfarenheten från den här ytan är att ha arbetsplats här kan betraktas som att
”sitta i hallen” vilket inte är inte är optimalt för arbetsro.

Rummet avsätts för kanslistaben med 6 platser
samt 2 större höj- och sänkbara bordsytor.
Ytan ersätts med ett rum för Kundcenter.
Ytan behålls som idag, med arkivskåpen mot
väggen, och hyllor ovanför. Halvväggen som
finns idag behålls som avgränsning .
Kaffeautomat kvar där den är idag. Se
skiss/bilaga från Kanslistaben.
Plats för skrivare (4 st) och sekretess kärl och
återvinning. Dörr till mötesrum igenstängd till
förmån för skåp för materialförvaring. Toners,
kontorsmaterial m.m Befintliga väggar behålls.
Rum för postsortering, med postfack på
väggen fristående bord under. Inget nytt
dörrhål tas upp.
Ytan här och runt hörnet kan användas för
personlig förvaring
Att bygga in celler som förslaget vid politikens och Kommundirektörens rum
anses inte heller optimalt utan kan upplevas som att det blir en trång mörk
korridor. Den tysta zonen bör således flyttas och förslaget från oss är att det
istället byggs in i hörnet mot kulturhuset där barnomsorgens
placeringsassistenter idag är placerade och kan nyttjas av dem samt
psykologerna.
En annan synpunkt som kommit fram är att ytorna som är vid fönster med
utsikt inte bör utgöra fasta arbetsplatser utan skulle kunna utnyttjas av fler om
de istället rörde sig om en miljö som kan efterlikna de som finns på
Stockholms universitet.
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Flytta inbyggnad av
focusrum till hörnet mot
kulturhuset. (Motverka
korridorkänsla)

En annan synpunkt som kommit fram är att ytorna som är vid fönster med
utsikt inte bör utgöra fasta arbetsplatser utan skulle kunna utnyttjas av fler om
de istället rörde sig om en miljö som kan efterlikna de som finns på
Stockholms universitet.
2.3.4 Kommunledningskontoret
Kanslistaben

I dagsläget saknas två arbetsplatser. Det saknas också ändamålsenliga
arbetsytor i samband med arkivarbete, både på plan 4 samt i arkiven på plan 1
och 2. Dessutom finns ett behov av effektivisering när det gäller
posthanteringen och framförallt förvaring i anslutning till kopiering och
akthantering. Skåp för kontors- och arkivmaterial behöver utökas.
Idag finns ett naturligt utrymme för justering av de politiska protokollen. Var
det ska/ kan ske när förslaget är genomfört är oklart. Inom två år kan vi inte se
att vi helt slutat med pappers post internt och en utökning till 180 postfack på
våningsplanet efterfrågas och för att posthanteringen ska fungera måste
postfack finnas på alla våningsplan (där en del har behov av låsbara sådana).
Kommunikationsstaben/Kundcenter
Planförslaget plan 3

I förslaget finns inte den del av receptionsdisk som i dag är sekretessrum med
disk. Vi utgår från att planförslaget bygger på en felaktig ritning och att detta
ska vara kvar som det är idag. Om det inte är så försvinner en arbetsplats för
KC och man kan inte längre hantera känsliga ärenden via
nummerlappssystemet konfidentiellt.
Enligt arkitektens förslag på ritningen har man inte byggt igen öppningen i
väggen till BackOffice från de nya besöksrummen till SOC. Det innebär att
ingen i KC kan arbeta i backoffice varken ur säkerhetssynpunkt eller ur
sekretessaspekt när alla externt och internt har fri tillgång till vår arbetsplats.
Vårt förslag blir att den här ytan utgör hemvist för KC även fortsättningsvis om
man inte väljer att se om på hela våningsplanets uppbyggnad.
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Den inte igenbyggda
öppningen mellan KC och
besöksrum.

Felaktighet i underlaget eller
en återställning till tidigare
användningsområde?

Arkitekten har inte tagit med den utrustning KC behöver i sin lokalanvändning
som tar utrymme. Det innebär att utrymmet för arbetsplatser blir ännu mindre.
Att KC tvingas in i mindre utrymmen med mindre förvaringsmöjligheter av
arbetsmaterial på plan 3 får konsekvensen att det ej längre finns plats att
förvara större saker såsom
• Teknisk utrustning = Dessa får förvaras och hyras ut av tex. Internservice
• Grannstöds väska, hjärtstartare, telefon med laddstation =
Trygghetssamordnaren
• Bistånd- och personallarm med laddstation = Socialkontoret själva
• Post till facket, gruppboende, ÖF, Kvistaberg = Lösas på annat sätt
• Zebraskrivaren
• PRH skannern
• Kontorsskåp för arbetsmaterial
• Planerat utrymme för kopieringspapper/faktureringspapper
• Planerat utrymme i KC-förrådet för div material, broschyrer
Kontaktcenter har behov av mötesrum för färdtjänstutredningar och andra
spontanmöten med kommuninvånare som tex. bygglovsfrågor på plan 3.
Möjligheten till snabb, viktig och effektiv muntlig information går inte längre
att förmedla om gruppen sitter på olika plan, vilket KC:s verksamhet är
beroende av att göra. I förslaget finns heller ingen "egen" personaltoalett på
plan 3.
Arbetsmaterial/pärmar kommer att fördelas på 2 plan. Dela ingång och
besöksrum med socialkontorets klienter kan innebära vissa risker. I
husprojektet bör man se till alla anställdas trygghet och säkerhetsbehov. När
det gäller plan 3 bör en särskild risk och sårbarhetsanalys tas fram utifrån
förslaget tillsammans med säkerhets- och trygghetsavdelningen.
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För få arbetsplatser på plan 3 och 4 i arkitektens ritningar. -Problem för dem
med mycket arbeten som finns i pärmar och kassaskåp skolskjuts, färdtjänst
och vigslar. Känslan av att vara ett arbetslag kan rubbas.
Chefens/samordnarnas tillgänglighet försämras?
Vilka regler kommer gälla för besöksrummen på plan 3? Svårare med spontana
kundbesök ska mötesrummen om dessa är avsedda endast för en verksamhet,
medborgaren får längre svarstider pga. ineffektiva förutsättningar för KC:s i
dag mycket resurseffektiva arbetssätt.
Kommunikationsstaben

Har behov av fler samtalsrum än vad som finns idag. I dag pratar man mycket i
telefon och ser att det är viktigt att ha nära till samtalsrum för att kunna gå
undan och inte störa vid arbetsplatserna.
Några av stabens datorer är specialdatorer som inte fungerar med ordinarie
laddsladdar som finns på arbetsplatserna. Medarbetare med sådana datorer
måste idag hitta en fönsterplats för att kunna sätta sin egen laddare i ett eluttag.
Fler eluttag som kan användas vid alla arbetsplatser är en nödvändighet.
2.3.5 Utbildningskontoret
De fokus- och samtalsrum som avsatts i planen för enskilda samtal kan
uppfylla ett behov, men det handlar om att ta sig till dessa, med närmsta
kollegan istället för att avverka ett ärende snabbt där man är. Främjar detta att
sekretessnivåerna uppnås och hur mycket tid går åt förflyttning och ev.
sökande efter ledig lokal?
Därutöver efterfrågas inom Utbildningskontoret en mer begränsad yta som
hemvist för Utbildningskontoret.

3

Förändringar i verksamheten

3.1

Kvantitativa förändringar

3.1.1 Övergripande
Kommunledningskontoret och Utbildningskontorets personalstyrka kommer att
fortsätta växa i takt med de ökade befolkningsmängderna i kommunen. Därtill
kommer ökade krav genom förändringar i lagstiftningar och andra
myndigheters uppdrag så hur många vi är om två år är näst intill omöjlig att
förutspå.
3.1.2 Kommunledningskontoret
Kanslistaben

Kanslistaben kommer att utökas med ytterligare två medarbetare i närtid vilket
medför ett akut behov av ytterligare arbetsplatser.
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3.2

Förändrad inriktning av verksamheten

3.2.1 Kommunledningskontoret
Kanslistaben

Verksamhetens aktiviteter kommer inte att förändras i nämnvärd utsträckning
jämfört med tidigare. Se punkt 1. Nuvarande arbetssätt.
Kommunikationsstaben/Kundcenter

I och med GDPR och i dag PUL bör vi inte skicka sekretessinformation mellan
oss i KC vilket vi mer kommer att behöva göra då vi kommer att sitta på olika
plan. Systemstöd med behörighetsbegränsningar försvåras av
myndighetsgränser i vissa fall, vilket även försvårar en effektivare
ärendehandläggning. En aktivitetsbaserad arbetsplats förutsätter att
digitaliseringen takten följer med.
Vi märker av ett allt hårdare klimat i Kontaktcenters reception men även en hel
del inkommande samtal och på sociala medier. Detta kräver att vi snabbt och
enkelt kan avlösa varandra enligt nuvarande säkerhetsrutiner Hur vi hanterar
hotfulla situationer i Kontaktcenter finns beskrivet i handlingsplanen– En trygg
arbetsplats -Våld och hot i arbetsmiljön 2017-04-27. I den nya förslaget till
våningsplan har vi långt färre kollegor i närheten.
Upplands-Bro är en snabbt växande kommun och vi bör arbeta för att kunna
utöka vår service till medborgare. Detta gäller språkkompetens, hjälp vid ett
första besök och handläggning av ärenden etc. Att Kontaktcenters personal får
minskad yta och att halva personalstyrkan flyttas upp till plan 4 anser vi inte är
ett steg i rätt riktning.
3.2.2 Hemvister
Utbildningskontoret önskar att få samexistera i en gemensam hemvist/utrymme
längs med en fönsterrad. Genom en sådan nära placering inom kontoret kan
initiera till mer spontana möten med mera. Inom ytan bör även de två personer
med telefonen som verktyg finnas, med en tydlig ljuddämpande insats på fasta
placeringar för dem.

3.3

Nya krav på utrymmen

3.3.1 Kommunledningskontoret
Kommunikationsstaben/Kundcenter

Kontaktcenter behöver större utrymme än det som är angivet på de nya
ritningarna från arkitekten på plan 3 och 4.
Förslag: För att ha både Kontaktcenter och Socialkontorets bästa i åtanke på
plan 3 har vi ett förslag. Socialkontoret har önskemål om fler mötesrum på plan
3. Här tänker vi att man flyttar receptionsdisken med backoffice tillbaka till
tidigare receptions plats men med en något annan utformning som ger mer
plats. Det ger ytterligare utrymme för fler mötesrum på plan 3. Socialkontoret
slipper då trångt passage till och från mötes rum på plan 3 där flera klienter
kommer att mötas. Det kan byggas fler och lite större rum som även kan
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användas för besök till andra kontor. KC har därmed direkt översikt mot
besöksrummen och klientsituationer.
Kontaktcenter kan därmed ha ett mindre backoffice och fler personer har sin
arbetsplats på plan 4 där vi också får tillgång till toaletter, pausrum och
klädskåp (KC blir oavsett för få på pl.3). KC får därmed en flyktväg i direkt
anslutning till trapphus och personalutgång, flyktväg är därmed löst. Annan
grupp kan ta KC:s tänkta hemvist på plan 4 och en ny större hemvist byggs till
KC på pl.4.

3.4

Nya krav på lokalfunktioner

3.4.1 Kommunledningskontoret
Kommunikationsstaben/Kontaktcenter

Ljudisolering golv och tak samt vadderade avgränsade höga skärmar både på
plan 3 och 4. Att sitta så många personer i ett och samma rum och svara i
telefonväxel och använda skrivare frekvent för tex. fakturering m.fl. samtidigt
kräver troligen rejäla skiljeväggar - inte bara ljuddämpande skivor mellan
skrivborden.
3.4.2 Utbildningskontoret
Kraven är likvärdiga med hur det ser ut idag, se.1.3 Arbetssätt

4

Rumsfunktioner och samband

4.1

Olika typer av rum

4.1.1 Kommunledningskontoret
Kanslistaben

Har behov av relativt avskilda samlade arbetsplatser där människor inte
naturligt samlas eller passerar i större utsträckning. Det är således inte lämpligt
att registratorer och arkivarie sitter nära kaffemaskiner, toaletter, projekt-,
mötes- eller loungeytor. Det vore en fördel om den samlade arbetsytan var
utrustat med låsbar dörr med tanke på hanteringen av känslig och
sekretessreglerad information. En tom arbetsyta med ett höj- och sänkbart
skrivbord (ca 90x360 cm) för arkivarbete bör planeras in. Skrivbordsytorna för
varje enskild medarbetare bör vara minst 180 cm breda på grund av behovet av
dubbla datorskärmar och hanteringen av handlingar. För posthantering behövs
yta och uppställningsplats för inkommande post, sorteringsyta och förvaring
för kuvertöppnare, stämplar mm (ca 90x650 cm). Utöver detta behövs golv/väggyta för skrivare/kopiatorer, sekretesskärl och postfack. Projektet bör
besluta om postfack ska finnas på varje våningsplan eller enbart i anslutning till
den centrala posthanteringen på plan 4. Om postfack fortsatt ska finnas på varje
våningsplan behövs ca 180 postfack (utökning med 30 st) på plan 4. Behovet
av skåp för förvaring av aktomslag, arkiv- och kontorsmateriel, papper, toners,
böcker, administrativa pärmar och övrig utrustning uppskattas till ca 35
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hyllmeter. Arkivlokalerna på plan 1 och 2 ska fortsättningsvis utgöra
slutförvaring av kommunens allmänna handlingar.

4.2

Lokalsamband

Kommunikationsstaben/Kontaktcenter

Vikten för KC är att reception och backoffice har nära samarbete.
Vi har vunnit pris för telefoni och medborgarservice - Ska vi medvetet sänka
vår standard?
4.2.1 Kommunledningskontoret
Kanslistaben

Det är av mycket stor vikt att övriga verksamheter känner till var framförallt
registratorer och arkivarie sitter. Det finns också ett mycket stort behov av att
dessa funktioner sitter i anslutning till varandra. I sin tur behöver dessa roller
omedelbar närhet till den sammanhängande ytan för post- och akthantering
samt till yta för arkivarbete (det är en fördel om ytan för arkivarbete finns
precis intill de skrivbord där arkivarie/arkivassistent och registratorer sitter).
Avståndet till aktskåpen bör inte vara mer än 20 m. Däremot är det inte lika
nödvändigt med direkt närhet till närarkiv 4406.

4.3

Verksamhetens aktiviteter

Förutsättningar måste finns för att kunna mötas i stora eller små grupper i både
stora sammanhang och enskilda samtal.
Kommunikationsstaben/Kontaktcenter

Kundcentermedarbetarna ska snabbt kunna byta positioner med varandra i
reception, växel och digitala medier för lunch, möten, vid hotbild och
långvariga situationer där man behöver turas om att bemöta våra kunder och
för att bibehålla en väl fungerande arbetsmiljö.
KC har behov av mötesrum på pl.3 för spontanbesök och tex.
färdtjänstutredning.
KC har behov av att de aktivitetsbaserade arbetsplatserna tillåter prat och ljud
behöver man lugn och ro går man undan till tysta rum/ytor.

4.4

Mångsidiga lokaler

För små och stora grupper krävs, samlingslokal och avskilda ”hörnor” (så som
beskrivet med fokusrum och samtalsrum), umgänge och plats för fikapauser.
Alla har mer eller mindre behov av möjlighet till speedmöten där det finns
rullbara whiteboard och små sittgrupper/stågrupper. Avskilda ljuddämpande
sitt holkar för kreativt skrivande. Med andra ord tvärtom hur man arbetar på
planen i dag.
Kreativa arbetsmiljöer kan skapas genom att inkludera:
o Glasskärmar som man kan rita på
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o Bra skärmar med rätt färginställningar
o Mindre uppstyrda mötesrum, soffor, runda bord, saccosäckar
o Fåtöljer med ljuddämpning
o Behagligt ljus
o Färre fyrkantiga vanliga skrivbord – fler till exempel mindre runda bord,
tårtbitar, fåtöljer
o Ytor för spontanmöten
o Eluttag och ljudpuckar tillgängliga i alla mötesrum
o Trevlig ljudslinga i bakgrunden
o Inga fasta tangentbord och möss. Alla har istället bärbara, tysta (mjuka)
tangentbord och möss. Mer hygieniskt och lättare att hålla skrivborden rena.
o Desinfektionsmedel lättillgängligt överallt.

5

Övriga krav

5.1

Trygghet

Sekretessfilter på samtliga arbetsplatser i de aktivitetsbaserade miljöerna på
minst en av två skärmar.
Kommunikationsstaben/Kontaktcenter
På den nya ritningen är det en öppning i väggen från Kontaktcenters
”backoffice” till SOC nya mötesrum. Även om denna öppning byggs igen till
en vägg så har KC inga klädskåp med på ritningen.
På den nya ritningen har en del av receptionsdisken gjorts om till mötesrum?
Detta måste vara en miss då det redan är ombyggt för KC:s hantering
avkänsliga möten/ärenden för Socialkontorets klienter, detta rimmar inte rätt
med PUL/GDPR.
Därtill bör larmrutiner och dess apparatur då SOC flyttar från plan 1 och 2 till
plan 5 tas med i planeringen. Viktigt att plan 5 agerar på larm på plan 3 och
socialkontorets mötesrum som tidigare. Vi efterlyser risk och
konsekvensanalys som ligger till grund för planritningen.
Säker utrymningsväg från KC? I ritningen krockar denna med korridoren till
mötesrummen för socialkontorets klienter alt. receptionen. Finns ingen
"Personalutgång".
För SOC räkning har de bara en väg in & ingen utrymningsväg från
mötesrummen. Alldeles för trångt om det uppstår bråk. Ska personal från SOC
springa ned ända från Plan 5?
Korridoren/Soc. mötesrum; Risk för flaskhals när Polis kallas till plats.
När detta sker; Hur ska KC komma till sin arbetsplats? Genom receptionen?
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För KC är huslarmet till våning 4 vår plan B. Plan A är egen backup som nu är
halverad i o m att drygt hälften av oss sitter på annan plats.
Säkerhetsaspekterna verkar inte arkitekten eller ansvarig för husprojektet tagit
med i husprojektet.
I och med den nya ritningen så finns det inget personalutrymme på plan 3 med
personaltoalett.

5.2

Tillgänglighet (Passagesystem)

5.2.1

Kommunikationsstaben/ Kontaktcenter

Tillgängligheten för våra kommuninvånare kommer att minska pga. att
schemaläggning av kompetenser kommer att finnas på två våningsplan. Det
gäller språkkompetenser och spetskompetenser inom samtliga områden. Vi har
inte samma tillgänglighet till kollegor och varandras spetskompetens. I nuläget
coachar och frågar vi varandra hela tiden och kan ofta lösa ett ärende till kund
på kort tid. För KC kommer det att innebära att förutsättningen att arbeta
resurseffektivt kommer att minska.

5.3

Social miljö

5.4

Informations- och kommunikationsteknik

Ett förslag är att ta in en föreläsare vid flera tillfällen till Stora Scenen som
pratar om ovan rubrik och vad det innebär för en aktivitetsbaserad arbetsplats.
Ge oss tips och nytänkande!

6

Tid

6.1 Förberedning
6.2 Genomförande
6.3 Färdigställande
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Behovsanalysrapport

Förord

Syftet med behovsanalysen är att:


Klargöra varför en förändring behövs.



Beskriva behovet av olika funktioner.



Formulera mål och strategier för kommande beslut.
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1

Nuvarande verksamhet

1.1

Personal

För att rymma i närtid beräknade personalökningar behöver våningsplan 5
anpassas för 90 medarbetare från fem olika enheter. Tre av enheterna består av
myndighetspersonal med olika funktioner. Den minsta enheten är 4 personer
och den största är 21 personer.

1.2

Organisation

Barn- och ungdomsenheten: myndighetsutövning, barnavårdsutredningar,
ensamkommande, familjehemsvård.
Vuxenenheten: myndighetsutövning, försörjningsstöd, missbruk, våld i nära
relation och flykting.
Biståndsenheten: myndighetsutövning, äldre, socialpsykiatri och personer med
funktionshinder.
Kvalitet och verksamhetsstöd: Ansvarar bland annat för övergripande
administration, samordning av nämndens budget och kvalitetsuppföljningar.
Leder utvecklingsarbete och ger stöd till verksamheterna.
LSS-enheten: Leder och planerar arbetet med kommunens gruppbostäder och
servicebostäder LSS, personlig assistans, kontaktperson samt avlösar- och
ledsagarservice.

1.3

Arbetssätt

Merparten av medarbetarna har arbetssätt där möten, både internt och med
klienter, varvas med dokumentation och handläggning. Alla verksamheter har
ett stort antal telefonsamtal om dagen.
Tre av medarbetarna (trygg förstärkt hemgång) har arbetsuppgifter som rör
omsorg och vård i brukares hem, varför dessa har behov av omklädningsrum
och förvaring av vissa förbrukningsmaterial.
Fyra av medarbetarna, LSS-enheten, köper in och förvarar
förbrukningsmaterial till andra verksamheter.
Medarbetare på Kvalitet och verksamhetsstöd förvarar teknisk utrustning.
Samtliga verksamheter har också behov av varsin förvaringsplats för
gemensamt arbetsmaterial som pärmar, böcker. Likaså behöver planeras för
broschyrsnurror för verksamheternas informationsmaterial.
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1.4

Öppettider

Merparten av medarbetarna arbetar kontorstid, ordinarie arbetstid 8-16.13. Tre
av medarbetarna arbetar 7-17 måndag till fredag (även röda dagar).

2

Befintliga lokaler

2.1 Utrymmen idag
De tre myndighetsenheterna sitter idag på plan 1 och 2, i cellkontor som delas
två eller tre personer. Enhetschefer och samordnare har egna kontor, där
löpande stöd och vägledning till socialsekreterare och biståndshandläggare kan
ges. Även tidigare möteslokal samt vilrum används som cellkontor, på grund
av platsbrist. Myndighetsenheternas besöksrum finns företrädesvis på plan 1.
LSS-enheten sitter på plan 6, där de sitter två och två i cellkontor. Detta
möjliggör ett nära samarbete dem emellan. De har materialförråd som
medarbetare ute i boendena hämtar material från.
Kvalitet och verksamhetsstöd sitter i öppet kontorslandskap på plan 4.
Avdelningen har förråd för teknik inom socialkontoret (trygghetslarm,
hemtjänstlås, tillsynskamera).
Socialchef och två avdelningschefer sitter i aktivitetsbaserat kontorslandskap
på plan 4.

2.2 Lokalanvändning
Besöksrummen på plan 1 är välanvända och ofta svåra att boka vissa tider, på
grund av hög efterfrågan. Samtliga verksamheter utnyttjar i hög grad de
bokningsbara mötesrum som är spridda över huset och önskemål finns att spara
tid genom att kunna boka rum på samma vångsplan som hemvisten. I dagsläget
saknas ändamålsenligt omklädningsrum med klädskåp för de tre medarbetare
som arbetar med omsorg och vård i hemmet.

2.3 Brister för er verksamhet.
Brister i arkitektens förslag är att det förekommer projektytor som av samtliga
verksamheter bedöms icke ändamålsenliga utifrån de arbetssätt som finns och
är möjliga för personal inom så starkt sekretessbunden verksamhet. Det
bedöms också saknas arbetsplatser. Ritningen togs fram för 69 personer, men
behöver anpassas för 90 utifrån att verksamheterna vuxit och beräknas fortsätta
växa. För att nyckeltalet 70% arbetsplatser ska uppfyllas behöver det finnas 78
arbetsplatser på plan 5.
Verksamheterna lyfter fram att det inte finns behov av den typ av fokusrum
som finns i nuvarande ritningar, där en person kan arbeta enskilt. Tack vare det
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tysta rummet och möjligheten att arbeta hemifrån kan dessa fokusrum istället
användas annorlunda. Ett mycket stort behov verksamheterna lyfter fram är att
det skapas många mindre rum där 2-3 medarbetare kan diskutera, planera och
gå igenom gemensamma ärenden. Dessa rum behövs även för att
chef/samordnare ska kunna ge ett nära ledarskap med vägledning och löpande
bedömningar i pågående individärenden. Medarbetare som har erfarenhet av att
arbeta i kontorslandskap inom socialtjänst lyfter fram att denna typ av rum var
det som efterfrågades allra mest. I kontorslandskapet efterfrågas även högre
skärmar mellan samtliga arbetsplatser och avskärmning mot de korridorer som
löper längs arbetsplatserna.
Att den stränga grad av sekretess som socialtjänsten lyder under kan garanteras
i ett öppet kontorslandskap är av största vikt. Tillgång till våningsplan 5
behöver därför uteslutande ges personal inom socialkontoret. Obehöriga på
våningsplanet innebär risker både för den enskilde brukaren, som riskerar få
mycket känsliga uppgifter röjda, och för medarbetarnas arbetsmiljö.
Då verksamheterna handlägger en stor mängd dokument dagligen behöver
skrivare vara lättåtkomliga. Antalet skrivare på våningsplanet behöver uppgå
till fem stycken, och dessa behöver fördelas på minst två ställen.
Mötesrummen på våningsplanet behöver anpassas efter verksamheternas
behov. Samtliga enheter lyfter fram att behovet av 6-personersrum respektive
12-personersrum är litet. Behovet är istället mötesrum för 4 personer samt ett
större som rymmer en enhet i taget, dvs upp till 25 personer.
I arkitektens förslag saknas inritat utrymme för postfack. Detta behöver
placeras så att det är lättåtkomligt, samtidigt som det inte är i direkt anslutning
till arbetsplatser, förslagsvis i skrivarrummet.
Även avgränsat utrymme för Infoga/scanning av socialkontorets dokument
saknas. Denna arbetsuppgift utförs dagligen av behörig personal.
Arkitektens förslag är kraftigt underdimensionerat vad gäller behovet av
personlig förvaring. Varje medarbetare med hemvist på våningsplanet behöver
ha ett eget skåp. Skåpet bör vara tillräckligt stort för att medarbetaren ska
kunna förvara personliga tillhörigheter som handväska/ryggsäck, eventuellt
personliga ergonomiska hjälpmedel och övriga mindre saker. Den absoluta
majoriteten av de personliga skåpen ska förläggas till utrymmet kring
mötesrum, arkiv och skrivarrum och trapphus, kapprum. Detta för att minska
risken att enskilda arbetsplatser känns avsedda av den som har sitt personliga
skåp intill. Utrymmet för kapprum behöver planeras så att det finns möjlighet
för 90 personer att hänga sina ytterkläder där. I nuvarande ritning saknas den
ventilationstrumma som upptar plats i kapprummet.
En brist i arkitektens förslag är att besöksrummen på plan tre inte bedöms
tillförsäkra en tillräcklig säkerhetsnivå för medarbetarna. Om en hotfull eller
våldsam situation uppstår och medarbetare tar tillflykt ut i korridoren kan den
blockeras av den hotfulla personen, och då saknas flyktväg. Verksamheterna
lyfter även fram att storleken på besöksrummen kan ändras för att vara mer
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ändamålsenliga. Det som efterfrågas är sex besöksrum för fyra personer, och
två besöksrum för åtta personer. De två större rummen önskas ligga bredvid
varandra med ljudisolerad skjutvägg emellan, så att ett stort besöksrum för upp
till 16 personer kan skapas, för att möjliggöra nätverksmöten och
samverkansmöten. Ett mindre obokningsbart besöksrum för två personer
efterfrågas också, i enlighet med det för två personer som finns i arkitektens
förslag. Detta behöver dock vara tillräckligt stort och möbleras utifrån ett
säkerhetsperspektiv.
Säkerhetschef eller annan person med säkerhetskompetens behöver finnas med
i planeringen för besöksrum.

3

Förändringar i verksamheten
3.1 Kvantitativa förändringar

Verksamheterna har de senaste åren vuxit, och förväntas fortsätta växa varför
våningsplan 5 behöver anpassas för något fler medarbetare än vad som finns
idag.

3.2 Förändrad inriktning av verksamheten
Socialtjänstens verksamhet påverkas starkt av yttre faktorer.
Kommuninvånarna blir fler och en större andel kommuninvånare blir äldre.
Enskilda flyktingar, flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn söker
skydd i Sverige och anvisas kommunen. En oroväckande utveckling i många
förorter med kriminalitet och missbruk långt ner i åldrarna.
Befolkningstillväxten, den demografiska fördelningen, förändringar i
lagstiftning och det politiska läget i världen innebär ökade krav på
socialtjänstens verksamheter.

3.3 Nya krav på utrymmen
För att kunna möta framtida behov måste socialtjänsten både växa och nyttja
den digitala teknik som finns och utvecklas. Lokalerna måste därför möjliggöra
både ett större antal arbetsplatser än nuvarande förslag och innehålla utrymmen
för teknik, exempelvis inscanningsyta, teknikförråd och mindre mötesrum som
även kan användas för digitala möten.
Socialtjänstens verksamheter arbetar under sträng sekretess, vilket innebär ett
ansvar att hantera personuppgifter ansvarsfullt även inom socialkontoret. Då
telefonsamtal är en av de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom verksamheterna
är omöjligt att hänvisa telefonsamtal till avgränsade rum eller telefonhytter.
Målet för våningsplanet ska vara att telefonsamtal kan emottas vid
arbetsplatsen. Då vissa av verksamheterna har telefontider innebär det att upp
till 20 personer ska kunna sitta vid skrivborden intill varandra och prata i
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telefon, gällande känsliga personuppgifter, utan att samtalet kan överhöras av
personerna som finns i de andra telefonerna. För att möjliggöra detta behöver
akustiken nogsamt ses över och planeras av professionell akustikkonsult.

3.4 Nya krav på lokalfunktioner
Se punkt 2.3 samt 4.3

4 Rumsfunktioner och samband
4.1 Olika typer av rum
De olika typer av rum och utrymmen som behövs på våningsplan fem är:
-

-

-

-

-

-

-

-

Arbetsplatser: 63 arbetsplatser är minimum för att täcka 90 anställda
(utifrån nyckeltalet 70%). Eluttag vid samtliga arbetsplatser. Alla
arbetsplatser ljudmässigt anpassade för att kunna ta emot telefonsamtal
med minimal störning för intilliggande arbetsplatser.
Tyst rum för minst sex personer. Eluttag vid samtliga arbetsplatser.
Fokusrum med innebörden obokningsbart mötesrum för upp till fyra
personer, minst sju stycken Fokusrum behövs. Eluttag, whiteboards och
TV-skärmar i samtliga.
Bokningsbara mötesrum, två stycken för fyra personer, ett för sex
personer och ett för 25 personer (med möjlighet att dela detta i två
mindre rum, genom ljudisolerande dragspelsdörr i mitten). Eluttag,
whiteboards och TV-skärmar i samtliga.
Två skrivarrum i skilda delar av våningsplanet. I ena skrivarrummet
även finnas utrymme för samtliga anställdas postfack (låsbara),
pilatesbollar, ståmattor och vissa övriga ergonomiska hjälpmedel.
Inscanningsyta. Avskild plats, ej i direkt anslutning till skrivarna.
Arkiv: ”närarkiv” för pågående ärenden och avslutade senaste fem åren,
även plats för alla medarbetares arbetskorgar innehållande
sekretessuppgifter (dvs 90 stycken). Noggrann planering av hur arkivet
behöver möbleras för att rymma samtliga akter och arbetskorgar
behöver göras i samråd med arkivansvariga.
Förråd med plats för teknik: trygghetslarm, hemtjänstlås, tillsynskamera
och kommande teknik, låsbart nyckelskåp modell större.
Kapprum för ytterkläder.
Personlig förvaring: låsbart skåp med plats för handväska/ryggsäck,
ergonomiska personliga hjälpmedel samt några personliga
tillhörigheter. 90 stycken.
Projektyta. Yta som kan användas både för kortare pauser och för
spontana möten/enskilt arbete. Eluttag för möjliggöra att denna yta
används för arbete.
Vilrum. Med önskemål om möblering som möjliggör att vilrummet
även kan nyttjas för spontana möten.
Besöksrum på våningsplan tre för möten med klienter/brukare.
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4.2 Lokalsamband
Fokusrum, d.v.s. mötesrum för 2-4 personer, behöver spridas ut över
våningsplanet så att de är lättåtkomliga för alla medarbetare.
Skrivare behöver finnas på flera ställen på våningsplanet, dock inte precis intill
arbetsplatser för att undvika störningar.
Personlig förvaring ska företrädesvis finnas runt trapphus, kapprum, projektyta
och mötesrum, för att undvika att enskilda arbetsplatser känns som vikta för
personerna med sin förvaring intill dessa. Skåp för personlig förvaring som inte
får plats i detta område behöver planeras så att de i största möjliga mån inte
upplevs höra till en arbetsplats.
Projektyta och bokningsbara mötesrum ska inte finnas intill arbetsplatser, för
att undvika störningar. Mellan dessa ytor kan förläggas fokusrum.

4.3 Verksamhetens aktiviteter
Dokumentation och handläggning
Telefonsamtal
Klient/brukarmöten
Samverkansmöten med både klienter och andra verksamheter
Digitala möten
Planering/bedömningsmöten i klient/brukarärenden
Ärendedragning/enhetsmöten/arbetsplatsträffar
Omklädning

4.4 Mångsidiga lokaler
Dokumentation: Alla verksamheter har höga krav kring dokumentation, och
stor del av arbetstiden spenderas åt att arbeta vid datorn. Merparten av
medarbetarna har möjlighet att arbeta hemifrån, där delar av dokumentationen
sker. Dokumentation ska dock, enligt lag, ske löpande och vissa medarbetare
har arbetsuppgifter som inte möjliggör hemarbete. Det är av stor vikt att
arbetsplatserna tillhandahåller dubbla datorskärmar, höj- och sänkbara
skrivbord och ergonomiska hjälpmedel. Att öka antalet arbetsplatser ses som
viktigare än att tillhandahålla en tyst zon. Tystnad och koncentration i öppet
kontorslandskap kan erhållas genom hjälpmedel som hörselkåpor och skärmar.
De ytor som görs för arbetsplatser bör möjliggöra så kallad bussittningsmodell
snarare än skrivbord som står mittemot varandra.
Telefonsamtal: Merparten av verksamheterna har ett stort antal
telefonkontakter per dag. I och med införandet av GDPR kan antalet samtal
öka. Några av verksamheterna har specifika telefontider, medan andra tar emot
samtal under hela arbetsdagen. Målet för arbetsplatserna på plan 5 måste vara
att telefonsamtal kan tas emot vid arbetsplatsen, och att arbetsplatserna därför
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måste ljudisoleras så att känsliga uppgifter inte kan överhöras av personer som
pratar i telefon med handläggaren intill. För framförallt biståndsenheten kan
samtalen bli högljudda, då de ibland talar med personer som har nedsatt hörsel.
Telefonhytter behöver anpassas och ljudisoleras så att högljudda samtal kan
föras utan störning för kringliggande arbetsplatser. Telefonhytterna måste
också anpassas så att det är möjligt att arbeta vid dator under telefonsamtalet,
för att kunna svara på frågor och dokumentera.
Klientmöten: De tre myndighetsenheterna har ett stort antal möten med klienter
dagligen. Dessa sker företrädesvis i de egna besöksrummen, men även
hembesök och möten i andra lokaler sker ofta. Besöksrummen behöver vara
ändamålsenliga och anpassade efter de olika målgrupperna, dvs både för barn,
vuxna och äldre (se även punkt 4.4)
Vårdplaneringar och digitala möten: Biståndsenheten deltar ofta vid
vårdplaneringar, endera på sjukhus eller via videokonferens. Detta måste
möjliggöras vid ombyggnation. Även de andra verksamheterna ser möjligheter
med att utveckla digitala mötesformer. Rum för videokonferens (med anpassad
bakgrund) måste finnas. Förslagsvis kan ett av fokusrummen eller ett av de
mindre bokningsbara rummen användas även för detta ändamål.
Planering/bedömning i individärenden: De tre myndighetsenheterna lyfter
fram att den mest frekventa mötes- och arbetsformen är möten inom
verksamheterna med 2-3 personer. I dessa möten sker planering, bedömning,
vägledning och reflektion i de pågående individärenden som handläggs. Även
LSS-enheten och kvalitet och verksamhetsstöd lyfter fram att de ser ett stort
behov av mindre mötesrum där samtal mellan ett par personer kan ske ostört
och utan att störa andra. Av sekretesskäl behöver dessa möten kunna ske
bakom stängda dörrar. Erfarenheter från medarbetare som arbetat inom
socialtjänst i kontorslandskap gör gällande att denna typ av samtal i det öppna
kontorslandskapet var det som upplevdes som allra mest störande för andra.
Större, liggande whiteboards i varje sådant rum för att möjliggöra vårt
arbetssätt.
Ärendedragning och enhetsmöten: Möten för hela eller delar av enheterna där
upp till 25 personer behöver kunna få plats.
Omklädning: Tre av medarbetarna arbetar med att ge vård i hemmet efter
sjukhusvistelse. Dessa medarbetare behöver ha utrymme för klädskåp och
ombyte någonstans i Furuhällshuset.

Besöksrummen på plan 3 behöver uppfylla följande kriterier:


Säkra –med dubbla dörrar och möblering för snabb utrymning. Ingen
risk för hinder i vägen om utrymning krävs. Besökslarm. Ljudisolering
enligt av arbetsmiljöverket fastställda rekommendationer för den typen
av rum.



Flexibla – möblering som kan anpassas efter mötets art. Både möten
runt ett bord, för skrivande och möten utan bord emellan för att
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stimulera till samtal. Möten med barn, t.ex. kunna sitta lite mer
bekvämt, eller på matta på golvet, och möten med äldre. Minst tre rum
behöver inredas så att de tilltalar barn. Möbler som lätt kan rengöras.
Möjliggöra att två rum kan slås ihop till ett större.


Anpassade – Minst två stolar per besöksrum behöver vara karmstolar.
Samtliga rum behöver vara tillgänglighetsanpassade och yta behöver
finnas för att barnvagn ska kunna ställas i rummet, alternativt att
barnvagnsparkering med låsmöjlighet finns i väntrum. I varje
besöksrum behöver stora/breda whiteboardtavlor finnas, för att
möjliggöra arbetssätt för brukarmedverkan.



Minst 8 besöksrum är nödvändigt för att täcka verksamheternas behov.
Det som efterfrågas är sex besöksrum för fyra personer, och två
besöksrum för åtta personer. De två större rummen önskas ligga
bredvid varandra med ljudisolerad skjutvägg emellan, så att ett stort
besöksrum för upp till 16 personer kan skapas, för att möjliggöra
nätverksmöten och SIP-möten. Ett mindre obokningsbart besöksrum för
två personer efterfrågas också, i enlighet med det för två personer som
finns i arkitektens förslag. Detta behöver dock vara tillräckligt stort och
möbleras utifrån ett säkerhetsperspektiv.



Invid besöksrum/i kontaktcenter behöver det finnas en kaffemaskin.
Detta för att kunna skapa förutsättningar för goda möten.

Övriga krav
5.1 Trygghet
Medarbetare behöver kunna arbeta med individärenden vid sina arbetsplatser
utan hinder av sekretess. Ett arbetsmiljöproblem som behöver åtgärdas i
samband med ombyggnationen är att medarbetare inom myndighetsutövning
vid flera tillfällen blivit uppsökta av klienter vid sina arbetsplatser. Dessa
klienter har haft tillgång till lokalerna då de arbetat i huset.
För trygghet vid klientmöten, se punkt 4.4 avseende besöksrum.

5.2 Tillgänglighet
Samtliga lokaler behöver vara tillgänglighetsanpassade. Se även punkt 4.4.
avseende besöksrum.

5.3 Social miljö
Ett arbetsmiljöproblem som behöver åtgärdas i samband med ombyggnationen
är att fikaraster har skett på plan 2, i direkt anslutning till flera kontor. Detta
har lett till störd koncentration och brister i effektiviteten. Fikautrymmet som
funnits har även varit för litet för enheter, och flera enheter, att fika
tillsammans. Efter flytt till våning fem finns önskemål om att fikaraster inte
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blir störande för andra, samt att fler kan fika tillsammans. För att möjliggöra
det kommer fika företrädesvis att ske i Gästgiveriet. En mindre yta för
avkoppling och paus behövs ändå, men denna yta kan även användas som
projektyta. Den behöver dock skiljas av från kontorslandskapet genom att
fokusrum förläggs däremellan.

5.4 Informations- och kommunikationsteknik
På våningsplanet önskas plats för broschyrer, blanketter m.m. som lämnas till
brukare/klienter. Se även punkt 4.4. Både bokningsbara mötesrum och
fokusrum behöver möbleras så att digitala möten möjliggörs, d.v.s. så att
medarbetaren kan sitta vänd så att inga störningar syns i bakgrunden.
Införandet av E-arkiv (digitalt arkiv) skulle underlätta och möjliggöra det friare
arbetssätt som efterfrågas i kontroslandskap.

6 Tid
6.1 Förberedning
Socialkontoret behöver upprätta en åtgärdsplan inför flytt till våningsplan fem
och de förändrade arbetssätt som det kräver. I åtgärdsplanen behövs både
fysiska och psykosociala åtgärder bearbetas. Ett stort arbete blir att rensa de
befintliga lokalerna. I åtgärdsplanen ska samtliga medarbetares delaktighet
eftersträvas, genom fortsatt arbete via referensgrupp.

6.2 Genomförande
6.3 Färdigställande
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Förord

Syftet med behovsanalysen är att:


Klargöra varför en förändring behövs.



Beskriva behovet av olika funktioner.



Formulera mål och strategier för kommande beslut.
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1

Nuvarande verksamhet

1.1

Personal

På plan 6 finns i dagsläget 5 st verksamheter: Personal, Ekonomi,
Internservice, IT-stab och Zetup. I den nya planen ska också Kultur- och fritid
ha sin hemvist på plan 6, vilket innebär att den totala personalstyrkan då blir 46
personer. För att rymma i närtid beräknade personalökningar behöver detta
våningsplan anpassas för ca 50 medarbetare.

1.2

Organisation

Personal, 10 personer
Ekonomi, 14 personer
Internservice, 5 personer
IT-stab, 7 personer (+IT-leverantör Zetup, 1-2 personer)
Kultur- och fritid, 10 personer

1.3

Arbetssätt

Personal
6 personalspecialister, har möten både vid skrivbordet och i möteslokaler,
håller i utbildningar, känsliga telefonsamtal, stöttar chefer med rehabärenden,
anställningar, tar referenser vi anställningar etc. Har besök från hela
kommunen. Samarbetar mycket i gruppen.
4 lönespecialister, sitter vid skrivbordet mest hela dagen. Mycket dokument,
många pärmar som är arbetsmaterialet. Tätt samarbete med kollegor. Arbetar
en del med sekretessmaterial och känsliga samtal. Mycket besök från hela
kommunen. Har telefontid varje dag och har väldigt många samtal.
Ekonomi
Ekonomistaben är kommunens centrala funktion för den kommunövergripande
ekonomistyrningen och –administrationen. Staben är en service- och
stödorganisation. Syftet med en central funktion är att samla och utveckla
ekonomikompetensen och därmed se till att hela organisationen arbetar
likvärdigt. Staben fastställer också kommungemensamma regler och riktlinjer
inom ekonomiområdet och ser till att de följs genom utbildning, stöd och
uppföljning. De flesta jobbar på plats i huset på samma arbetsstation men har
möjlighet att arbeta mer aktivitetsbaserat och kan relativt lätt få undan dagens
papper/pärmar i skåp.
IT-stab och Zetup
IT-staben är en beställar- och serviceenhet som leder, samordnar och
koordinerar IT-relaterade aktiviteter i samverkan med ett stort antal
systemleverantörer och kommunens alla förvaltningar och enheter. IT-staben
arbetar sedan länge aktivitetsbaserat och det är smidigt och relativt vanligt att

4

Behovsanalysrapport

arbeta ”hemifrån”. En stor del av arbetstiden är möten på plats och utanför
huset men alltmer via Skype. För att snabbt kunna fånga upp de problem och
verksamhetsbehov som hanteras av Zetups servicedesk har IT-staben nära
kontakt med Onsite-support i Furuhällshuset. IT-staben jobbar från och till med
pilottester, teknikutvärderingar och liknande laborativ verksamhet varför
särskild plats används för att ställa upp och ansluta utrustning till el- och
datanät. Logistik för att hantera ny och återtagen utrustning hanteras av Zetup
som har förråd och uppställningsplatser för förvaring, in- och utleveranser.
Internservice
Internservice uppdrag är i stora drag att serva och underlätta för kontoren i sitt
dagliga arbete kring t.ex. Tidomat, larm, passagesystem, mobiltelefoner,
skrivare, reparationer, bilpool, förbereda nya arbetsplatser mm. Medarbetarna
arbetar nära varandra och en person behöver dessutom en helt fast plats då en
hel del teknik och annat material inte går att flytta runt. Verksamheten har
mycket stor genomströmning av besökande med frågor.
Kultur- och fritid
Verksamheten arbetar med arrangemang i konsthallen, biblioteket,
workshoprum och på scenerna. Man arbetar också med kulturmiljöer,
utredningar och projekt. Det arbetet är ofta strategiskt med planering,
programläggning och uppföljning; klassiskt kontorsarbete. Men det är också
mycket operativt, där personalen dagligen arbetar i Kulturhusets alla delar. Det
kan handla om att ta hand om ensembler och publik, att rigga teknik i
biblioteket, ställa i ordning verkstäder inför bildworkshop och att uppdatera
husets digitala skärmar och affischer. En stor del av verksamhetens arbete
handlar alltså om att bemanna och drifta Kulturhuset och av
arbetsmiljömässiga skäl måste därför hemvisten vara på kulturhusdelen av plan
6. Kontorsarbetet skapar en viss ljudvolym, det pågår samtal (interna och
externa, direkta och i telefon) och samarbeten i stort sett hela tiden. Ca 4 st har
mycket stort behov av att sitta ihop, arbetet liknar en redaktion där samarbete
och snabb kommunikation är helt avgörande. En av dessa funktioner behöver
dessutom en helt fast plats då en hel del specialteknik och annat material inte
går att flytta runt. I dagsläget finns personalens arbetsplatser på flera ställen i
kommunhus/kulturhus vilket verksamheten lider mycket av. Med en gemensam
hemvist finns därför stora chanser att de planerade förbättringarna skapar ett
mycket bättre arbetssätt och arbetsklimat.

1.4

Öppettider

Merparten av medarbetarna arbetar kontorstid. Kultur- och fritid (och ibland
även Internservice) arbetar även med arrangemang, kvällar och helger.
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2

Befintliga lokaler

2.1 Utrymmen idag
I kommunhusdelen arbetar Internservice, IT-stab och Zetup. I kulturhusdelen
arbetar Personal och Ekonomi. Kultur- och fritid arbetar dels i kommunhuset
plan 4 och dels (undermåligt) i bibliotekets kontor.

2.2 Lokalanvändning
Se ”1.3 Arbetssätt”.

2.3 Brister för er verksamhet.
Generellt saknas det tysta rum, fokusrum, plats för personlig förvaring,
telefonhytter och en väl fungerande ljudmiljö i kontorslandskapet. Viktigt är
också att befintliga förrådsutrymmen inte blir mindre/färre. Personalen inom
Kultur- och fritid arbetar på flera utspridda platser i kommunhus/kulturhus
vilket verksamheten lider mycket av.

3

Förändringar i verksamheten
3.1 Kvantitativa förändringar

Verksamheterna har de senaste åren vuxit, och förväntas fortsätta växa varför
våningsplan 6 behöver anpassas för något fler medarbetare än vad som finns
idag.

3.2 Förändrad inriktning av verksamheten
Ingen direkt förändrad inriktning av verksamheterna.

3.3 Nya krav på utrymmen
Generellt saknas det tysta rum, fokusrum, plats för personlig förvaring,
telefonhytter och en väl fungerande ljudmiljö i kontorslandskapet. Viktigt är
också att befintliga förrådsutrymmen inte blir mindre/färre. Internservice ser
också stort behov av ett större förråd för hela huset för möbler och annat
skrymmande utrustning. Personalen inom Kultur- och fritid arbetar på flera
utspridda platser i kommunhus/kulturhus vilket verksamheten lider mycket av.
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3.4 Nya krav på lokalfunktioner
Se 4.2

4 Rumsfunktioner och samband
4.1 Olika typer av rum
Se ritning.

4.2 Lokalsamband
Internservice har behov att arbeta nära varandra och en medarbetare behöver
dessutom en helt fast plats då en del specialteknik inte går att flytta runt.
Verksamheten har mycket stor genomströmning av besökande och har därför
behov att ligga centralt i kommunhuset.
IT-stab och Zetup har behov av närförråd. Man har också stort behov av
närhet till varandras verksamheter gällande Onsite-support, pilottester,
teknikutvärderingar och hantering av ny och återtagen utrustning.
Kultur- och fritids arbete handlar till stora delar om att bemanna och drifta
Kulturhuset och av arbetsmiljömässiga skäl måste därför hemvisten vara på
kulturhusdelen av plan 6. Ca 4 st har mycket stort behov av att sitta ihop,
arbetet liknar en redaktion där samarbete och snabb kommunikation är helt
avgörande. En av dessa funktioner behöver dessutom en helt fast plats då en
hel del specialteknik och annat material inte går att flytta runt.
Personal samarbetar mycket i gruppen och framförallt Löner har stort behov
av fasta platser nära varandra.
Ekonomi samarbetar mycket i gruppen och ser stora fördelar med gemensamt
hemvist med Personal.

4.3 Verksamhetens aktiviteter
Arbete vid dator
Verksamhetsmöten/enhetsmöten/veckomöten
Projektmöten
APT
Telefonsamtal
Fokusarbete
Besök av externa och interna kontakter
Digitala möten/Skype-möten vid arbetsstation
Bemanna och drifta Kulturhuset (se 1.3)
Internservice till Kommunhus/Kulturhus
Tester och teknikutvärderingar
Servicedesk
mm
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4.4 Mångsidiga lokaler
Generellt behöver lokalerna ha en god ljud-, ljus- och luftmiljö för att arbetet
ska fungera. Skrivare och annan teknik bör vara placerade centralt men
undangömda.

Övriga krav
5.1 Trygghet
5.2 Tillgänglighet
Samtliga lokaler behöver vara tillgänglighetsanpassade.

5.3 Social miljö
Det bör ställas krav på bra möbler, bra avskärmning och allmänt trevlig
inredning. Kanske ett arbete kring ”kontorskultur” bör genomföras? Plan 6 har
bra och direkt närhet till gemensamt fikarum.

5.4 Informations- och kommunikationsteknik
Skärmar, el-uttag, nätverk i alla rum och vid alla platser.

6 Tid
6.1 Förberedning
En åtgärdsplan behöver upprätta inför flytt till våningsplan 6 och de förändrade
arbetssätt som det kräver. I åtgärdsplanen behövs både fysiska och
psykosociala åtgärder bearbetas. Ett stort arbete blir att rensa de befintliga
lokalerna. I åtgärdsplanen ska samtliga medarbetares delaktighet eftersträvas,
genom fortsatt arbete via referensgrupp.

6.2 Genomförande
6.3 Färdigställande
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Plan 3

Ingen mellan vägg idag.
Kan ytan användas av KC
fortsättningsvis?

Rummet ombyggt till
att inkluderas av KC
idag. Felritat i förslaget?
Här låg KC tidigare, med
Möjlighet till utgång via
trapphus, ny möjlighet
till översyn av ev. nya
besöksrum om man flyttar tillbak Kc hit.

Dörrar bör ha fönster för att minska
krockar med förbipasserande

Plan 4
Rummet för användas
av annan grupp
(Se bild 3)
Utan byggs in för
Kundcenters behov

Ytan planeras om efter
Kanslistabens förslag
(se bild3)

Kaffeautomat behåller sin nuvarande placering.
Ytan planeras enligt kanslistabens förslag. (se bild 3)

Tveksamt om kapprummet är anpassat
till så många personer vintertid.

Fokusrum flyttas till hörna mot Kulturhuset.
Motverka korridorskänsla här.
Dörrar ut mot korridor mindre bra.
Dörr till kapprum togs bort av anledningen
krock med förbipasserande.

Ytorna kan användas
för personlig förvaring

Ytor med utsikt kan planeras om så de kan
utnyttjas av fler under kortare pass på dagen.
Arbetsplatsmodellen på mindre attraktiva ytor.

Kanslistabens förslag Plan 4
1. Fasta platser för 6 personer
(3 registratorer, arkivarie,
arkivassistent). Minst 2 större
bordsytor som är höj-. och sänkbara
för arbete med arkivmaterial. Rummet
förses med låst dörr.
2. Område avsett för tysta/halvtysta
arbetsplatser. Loungeyta borttagen för
att undvika störning till yta 1 och 3.
3. Arkivskåp mot väggen med vägghyllor
ovanför. Behov av avgränsning för att
undvika ”spring” på platsen. Bord för
insorteringsarbete. Obs! halvväggen
bibehållen som avgränsning.
4. Plats för 4 skrivare. Dörr till möteslokal
borttagen. Plats för sekretesskärl/
pappersåtervinning och väl tilltagna
hyll-/ skåp system för plats med
kontors/förbrukningsmaterial. Obs!
5. Inre rum enbart för posthantering. Avskildhet viktigt ur informationsVäggar behålls som de är idag.
säkerhetsaspekter. Postfack uppsatta på väggen med fria bänkytor under.
Inget nytt dörrhåll tas upp.
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ansökan om medel ur sociala
investeringsfonden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
för projekt ”Insteget”, insatser riktade till unga vuxna 15–24 år som står
utanför arbete och studier.

Sammanfattning
Projektidén går ut på att intensifiera insatserna för ungdomar 15–24 år i
Upplands-Bro som befinner sig i risk för att hamna i utanförskap. Det är yngre
ungdomar (16–20 år) som faller under det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA), som står utanför både studier och arbete. Vi startar redan från 15 år för
att arbeta proaktivt med de som håller på att gå ut åk 9 utan behörighet till
gymnasiet.
För de yngre ligger fokus på att få in dom i gymnasieskolan, medan de äldre
ungdomarna mot vuxenutbildning, folkhögskola, praktik eller arbete.
Sammantaget vi vill med projektet ta ett helhetsgrepp för att fånga upp de
ungdomar som idag saknar sysselsättning och få in dom i utbildning, praktik
eller arbete.
Detta ska göras i nära samarbete mellan olika avdelningar i kommunen och i
samverkan med Arbetsförmedlingen, externa aktörer och arbetsgivare i
kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018.



Ansökan ur den sociala investeringsfonden Insteget

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringsfond, är att arbeta
förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt
ska kunna leva goda liv.
Den sociala investeringsfonden är ett komplement till befintliga övergripande
satsningar på det sociala området i Upplands-Bro kommun. Den kan också ses
som ett sätt att stimulera till nytänkande, att arbeta gränsöverskridande samt att
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

Datum
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2018-05-11
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utveckla nya arbetssätt och metoder. Det aktuella projektet ska korrespondera
med befintliga satsningar och kommunens övergripande mål.
Sociala investeringar kan innebära följande:
- Förstärkning och utveckling av redan pågående verksamhet och ska ha ett
mer långsiktigt perspektiv och särskilt syfta till att påverka befintliga strukturer
kring hur vi tillsammans arbetar med barn, unga och vuxna.
- Ny verksamhet inom en verksamhet eller mellan verksamheter
- Nydanande verksamhet/projekt. Där syftet är att utveckla generell eller någon
form av spetskompetens. Det kan handla om att pröva nya metoder inom något
område.
Projekt Insteget
Detta projekt är ett gemensamt initiativ från kommunledningskontoret,
utbildningskontoret och socialkontoret för att främja inkludering och
integration på arbetsmarknaden och i samhället för ungdomar och unga vuxna
15-24 år som är i riskzonen för utanförskap. Projektet syftar till att främja egen
sysselsättning och ökad livskvalitet för individen och minskade kostnader för
kommunen. Inte minst kan detta projekt på sikt bidra till ökad trygghet och
mindre utanförskap och riskbeteenden hos ungdomar. Genom en helhetssyn på
nyttan för deltagaren, samhället och kommunen har vi skapat ett projekt utifrån
HEP-fokus vilket är den metod som vi arbetar utifrån i kommunen idag.
En av de största utmaningarna vi har i kommunen idag är att inkludera alla de
ungdomar som står utanför både studier och arbete och få dem tillbaka till
studier eller ut i arbete.

Barnperspektiv
En trygg uppväxtmiljö i sitt närområde, en tillit till andra och till samhället,
lägger grunden för att alla barn och ungdomar ska få en bra start i livet.
Sysselsättning för ungdomar och unga vuxna i risk för utanförskap är ytterst
viktigt ur många aspekter.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Tomas Stens
Avdelningschef CVAN

Bilagor
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Bakgrund
Detta projekt är ett gemensamt initiativ från kommunledningskontoret,
utbildningskontoret och socialkontoret för att främja inkludering och
integration på arbetsmarknaden och i samhället för ungdomar och unga vuxna
15-24 år som är i riskzonen för utanförskap. Projektet syftar till att främja egen
sysselsättning och ökad livskvalitet för individen och minskade kostnader för
kommunen. Inte minst kan detta projekt på sikt bidra till ökad trygghet och
mindre utanförskap och riskbeteenden hos ungdomar. Genom en helhetssyn på
nyttan för deltagaren, samhället och kommunen har vi skapat ett projekt utifrån
HEP-fokus vilket är den metod som vi arbetar utifrån i kommunen idag.
En av de största utmaningarna vi har i kommunen idag är att inkludera alla de
ungdomar som står utanför både studier och arbete och få dem tillbaka till
studier eller ut i arbete.

Projektidé
Projektidén går ut på att intensifiera insatserna för ungdomar 15-24 år i risk för
utanförskap. Det är ungdomar som står utanför både studier och arbete, och
behöver komma i meningsfull sysselsättning. Med projektet ska vi lyckas att
fånga upp de ungdomar som idag saknar sysselsättning.
Detta ska göras i nära samarbete mellan olika avdelningar i kommunen och i
samverkan med Arbetsförmedlingen, externa aktörer och arbetsgivare i
kommunen.
Att genom projektet skapa ett överlappande team med coacher som hjälper
målgruppen och samverkar tillsammans med samarbetspartners utifrån
ungdomarnas behov. Där målet med varje insats ska syfta till att ungdomen på
sikt ska återgå till någon form av studier eller ut arbete. Andra viktiga
yrkesgrupper är socialsekreterare, studievägledare och personal från
Ungdomsteamet på Arbetsförmedlingen samt personal på grundskolor,
gymnasieskolor, Vuxenutbildningen och Folkhögskolor. Men även kopplingen
mot arbetsgivare när det gäller praktik och möjligheten att skaffa sig ett arbete.
Coacher och Studie- och yrkesvägledning är en nyckelfunktion för att lyckas
hjälpa unga mot studier och arbete.
Kopplingar till DUA, Ungkomp och att arbeta nära Arbetsförmedlingen med
de ungdomar som vill ut i arbete är viktigt, för att komplettera de insatser som
ingår i detta.
Förutom konkreta åtgärder med ungdomar som redan är i utanförskap så ser vi
det förebyggande arbetet som minst lika viktigt. Detta innebär att vi även går
lägre ner i ålder än det formella Kommunala aktivitets ansvaret (KAA) och
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även arbetar med hemmasittare under 16 år. Långsiktigt arbete för att ge
varaktiga effekter på utanförskapet i kommunen.
Uppsökande verksamhet är viktigt.

Målgrupp
I målgruppen folkbokförda ungdomar i risk för utanförskap 15-24 år finns 3
stycken underkategorier. Vi kommer att arbeta lite olika utifrån ålder:
Ungdomar 15- 16 år grundskoleelever i årskurs 9
Ungdomar som riskerar att inte komma in på gymnasiet.
Dessa elever lyder under skollagen för grundskolan vilket innebär att de har
skolplikt och huvudman har det övergripande ansvaret för elevens skolgång.
Vårt arbete med dessa elever kommer främst handla om att tillsammans med
grundskolan arbeta proaktivt. Tanken är att fånga upp elever som går sista
terminen på grundskolan med högfrånvaro. Här kommer samverkan med
befintlig skolpersonal och elevhälsoteam har en avgörande roll i arbetet.
Främst gäller det att motivera eleven att hänga i och i den mån det går att klara
så många grundskolebetyg som möjligt och få stöd genom studievägledare och
kreativa lösningar hitta hjälp i den befintliga skolan där leven går. Det går även
att arbeta med att kartlägga frånvaron hos grundskolelever för att se vilka som
är i riskzonen att inte klara en grundskoleexamen och bygga övergångar mot
Introduktionsprogrammen på Upplands-Bro gymnasiet. Men också att
säkerställa att dessa ungdomar söker sommarjobb eller uppmana dem att söka
till sommarskola.
Ungdomar 16-19 år som varken studerar eller arbetar ingår i KAA
Denna grupp omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret förkortat KAA.
Sammanfattat innebär det kommunala aktivitetsansvaret att en kommun
löpnade under året ska hålla sig uppdaterad om vad folkbokförda ungdomar i
kommunen under 20 år som inte studerar på gymnasiet eller arbetar gör.
Ungdomarna ska erbjudas individanpassade och motiverande aktiviteter som
främst syftar till att ungdomen återgår i studier men det även gälla annan
sysselsättning som ett arbete.
Två gånger per år har kommunerna en skyldighet att rapportera in statistik för
arbetet inom KAA till SCB och Skolverket tar även del av detta.
Källa : Skolverkets allmänna råd 29 kap. 9§
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För gruppen ungdomar inom KAA tänker vi att ungdomar 16-17 år främst
kommer att ingå inom KAA arbetet med coacher och att vi jobbar med dem
inom projektet. Där arbetar vi första hand med att få tillbaka ungdomarna till
gymnasiestudier eller praktik med vissa undantag. Detta beror främst på att de
är för unga för tex Arbetsförmedlingens insatser och att samhället bygger på att
de ska studera på gymnasiet. Här tänker vi att anpassade individuella lösningar
för studier kan bli en framgångsfaktor för att lyckas. Att hitta vägar för att
kunna tillhandahålla busskort och att de eventuellt blir inskrivna på UBG men
går i KAA kan bli en väg som gör att de kan behålla sitt CSN bidrag och ha ett
busskort så att de kan ta sig till möten eller till en praktikplats.

Ungdomar som är 18-20 år.
En övervägning görs, vissa kan läsa kurser eller yrkesutbildningar via
vuxenutbildningen. Andra kanske folkhögskola (Jakobsberg, Sundbyberg t.ex.)
är en lämplig skolform. Vissa ungdomar kanske behöver ut i arbetslivet och
göra praktik eller gå en lärlingsutbildning. Här är samverkan med arbetslivet
viktigt. Denna grupp kommer vi i första hand att hjälpa ut i studier genom
Vuxenutbildningen eller Folkhögskolor eller ut i arbete. Denna grupp har även
möjlighet att få hjälp genom Arbetsförmedlingens insatser för unga. Men detta
gäller främst de som fyller 20 år eller de som har behov av ett sammanhållet
stöd genom Ungdomsteamet på AF.
Ungdomar 20- 24 år
För denna grupp finns en rad insatser när det gäller möjligheten till studier
genom Vuxenutbildningen. Det kan gälla studier på deltid, distans eller
folkhögskola. lärlingsutbildning eller SFI med yrkesinriktning via
Vuxenutbildningen. Men också insatser via Arbetsförmedlingen genom
ungdomsteamet eller DUA. Detta kan vara praktik, insatser genom
ungdomsgarantin eller andra insatser för ungdomar.

Syfte och förväntade effekter
•
•
•
•
•

Ungdomar 15-24 år som idag är utanför både arbete och studier ska
inkluderas i studier, praktik eller arbete.
Minska antalet ungdomar i utanförskap
På sikt öka antalet som genomför sin gymnasieutbildning och får en
gymnasieexamen.
Ökad trygghet i samhället
Öka framtidstron hos ungdomar i utanförskap
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•
•

Det långsiktiga målet i arbetet med dessa ungdomar är en fast etablering på
arbetsmarknaden – att få ett jobb och kunna behålla det.
Elever i årskurs 9 som riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå och
står längst ifrån arbetsmarknaden, ska bli behöriga att komma in på
gymnasiet.

Det övergripande målet är att deltagarna aldrig behöver hamna i
bidragsberoende utan kommer direkt ut i egenförsörjning. Och för den grupp
som har bidragsberoende ska detta endast vara en kortare tillfällig lösning.

Mål
Det övergripande projektmålet med Projekt Insteget är att inga ungdomar i
Upplands-Bro kommun 15-24 år ska vara utan sysselsättning.

Mätetal, avstämning per halvår
•
•
•
•
•
•

Antal ungdomar i målgruppen som påbörjat studier
Antal ungdomar i målgruppen som påbörjat praktik
Antal ungdomar i målgruppen som fått arbete
Antal ungdomar i utbildningskontrakt / eller annan insats från
Arbetsförmedlingen
Antal ungdomar med okänd sysselsättning
Antal ungdomar som deltar vid insatser genom projekt Insteget

Metod
Arbetet utgår från ett individanpassat och coachande förhållningsätt där den
enskilda ungdomen står i fokus. Där vi utgår från individens nuläge, styrkor
och behov. Utifrån en kartläggning och individuella coachmöten med täta
uppföljningar görs en planering utifrån ungdomens behov och nuläge. Där
coachen och ungdomen tillsammans gör en handlingsplan för det fortsatta
samarbetet och om de ska arbeta mot målet studier eller mot arbete.
Hur processen ser ut och vilka aktiviteter som genomförs kan därför se mycket
olika ut. Se metodbild nedan´:
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Exempel på aktiviteter:
 Individuellt samtal
 Handlingsplan
 Samtalsstöd vid möten med andra aktörer
 Samordning med andra aktörer
 Studievägledning
 Studieteknik
 Praktik
 Studiebesök
 Socialträning
 Hjälp med att söka arbete
 Studier

Samverkan
En annan stor del av arbetet handlar om samverkan med andra aktörer kring
ungdomen. Det kan exempelvis vara vårdnadshavare, skola, studievägledare,
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, och företag. Men det kan även förekomma
behov av samverkan med olika typer av vårdinstanser eller andra aktörer som
behövs för att ungdomen på sikt ska kunna komma ut i studier eller i arbete.
Coachen kan hjälpa till att boka möten, men också följa med och delta vid
möten tillsammans med ungdomen och vara ett stöd.
Genom god samverkan kan aktörer komplettera varandras arbete runt den unga
med gemensamma mål. Samtidigt blir det mindre rörigt för ungdomen med
färre kontakter. Här blir coachen lite av en koordinator som håller ihop arbetet
och driver det framåt.

Förebyggande arbete
En del av uppdraget är att arbeta proaktivt för att fånga upp elever i åk 9 med
hög frånvaro för att säkra övergångar från grundskola till gymnasiet. Men
också att förhindra att glapp uppkommer vid avhopp och ungdomen blir
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hemma en längre tid utan sysselsättning pga. att han/hon faller mellan stolarna.
Att skapa rutiner och samverkan kring detta är därför otroligt viktigt.
I Upplands-Bro går många ungdomar i andra skolor i Stockholms län och
Bålsta så en god kontakt med studievägledare inför eventuell utskrivning är en
förutsättning för att ungdomar inte riskerar att bli hemma utan hjälp eller
sysselsättning efter skolavhopp.
I flertalet fall har skolan och coach kunnat samverka så att eleven inte har
behövt skrivas ut genom tex samverkan kring anpassning vilket har gjort att
ungdomen stannat kvar i skolan. I dessa fall har coachen kunnat hjälpa till med
samtal och praktikplats vissa dagar i veckan och eleven har gått kvar i skolan
och haft vissa ämnen kvar samt bibehållit studiestöd, busskort och haft till gång
till elevhälsa och studievägledning.

Nätverk
Spridning om hur arbetet sker och vilka ungdomar vi möter kan vara bra att
informera om genom informationsträffar med personal ute på skolor. Detta för
att öka medvetenhet hos personal när det gäller att upptäcka och fånga upp
elever.
Men även att synas utåt genom extern spridning på hemsidor, i sociala medier
media eller att delta vid olika ungdoms event är viktigt för att nå ut till
ungdomar som inte vistas i skolan. Spridning till vårdnadshavare är en annan
viktig del av arbetet inom så att de också kan ta kontakt och få hjälp med sina
ungdomar.
Återkommande nätverksmöten inom kommunen med yrkesgrupper som arbetar
med målgruppen är bra på många sätt. Dels för att kunna hjälpa den unga på
bästa sätt när det gäller samverkan men också för att hjälpas åt att hålla
varandra uppdaterade om vad som händer i kommunen och delge varandra
viktig information eller komma på lösningar på problem.
Samverkan med Vuxenutbildningen håller på att utarbetats för att ge ungdomar
utanför gymnasieskolan möjligheten att läsa på distans eller individanpassade
studier genom dem. Ett pilotprojekt är på gång. Där ungdomarna kommer att
skrivas in på gymnasiet men läsa på distans genom Komvux.
Andra samarbetspaterns är idag personal från ungdomsmottagningen och
ungdomsstödjare från Härnevimottagningen.
Inom Arbetsmarknadsenheten arbetar vi med att få ut ungdomar inom i
sommarjobb och ungdomar har kan även få tillgång till praktikplatser som
kommunen har inom AME verksamheterna.
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Fokus på förebyggande insatser för elever i årskurs 9 som riskerar att inte
fullfölja gymnasiet och står längst ifrån arbetsmarknaden. Som exempelvis
förstärkt vägledning i grundskolans årskurs 9, sommarlovssatsning med jobb
och studiestöd samt breddade insatser inom gymnasieskolans
introduktionsprogram, individuellt alternativ och allmän yrkesintroduktion.
Detta behöver samordnas med grundskolor i kommunen där det finns många
elever som riskeras att inte ha en plats till gymnasiet och hamna i utanförskap
och eventuellt till kommunala aktivitetsansvaret.
Uppsökande verksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA), där brev
skickas ut, telefonsamtal till ungdomar och när de inte svarar blir sista
instansen att knacka dörr. Denna metod kan också riktas till ungdomar som är
mellan 20-24 år.

Ekonomiska effekter
Den största vinsten är att ungdomar i risk för utanförskap, kriminalitet och
långvarigt bidragsberoende kommer på rätt köl i livet.
Om projektet är lyckosamt kommer behovet av försörjningsstöd att minska.
Möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden ökar, vilket är den största
vinsten för individen. Alternativt går individen vidare till vidare studier inom
vuxenutbildning och därefter till fortsatt utbildning med möjlighet till egen
försörjning från CSN.
För kommunens del kommer detta på sikt att leda till ett minskat
försörjningsstödsberoende och lägre kostnader. Den största vinsten är en bättre
tillgång till arbetsmarknaden.

Projektorganisation
Centrum för vuxenutbildning, arbete och näringsliv är projektägare.
Rapport i Arbetsmarknadsutskottet samt Kommunstyrelsen
Styrgrupp:
Tomas Stens, Chef centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv
Johan Boström, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Enhetschef Vuxenenheten, Socialkontoret
Utbildningskontoret, Jesper Sjögren
Anna Eriksson, bitr rektor Upplands-Brogymnasiet
Projektledare
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Finansiering från sociala investeringsfonden
Resursbehov; total kostnad för projektet:
Lön

Kostnad/år

Ungdomscoach /Projektledare

Bekostas av
andra medel

Studie- och yrkesvägledare/

672 000

Arbetscoach
Arbetscoach ungdomar 15-19

672 000

år och 20-24 år
Socialsekreterare 40 %

Bekostas av
andra medel

Studiebesök

Bekostas av
andra medel

Kompetensutv

Bekostas av
andra medel

Kursmaterial

Bekostas av
andra medel

Ev extern lokalhyra

Bekostas av
andra medel

Ungdomshandläggare

Bekostas av

Arbetsförmedlingen 50%

andra medel

Kostnad/ år
Kostnad totalt, 2,5 år

1 344000
3 360000

Projekttid
2,5 år: 1 aug 2018 till 31 dec 2020

Rapportering och uppföljning
Löpande uppföljning sker av projektledaren och rapporteras till styrgruppen.
Vid delårsbokslut och årsbokslut sker uppföljning och redovisning till
projektägarna.
Utvärdering av varje ungdom som deltagit i projekt Insteget varje halvår för att
snabbt fånga upp framgångsfaktorer och få dem delaktiga i projektets
utveckling när det gäller alltifrån aktiviteter till vilken typ av hjälp de behöver.
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Kort riskanalys
Risk

Åtgärd

Projektledare slutar.

Projektledaren ska arbeta nära styrgrupp och
projektgrupp. Regelbundna avstämningar och
noggrann dokumentation så annan person kan ta
över. Skapande av projektplan med en tidsplan
skapas innan projektets start. En övergripande
kartläggning av målgruppen görs.

Personal slutar.

Noggrann dokumentation så annan person kan ta
över. Genom att fler personer samarbetar i team så
kan arbetet fortgå.

Socialsekreterare slutar

Noggrann dokumentation så annan person kan ta
över. Genom att fler personer samarbetar i team så
kan arbetet fortgå.

Projektet når inte sina mål.

Kontinuerlig avstämning för att säkerställa att
projektet är på rätt väg. Vid behov vidtas åtgärder
för att nå målen.

Samverkansproblem mellan projektet och
ordinarie verksamhet.

Säkerställa bred representation från olika
verksamheter i projektgruppen. Upparbeta
samarbetsformer mellan projektet och
verksamheterna. Kontakta externa aktörer så tidigt
som möjligt i uppstarten.

Bristande motivation hos deltagarna.

Väl förberedda presentationer av projektet och
förutsättningar för deltagande.

Lokalbrist, trångboddhet.

Beredskap att hyra lokal.

Brist på praktikplatser

Vi tror att vi har säkerställt tillräckligt med platser.
Annars fortsätter vi leta, och under tiden förlänger
tiden i studieverkstaden.

Samband och kopplingar till andra projekt och eventuella
samarbetspartners
Vi kommer att göra studiebesök hos andra aktörer som arbetar med samma
målgrupp. Stockholms stad, Järfälla mfl. Nära koppling till
Arbetsförmedlingens ungdomsteam och arbetet i DUA.
Eventuellt söka Erasmus+ projekt eller Nordplus för samarbete kring
kompetensutveckling och konceptutveckling med andra parter i Europa.
Eventuellt studerandeutbyte som morot för att skapa intresse.
Just nu drivs det största EU-projektet t i Sverige när det gäller ungdomar som
varken studerar eller arbetar under namnet #jagmed som kommer avslutas
nästa höst där det finns en orolig kunskap kring målgruppen och
framgångsfaktorer. KAA ansvarig har kontakt med dessa 31 delprojekt genom
ett nätverk. Samverkan finns även med Stockholmsregionen när det gäller
ungdomar inom KAA med löpande nätverksträffar för erfarenhetsutbyte.
Läs mer: www.jagmed.se

Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan med fackliga organisationer sker enligt gängse rutiner.
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Utredare
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Datum
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2018-05-09
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Er beteckning
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Ansökan till sociala investeringsfonden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
för projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård i enlighet med Kulturoch fritidsnämndens förslag.

Sammanfattning
Avsikten med kommunens sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett
tidigt skede för att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv.
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel från kommunens sociala
investeringsfond till projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en
hälsofrämjande och förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen.
Syftet med projektet är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar i ett
normbrytande beteendemönster.
Ansökan görs med stöd av och i samverkan med Socialkontoret,
Utbildningskontoret och Kommunledningskontoret.
Projektet tid: 3 år med 2018 som startår.
Total kostnad: 1,5 miljoner fördelat med 500 tkr per år.

Beslutsunderlag
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018.
Ansökan till sociala investeringsfonden den 9 maj 2018.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Avsikten med kommunens sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett
tidigt skede för att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Investeringarna ska främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga
risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel från sociala investeringsfonden
till projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en hälsofrämjande och
förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen. Syftet med projektet
är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar i ett normbrytande
beteendemönster. Metoden för att uppnå detta är att ge alla ungdomar i
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

Datum

Vår beteckning

2018-04-12

KFN 18/0095

Kungsängen mellan årskurs 6 och 9 en meningsfull fritid under rasterna och på
kvällar och helger, samt att hålla föräldrastödjande COPE-utbildningar.
Projektet innebär en personalförstärkning på fritidsgården Trappan för att
kunna arbeta mer proaktivt och utveckla den hälsofrämjande verksamheten
ytterligare.
Projektets mål är att:
•
•
•
•

Öka ungdomsinflytandet i de beslut som rör barn och unga.
Utöka verksamheten på fritidsgården Trappan med nya aktiviteter.
Stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap.
Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet.

Projektets effektmål är att:
•
•
•
•
•
•

Öka antalet besökare på fritidsgården Trappan.
Öka känslan av trygghet bland unga i Kungsängen.
Förbättra skolresultaten för högstadieelever i Kungsängen.
Minska den psykiska ohälsan bland unga i Kungsängen.
Minska ungdomsbrottsligheten bland unga i Kungsängen.
Öka valdeltagandet hos unga i Kungsängen.

Projektet ska pågå under 3 år och kostanden per år är 500 000 kr. Budgeten
består av ökade personalkostnader.

Barnperspektiv
Projektet syfte är att ge unga bättre förutsättningar för en god framtid med hög
livskvalitet. En central del i projektet är utveckla verksamheten genom ökat
ungdomsinflytandet. I barnkonventionens artikel 12 står det att varje barn ska
ha rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Att
förbättra ungas fritid i en hälsofrämjande miljö är projektets fokus.
Genom projektets föräldrastödjande utbildningar kan ungas relation till sina
vårdnadshavare stärkas, vilket har såväl kortsiktigt som långsiktigt positiva
effekter för barnen.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Ansökan till sociala investeringsfonden den 9 maj 2018.
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Inledning

Avsikten med kommunens sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett
tidigt skede för att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Investeringarna ska främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga
risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel från sociala investeringsfonden
till projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en hälsofrämjande och
förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen.

3

Ansökan till sociala investeringsfonden

2

Fritidens roll i vuxenblivandet

Fritidens roll i vuxenblivandet

Ungdomsåren är en avgörande tid för riktningen i livet. Många ungdomar
möter de riskfaktorer som finns för en ogynnsam social utveckling, vissa mer
än andra. Sådana riskfaktorer kan t ex vara att växa upp i ett socialt utsatt
område, skolmisslyckande, brister i relationerna i familjerna eller umgänge
med andra ungdomar med ett normbrytande beteende. Fritiden kan utgöra en
riskfaktor i sig och förstärka en negativ utveckling, eller tvärtom kompensera
för dessa riskfaktorer och hjälpa ungdomarna i sitt vuxenblivande.
(Ungdomsstyrelsen, 2007)
I arbetet med att förbättra framtidsutsikterna för ungdomar och förebygga
social problematik är fritiden en viktig del som inte får förbises. Att delta i
strukturerade fritidsaktiviteter är kopplat till en gynnsam social utveckling,
särskilt för ungdomar som har en problematisk tillvaro. (Ungdomsstyrelsen,
2007) Fritiden kan bidra till att stärka de skyddande faktorer som agerar
motvikt mot riskfaktorerna under uppväxten, som exempelvis att ha goda
relationer till kompetenta och omtänksamma vuxna, stärkt självförtroende, god
problemlösningsförmåga och förmåga till reglering av känslor och reaktioner.
(Ibid)
Forskning visar att de ungdomar som kommer till fritidsgårdar och andra
öppna fritidsverksamheter i större utsträckning är de med svårigheter i skolan,
som har större risk att utveckla ett normbrytande beteende. (Blomdahl &
Elofsson, 2017) Umgänge i grupper som bryter mot samhällets normer är
samtidigt den viktigaste faktorn för att stärka en negativ social utveckling.
(Ungdomsstyrelsen, 2007) Därför är det viktigt att fritidsgårdarna inte blir en
plats där en negativ utveckling förstärks genom att "stökiga" ungdomar endast
umgås med varandra.
För att förhindra detta måste fritidsgårdarnas verksamhet vara attraktiv och
välkomnande för alla, med ett bra utbud av aktiviteter och närvarande vuxna.
Forskning har även visat att det är mer effektivt att erbjuda alla ungdomar
meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter, snarare än att rikta insatserna
specifikt till riskgrupper. (Ungdomsstyrelsen, 2007) Värt att notera är också att
de mer inåtvända ungdomar som har problem med psykisk ohälsa och
bristande sociala färdigheter har ett stort behov av förebyggande insatser, men
är svårare att identifiera vid en riktad satsning. (Ibid)
Fritidsgårdarna har också en viktig roll i det preventiva arbetet mot bruk av
alkohol, narkotika, doping och tobak, det s.k. ANDT-arbetet, genom att nå
ungdomar och skapa en drogfri fritidsmiljö på kvällar och helger.
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Projektets syfte, mål och metod

We Empower – hälsofrämjande fritidsgård är ett projekt på fritidsgården
Trappan för att skapa en hälsofrämjande plats för unga i Kungsängen att vistas
på under sin fritid.

3.1

Syfte med projektet

Som konstaterades i kapitel 2 finns det en risk för att fritidsgårdsverksamheter
blir platser som i sig utgör en riskfaktor, om ungdomar med normbrytande
beteende samlas och dominerar verksamheten. Detta blir ett pilotprojekt och
om det är framgångsrikt kommer arbetssättet även att implementeras på övriga
fritidsgårdar.
Projektets fokus är att stärka fritidsgården Trappan i sin hälsofrämjande och
förebyggande verksamhet. Syftet med projektet att förebygga att ungdomar
utvecklar eller fastnar i ett normbrytande beteendemönster.

3.2

Mål och målgrupp

Projektets målgrupp är alla ungdomar i Kungsängen mellan årskurs 6 och 9.
Projektets mål är att:
•
•
•
•

Öka ungdomsinflytandet i de beslut som rör barn och unga.
Utöka verksamheten på fritidsgården Trappan med nya aktiviteter.
Stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap.
Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet.

Projektets effektmål är att:
•
•
•
•
•
•

Öka antalet besökare på fritidsgården Trappan.
Öka känslan av trygghet bland unga i Kungsängen.
Förbättra skolresultaten för högstadieelever i Kungsängen.
Minska den psykiska ohälsan bland unga i Kungsängen.
Minska ungdomsbrottsligheten bland unga i Kungsängen.
Öka valdeltagandet hos unga i Kungsängen.

3.3

Arbetssätt och metod

Verksamheten på fritidsgården Trappan vänder sig till alla ungdomar inom
målgruppen och riktar inte specifikt verksamheten till ungdomar med ett
normbrytande beteende. Som konstaterades i föregående kapitel är detta
mycket viktigt för att fritidsgården inte ska bli en grogrund för normbrytande
beteende.
Idag är Trappans verksamhet god men har stor potential att utveckla det
preventiva och hälsofrämjande arbetet ytterligare. Därför är fritidsgården
lämplig för ett pilotprojekt som sedan kan ligga till grund för utveckling av
kommunens övriga fritidsgårdar.
Fritidsgården har ett nära samarbete med skolan, bland annat i en
likabehandlingsgrupp, i trygghetsarbetet och genom att driva arbetet med
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Projektets syfte, mål och metod

kompisstödjare, där varje klass utser två elever med uppdrag att vara en
"schysst kompis" för alla i klassen.
Trappan kommer att utveckla verksamheten genom ungdomsdemokrati, i ett
nystartat gårdsråd. Rådet kommer att vara ansvarigt för att ta initiativ till
aktiviteter och hjälpa till med arrangemanget av aktiviteterna. Genom att
ungdomarna får ha inflytande över verksamheten och ta ansvar får de chansen
att växa och utvecklas, stärka sitt självförtroende och få nya färdigheter. På
detta sätt utökas även verksamheten med mer strukturerad fritidsverksamhet,
vilket i sig är en förebyggande åtgärd.
För att stödja ungdomarna i deras skolgång kommer fritidsgården även att
anordna läxhjälp. Skolmisslyckande är en riskfaktor och genom att knyta
läxhjälpen till fritidsgården ökar chanserna att nå de ungdomar som annars
kanske inte skulle delta i läxhjälpen, och att göra fritidsgården till en miljö där
skolan anses vara viktig.
Fritidsgården kommer även att arbeta föräldrastödjande genom att hålla COPEutbildningar för vårdnadshavare. Goda familjerelationer är en viktig skyddande
faktor och Trappan kommer att ha ett nära samarbete med ungdomarnas
vårdnadshavare. Forskning har visat att föräldrastödjande utbildningar är en
effektiv satsning för att minska barn och ungdomars beteendeproblem och
stärka föräldraskapet. (Socialstyrelsen, 2014)
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Projektets positiva effekter för kommunen

Att förstärka den öppna fritidsverksamheten för unga har många potentiella
vinningar för kommunen, såväl kortsiktigt som långsiktigt, genom att
ungdomar får bättre förutsättningar för en gynnsam social utveckling.

4.1

Förebyggande av utanförskap

Om de förebyggande åtgärderna sätts in i rätt tid kan detta väga upp för de
riskfaktorer som många ungdomar möter. Det kan hindra att ungdomar
utvecklar ett normbrytande beteende eller vända en redan negativ utveckling,
och därmed förhindra såväl kostnader för individen som för kommunen i form
av socialtjänst och andra insatser.
Nilsson och Wadeskog visar i en rapport att framgångsrika preventiva insatser
leder till stora ekonomiska besparingar för samhället. Kostnaderna för
utanförskap är mycket omfattande medan kostnaderna för förebyggande
åtgärder är begränsade i jämförelse. I ett räkneexempel visar de att om bara ett
barn i en grupp om 800 blir hjälpt är satsningen ekonomiskt lönsam. (2008)
Lisa Coudek, projektledare för preventionsprojektet som finansieras via sociala
investeringsfonden, anser att detta projekt är helt i linje med resultaten från
preventionsprojektet.
Vårdnadshavarnas positiva påverkan på sina barn stärks genom
föräldrautbildningarna. Forskning har beräknat att COPE-programmet
genererar två kronor tillbaka för varje satsad krona under ett år, samt sju till
åtta kronor under 15 år när det erbjuds som en riktad insats till föräldrar med
barn som redan har utagerande beteendeproblem. (Feldman m.fl., 2014)
Emma Ling, enhetschef på myndighets- och beställaravdelningen inom
Socialkontoret, framhåller att det finns ett stort behov av föräldrautbildningar
inom kommunen och att det är en styrka att de hålls av en fritidsgård, då vissa
vårdnadshavare inte skulle delta om socialtjänsten höll i utbildningen.

4.2

Trygghet

En fritidsgård med aktiviteter som lockar dit ungdomarna kan leda till en
minskning av klotter, skadegörelse och bruk av alkohol och droger, och
därmed minska kommunens kostnader för åtgärder kopplat till detta. Detta
anser Björn Svensson, trygghetssamordnare, och understryker att det är viktigt
att fritidsgårdarna har ett stort utbud och lyckas locka både killar och tjejer.
Kontakten med vårdnadshavarna skapar också en kontaktyta för rekrytering av
vandrarvärdar, något som är nödvändigt för att nattvandringarna ska fungera.
Trappan har redan ett etablerat samarbete kring nattvandringarna med
trygghetssamordnare Björn Svensson, men personalförstärkningen behövs för
att samarbetet ska kunna fungera.
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Skolresultat

Skolresultaten för ungdomarna som besöker Trappan kan förbättras genom den
läxhjälp som ska erbjudas. Men en utveckling av verksamheten som leder till
att ungdomarna trivs bättre på sin fritid kan också leda till bättre skolresultat,
eftersom det finns en koppling mellan att vara missnöjd med sin fritid och låga
betyg i skolan. (Elofsson, 2012) Utbildningskontorets resursteam skulle på
detta sätt få bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, enligt enhetschef
Viktor Engström.

4.4

Individens framtid

På lång sikt stöttas ungdomarna till ett positivt beteendemönster i
vuxenblivandet vilket förbättrar chanserna för en god framtid med hög
livskvalitet. Förebyggande insatser som detta projekt minskar i längden både
samhällets och individens kostnader och leder till ett bättre, tryggare och mer
välfungerande samhälle.

8

Ansökan till sociala investeringsfonden

5

Projektets genomförande och
uppföljning

Projektets genomförande och uppföljning

För att projektet ska bli framgångsrikt behövs tid, resurser och effektiv
projektstyrning, en god förankring inom kommunen och att resultaten följs upp
och utvärderas.

5.1

Projekttid och resursbehov

Projektet ska pågå under 3 år och kostanden per år är 500 000 kr. Budgeten
består av ökade personalkostnader.

5.2

Projektorganisation

Projektledare för projektet är Annika Tving och styrgrupp är Kultur- och
fritidskontorets ledningsgrupp. Referensgrupp består av representanter utsedda
av övriga kontor. Projektägare är Kultur- och fritidsnämnden.

5.3

Riskanalys

Den största risken är att projektet inte lyckas med att göra fritidsgården till en
hälsofrämjande miljö. Som beskrevs i kapitel 2 lockar öppna fritidsverksamheter ofta de med svårigheter i skolan, som har större risk att utveckla ett
normbrytande beteende. Samtidigt är umgänge i grupper som bryter mot
samhällets normer den viktigaste faktorn för att stärka en negativ social
utveckling. Därför kan fritidsgårdar bli en grogrund för normbrytande beteende
och kriminalitet om det förebyggande arbetet inte är framgångsrikt.
Forskning visar även att de som begår brott i tonåren och som fortsätter att
begå brott som vuxna har en påtagligt sämre välfärdssituation i medelåldern,
med en högre andel arbetslöshet och utanförskap. (Nilsson & Estrada, 2009)
Om fritidsgården blir en grogrund för kriminalitet är detta en stor
samhällsekonomisk risk.
Projektets mål är att genom förebyggande arbete göra fritidsgården Trappan till
en än mer hälsofrämjande verksamhet. Därför är projektet i sig en åtgärd för att
hantera risken.

5.4

Rapportering och uppföljning

Projektets mål om att öka ungdomsinflytandet ska följas upp genom att
utvärdera antalet deltagare i gårdsrådet, dess aktivitet och inflytande.
Målet om att utöka verksamheten på fritidsgården med nya aktiviteter ska
mätas genom att antalet aktiviteter sammanställs, både utifrån antal olika
aktiviteter, aktiviteter som hålls för första gången och antalet tillfällen.
Projektets mål om att stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap följs upp
genom antalet föräldrastödjande utbildningar som hållits och graden av
deltagande i dessa.
Målet att implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
kommer att följas upp och utvärderas i verksamhetsberättelsen.
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Projektets resultat avseende effektmålen för ökad trygghet, minskad psykisk
ohälsa och minskad ungdomsbrottslighet ska mätas genom att jämföra
kommunens resultat i Stockholmsenkäten 2018 och 2020.
Resultatet för effektmålet om ökat valdeltagandet hos unga i Kungsängen ska
mätas genom att jämföra Statistiska Centralbyråns statistik för valdeltagande i
riksdagsvalen 2018 och 2022.
Resultatet för effektmålet avseende ökat antal besökare på fritidsgården
Trappan ska mätas genom fritidsgårdens egna statistik.
Resultatet för effektmålet avseende förbättrat skolresultat ska mätas genom att
Skolverkets statistik om skolresultat.
Resultaten kopplade till effektmålen kan dock vara svåra att mäta och härleda
till projektets specifika insatser.

5.5

Samband och kopplingar till andra projekt och
eventuella samarbetspartners

Som beskrevs i kapitel 4 har projektet starka kopplingar till många delar av
kommunens verksamhet och utformningen är i linje med resultaten från
Preventionsprojektet. I slutrapporten för Preventionsprojektet beskrivs behovet
av att kommunen utvecklar generellt förebyggande och hälsofrämjande stöd till
den grupp unga som växer upp i en familj som själva har eller utsätts för
många riskfaktorer. (Upplands-Bro kommun, 2018)
I det dagliga arbetet kommer fritidsgården att samarbeta med skolan kring
trygghetsarbetet på Hagnässkolan, med läxhjälp och rastverksamhet.
Samarbete kommer även att ske med kommunens trygghetssamordnare Björn
Svensson kring trygghetsfrågor och nattvandring.
Projektet kommer att ha ett löpande samarbete med övriga kontor i projektets
referensgrupp.

5.6

Facklig samverkan

Förändringarna i verksamheten som projektet kommer att innebära ska
behandlas i Kultur- och fritidskontorets fackliga samverkansgrupp ifall
ansökan godkänns.

5.7

Implementering

Om projektet är framgångsrikt ska arbetssättet vid projekttidens slut
implementeras i den befintliga verksamheten på samtliga fritidsgårdar. Detta
förutsätter dock ett resurstillskott och kommer då att beskrivas i mål- och
ramdialogen inför 2021.
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Nr

2018:1

Ersätter

3.13 U01

Gäller
fr.o.m.

2018-XX-XX

REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET
Antagna av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § XX
§ 1 Rådets övergripande syfte
Rådet är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder
§ 2 Syfte
Vidare är syftet med rådet att:
1. Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
2. Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare/utförare
3. Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
4. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser
5. Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
6. Erhålla en redovisning av hur läget inom kommunens äldreomsorg utvecklats
7. Vara införstått med de kriterier som vid var tid tillämpas vid bedömningen av olika former av stöd till
äldre
8. Pensionärsorganisationerna delger kommunen relevant information om sitt arbete.
§3

Rådets verksamhet

Föra dialog om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör
pensionärerna, och därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges större delaktighet i samhällets
insatser.
Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera
om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god
livskvalitet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor
som berör pensionärer, samt så delger pensionärsorganisationerna kommunen relevant information om sitt
arbete.
Rådes ska även ges tillfälle att göra studiebesök under förutsättning att form och omfattning anpassas efter
verksamheten.
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§4

Rådets sammansättning

1. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen eller den nämnd som
styrelsen beslutar.
2. Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom
kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet.
3. En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i rådet och kallas till alla
sammanträden. Representant för annan pensionärsförening kan efter beslut i rådet adjungeras till det
kommunala pensionärsrådet.
4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet utser inom sig ledamot och ersättare till
rådet och anmäler dessa representanter så snart som möjligt till kommunen.
5. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet varav minst en ska vara
ledamot i kommunstyrelsen och minst en ledamot i socialnämnden.
§5

Organisation och arbetsformer

Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är socialnämndens ordförande.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till
kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
minst hälften av rådets ledamöter begär detta. Vid behov, så som vid större upphandlingar eller projekt,
kan särskilda referensgrupper utses.
Kommunen ansvarar för att skicka skriftlig kallelse jämte föredragningslista till rådets ledamöter och
ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde.
Förslag till ärenden och frågor som skall behandlas på rådets sammanträden skall ha inkommit senast 21
dagar före rådets sammanträde. Ärenden och frågor som kommer upp efter denna tidpunkt tas upp under
punkten ”Övriga frågor” på sammanträdet.
Kommunen ansvarar för att det vid sammanträden förs mötesanteckningar. Senast en vecka efter
sammanträdet skickas mötesanteckningarna ut för eventuella synpunkter från de närvarande ledamöterna
eller ersättarna via mail till dem som har e-postadress och via brev till övriga. Synpunkter ska ha inkommit
inom en vecka efter utskick via mail till kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Om en ledamot inte har
möjlighet att maila kontaktar vederbörande Kontaktcenter telefon: 08-581 690 00 för att meddela om man
har synpunkter eller inte.
Mötesanteckningarna delges samtliga ledamöter och ersättare samt berörda nämnder och styrelser senast
21 dagar efter varje sammanträde. De publiceras även på kommunens webbplats.
§6

Ekonomi

Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare uppbär inte kommunala arvoden. Däremot bekostar
kommunen resekostnader och andra kostnader för rådets verksamhet.
§ 7 Ändringar
Ändringar av detta reglemente kan föreslås av pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och
socialnämnden.
§ 8 Fastställan
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunstyrelsen.
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2001-06-01

REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET
Antagna av kommunfullmäktige 2001-05-14, § 53

Rådets syfte
§1
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder
§2
Syfte
att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
att rådet skall medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser
att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Rådets verksamhet
§3
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna, och därmed inhämta
synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet större
delaktighet i samhällets insatser.
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar
av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således skall
kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.
Rådets sammansättning
§4
1. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen eller den
nämnd som styrelsen beslutar
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2. Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen skall efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet
3. En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i rådet och
kallas till alla sammanträden. Representant för annan pensionärsförening kan efter beslut i rådet adjungeras till det kommunala pensionärsrådet
4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet skall före den 1 november
det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag på ledamöter och ersättare
5. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet varav minst en skall vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en ledamot i socialnämnden
Organisation och arbetsformer
§5
Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör företrädesvis utses bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna från pensionärsorganisationerna.
Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde skall hållas i
anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde skall hållas om rådets
ordförande, vice ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär detta.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde.
Förslag till ärenden som skall behandlas på rådets sammanträden jämte handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och behandling underlättas.
Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ledamot från pensionärsorganisationerna. Protokollsutdrag tillställs de nämnder och styrelser som är berörda av protokollintagarna beslut. Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet senast 14
dagar efter varje sammanträde.
Ekonomi
§6
Rådets ledamöter uppbär inte kommunala arvoden. Däremot bestrider kommunen resekostnader och andra kostnader för rådets verksamhet.
Ändringar
§7
Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, kommunstyrelsen och socialnämnden.
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Fastställan
§8
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfullmäktige

_____
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Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2018-04-04

KS 18/0134

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Utse Camilla Jansson och Maria Johansson att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens
helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För
att bolaget ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin
upplåning återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
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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Kommunledningskontoret
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut
av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns
borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Kommuninvest har därför vänt
sig till Kommunfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen bekräftad.
Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda
avtalen undetecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli
ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018.



Kommuninvestst skrivelse den 27 mars 2018.

Ärendet
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens
helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ). För att bolaget ska få
bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin upplåning återfinns i
föreningens stadagar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för
egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Upplands-Bro kommun
utfärdade sin borgensförbindelse den 22 november 1999 och har bekräftat
densamma genom beslut i Kommunfullmäktige den 24 september 2009. Ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut
av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns
borgensåtagande kommer således att löpa ut inom kort. Kommuninvest har
därför vänt sig till Kommunenfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen
bekräftad.
Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda
avtalen undetecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli
ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige

Barnperspektiv
Beslutet anses inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.
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Kommunledningskontoret
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Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Kommuninvests skrivelse daterad 27 mars 2018.
Beslut sänds till
 Kommuninvest
 Revisorerna
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2018-03-27

Upplands-Bro kommun
Att: Roger Sundholm
196 81 Kungsängen

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Upplands-Bro kommun som är medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Upplands-Bro kommun utfärdade sin borgensförbindelse den
22 november 1999 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige
den 24 september 2009.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns borgensåtagande
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett
av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har
för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Upplands-Bro kommun
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Upplands-Bro kommun undertecknade Regressavtalet den
22 juni 2011 och Garantiavtalet den 22 juni 2011. Även dessa avtal riskerar att bli
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som
ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas
i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av
Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i
dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.
Upplands-Bro kommun ska vidta följande åtgärder.
1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar
Att Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
Att Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.
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2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på
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kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera
att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre
veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes
upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en
tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i
fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om
ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i
Stockholm.
4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen
undertecknas av de två företrädare för Upplands-Bro kommun som
kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte
namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss
befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren
innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.
5. Upplands-Bro kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända
följande:
A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl
senast den 31 maj 2019.
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post
ida.karlsson@lindahl.se.
Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning

114885-v4

Fredrika Norman
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt
att kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
-

att
ingången
borgensförbindelse
av
den
22
november
1999
(”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller;

-

att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och
blivande borgenärer;

-

att regressavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

-

att garantiavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari
Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

__________ / __________
Ort
Datum
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För Upplands-Bro kommun
____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Namnförtydligande

____________________
Namnförtydligande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2018-05-18

KS 18/0191

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Delårsrapport januari-april 2018 med
helårsprognos
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2018 med helårsprognos godkänns.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser
över nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 12,9 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 37,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom
Utbildningsnämnden som visar ett underskott med 2 mnkr samt Bygg- och
miljönämnden 1,9 mnkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 31,4
mnkr. Det är 29,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2 mnkr.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2018

Ärendet
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst
en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets
början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta
en delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden
januari till augusti.
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Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första
fyra månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över
nämndernas resultat och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 12,9 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 37,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom
Utbildningsnämnden som visar ett underskott med 2 mnkr och Bygg- och
miljönämnden ett underskott med 1,9 mnkr

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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Kommunledningskontoret
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 31,4
mkr. Det är 29,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2 mnkr. Den
senaste prognosen för skatter och statsbidrag visar 13,8 mnkr sämre utfall än
budgeterat. Intäkterna för tomträttsförsäljningen beräknas bli enligt budget.
Utdelningen från Kommuninvest blir 3 mnkr högre än budgeterat. Totalt
beräknas Kommunstyrelsen redovisa ett överskott med 55,4 mnkr till följd av
markförsäljning inom exploateringsverksamheten. Bygg- och miljönämnden
beräknar göra ett underskott med 2,4 mnkr. Tekniska nämnden beräknas
redovisa ett underskott på 2,8 mnkr. Socialnämnden beräknas redovisa ett
överskott på 1 mnkr jämfört med budget. Utbildningsnämnden prognostiserar
den största avvikelsen med ett underskott på 9,7 mnkr.
Förvaltningarna har även sammanställt investeringsprognoser för respektive
nämnd för 2017.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen
för Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas redovisa ett överskott på 0,3
mnkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos med ett överskott på 20,4
mnkr vilket är 3,3 mnkr sämre än budgeterat resultat. Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB lämnar en helårsprognos som är 0,1 mnkr bättre än
budgeterat resultat.
Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB ligger i nivå med budgeterat
resultat. Kommunen äger 51 % av bolaget.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.

Maria Johansson
Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Verksamhetsrapport april 2018 för Upplands-Bro kommun
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 Delårsbokslut per april
1.1.1 Inledning
I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige ska ske. Den första uppföljningen omfattar perioden 1 januari till
och med 30 april 2018. Redovisningsprinciperna är de samma i delårsbokslutet som
används vid årsbokslutet. Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse
med årsbokslutet och endast väsentliga periodiseringar och avstämningar har
genomförts.
I delårsbokslutet redovisas helårsprognoser på övergripande kommunnivå och per
nämnd. I delårsbokslutet redovisas uppgift om respektive koncernbolags resultat för
perioden januari - april samt en helårsprognos för respektive bolag. Årets första
delårsbokslut innehåller inte en sammanställd resultat- och balansräkning för koncernen.
Belopp i parantes avser motsvarande period 2017

1.1.2 Nyckeltal
201804

201704

201604

201504

Folkmängd 30 april (enligt
kommuninvånarregistret)

28 211

27 103

26 037

25 403

Kommunalskatt, kr

19 :60

19 :60

19 :60

19:58

Landstingsskatt, kr

12 :08

12 :08

12 :08

12:10

Resultat tkr

12 891

32 302

-49

683

456,9

1 191,8

-1,9

27

484 868

439 651

435 786

406 412

17 187

16 221

16 737

15 999

Resultat kr per invånare
Verksamhetens nettokostnad, tkr
Verksamhetens nettokostnad kr per invånare
Nettokostnadernas andel av skatter och
utjämning
Balansomslutning tkr
Eget kapital, tkr
Eget kapital kr per invånare
Soliditet %
Nettoinvesteringar, mnkr

97,4

100,1

100,2

99,6

1 365 756

1 445 539

1 378 556

1 301 243

748 118

723 405

657 520

655 281

26 518

26 690

25 253

25 795

54,7

50,0

47,7

50,4

4,3

94,0

12,2

11,2

1.1.3 Befolkningsutveckling
Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Första kvartalet 2018 ökade
befolkningen med 517 personer till 28 131 personer. Sedan 1 april 2017 är ökningen
1 140 (1 019) personer, vilket motsvarar 4,2%. Befolkningsökningen för första kvartalet
utgörs av ett födelseöverskott på 39 personer och ett positivt flyttningsnetto på 478
personer. Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som bidrar till
flyttningsnettot.
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1.1.4 Delårsresultatet
Delårsresultat

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 12,9 mnkr (32,3 mnkr).
I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 12
mnkr och försäljningsintäkter av tomter med 6,6 mnkr. Inga exploateringsprojekt har
avslutats under perioden. Kommunen har minskade skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning med 4,5 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget
på 37,3 mnkr.
Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr. Finansnettot är noll
för perioden.
Skatter och utjämningssystem

I budget 2018 uppgår finansieringen till 1 506,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomstoch kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I helårsprognos beräknas dessa intäkter
uppgå till 1 493 mnkr vid årets slut. Det innebär en minskning av de beräknade
intäkterna med 13,8 mnkr. De minskade intäkterna beror till största del på minskad
inkomst och kostnadsutjämning med sammanlagt 16,2 mnkr men ökade skatteintäkter
med 3,1 mnkr. Fastighetsavgiften beräknas minska med 0,7 mnkr. Vid delårsbokslutet
har 4,6 mnkr i minskade intäkter periodiserats för årets första fyra månader.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och
statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt
nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi.
Nettokostnadsandelen uppgår till 97,4 % (100,1 %) per april 2018.

1.1.5 Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Balanskravet och god ekonomisk hushållning

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till
kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna
miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som
långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens
åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer.
Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott
att täcka från tidigare år.
Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar ett resultat 6 414 tkr för årets första fyra månader.
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Balanskravsutredning
Balanskravsutredning

201804

201712

201612

201512

201412

Resultat enligt resultaträkningen

12 891

44 124

33 534

2 971

-1 947

Avgår realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgång

-6 602

-1 077

-614

-2 024

-3 209

Årets resultat efter balanskravsjustering

6 289

43 047

32 921

947

-5 156

Avgår reservering av medel till
resultatutjämningsreserv (RUR)
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
(RUR)
Uttag från sociala investeringsfonden

5 156
126

Insättning till social investeringsfond
Balanskravresultat

3 026

2 637

-12 000

-10 000

2 043

6 414

34 073

25 558

2 990

-

Ackumulerad resultatutjämningsreserv

73 690

73 690

73 690

73 690

73 690

Ackumulerad social investeringsfond

24 168

24 294

15 320

7 957

10 000

Resultatutjämningsreserv

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I
och med kommunens goda resultat finns 73,7 mnkr reserverade i
resultatutjämningsreserven, RUR.
I och med att skatteunderlagsutvecklingen för 2017 visar att vi inte befinner oss i en
lågkonjunktur så kommer inte medel från resultatutjämningsreserven att användas.
Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.
Hittills i år har 126 tkr använts från fonden. Uttaget från fonden bokförs först vid
årsbokslutet.

1.1.6 Ekonomiska mål
Övergripande mål
En kommun med god ekonomi och uppföljning
Kommentar
Målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i kommunen lägger grunden för kommunens goda ekonomi.
Grundläggande är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning där varje generation bär sin kostnad. För
att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid
överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
Kommentar
Årets resultat visar på en överskottsnivå på procent. De senaste fem årens resultat motsvarar 1,8 % i överskottsnivå.
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Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att
utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
Kommentar
Kommunen har inte för avsikt att använda något ur resultatutjämningsreserven under 2018. Reserven uppgår till 73,7
mnkr.
Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
Kommentar
Skattesatsen är oförändrad 2018
Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får
finansieras med lån
Kommentar
Kommunen har finansierat sina investeringar med egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen under perioden.
Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden
Kommentar
Kommunen har externa lån på 75 mnkr varav ett lån på 20 mnkr löper med rörlig 3 månadersränta och 55 mnkr med
fast ränta till 2019.
Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet
värde under anläggningarnas livslängd
Kommentar
Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2018 och för perioden januaril till april har
befolkningen ökat med personer. Kommunens anläggningar underhålls för att bibehålla anläggningarnas livslängd.
En stor underhållssatsning pågår fortfarande av kommunala skolbyggnader.
Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar.
Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt,
effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet
Kommentar
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott jämfört med budget på 18,1 mnkr exklusive försäljning av tomträtter,
exploateringsintäkter och social investeringsfond.
Av verksamheterna så redovisar utbildningsnämnden ett underskott på 2 mnkr och bygg- och miljönämnden ett
underskott på 1,9 mnkr. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar underskott på 2 mnkr.

1.1.7 Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 014,7 mnkr (985,5 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 26,7 mnkr (27,1 mnkr). Det är
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.
Likviditet

Kommunens likviditet är god och har ökat med 35,8 mnkr sedan april 2017. Bank- och
kassatillgodohavanden uppgår till 115,4 mnkr (79,6 mnkr) per den sista april.
Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den
sista april utnyttjades ingen kredit.
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Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 75 mnkr (220 mnkr). Minskningen beror på att
145 mnkr tidigare vidareförmedlats till Upplands-Bro Kommunfastigheter men under
2017 övertagits av bolaget. Lånen är upptagna genom Handelsbanken 55 mnkr och
Kommuninvest 20 mnkr.
Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.
Avsättning till pension uppgår till 157,8 mnkr (134,5 mnkr) inklusive löneskatt per sista
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till
och med april 10,3 mnkr (9,9 mnkr) inklusive löneskatt.
Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänande och redovisas som
kortfristig skuld. Vid delårsbokslutet är 13,7 mnkr (12,9 mnkr) för PV-valet inklusive
löneskatt avsatta i redovisningen. Kostnaden enligt prognosen för 2018 är 40,9 mnkr till
PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars nästkommande år.
Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna.
Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska
intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus eller annan om alternativet är att
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt
kräva lämplig säkerhet.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 846,2 mnkr (1 402,6 mnkr).
Soliditet

Kommunens balansomslutning är 1 365,8 mnkr (1 445,5 mnkr). Det egna kapitalet
uppgår till 748,1 mnkr (723,4 mnkr), vilket innebär en soliditet på 54,8 % (50,0 %).
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna.
Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 4,3 mnkr (94 mnkr) för årets första 4 månader. 61 mnkr
av förra årets investeringar avser vattenledning (Sigtunaledningen). Avskrivningarna
uppgår till 19,7 mnkr (17,9 mnkr).
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1.1.8 Koncern
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget UpplandsBro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB är
139 tkr respektive 59 tkr högre än budgeterat resultat. AB Upplands-Brohus lämnar en
helårsprognos som är 3 316 tkr sämre än budgeterat resultat.
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB ligger i nivå med budgeterat resultat.
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens
Intressenter, AB Vårljus, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och
Kommuninvest ekonomisk förening.

1.2 Helårsprognos
Årets första prognos för helåret 2018 indikerar ett helårsresultat på 31,4 mnkr. Det är
29,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2 mnkr exklusive social
investeringsfond. Den senaste prognosen för skatter och statsbidrag visar 13,8 mnkr
sämre utfall än budgeterat. Ökad utdelning från Kommuninvest beräknas ge ett
överskott med 3 mnkr. Intäkterna för tomträttsförsäljningen beräknas bli enligt budget.
Totalt beräknas Kommunstyrelsen redovisa ett överskott med 55,4 mnkr till följd av
markförsäljning inom exploateringsverksamheten. Bygg- och miljönämnden beräknar
göra underskott med 2,3 mkr. Tekniska nämnden beräknas redovisa ett underskott på
2,8 mnkr. Socialnämnden beräknas redovisa ett överskott med 1 mnkr jämfört med
budget. Utbildningsnämnden prognostiserar den största avvikelsen med ett underskott
på 9,7 mnkr.
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1.2.1 Resultatprognos
Mnkr

Budget helår

Helårsprognos

Budgetavvikelse

383,9

404,4

20,5

-1 830,7

-1 811,0

19,7

-61,4

-61,4

0,0

-1 508,2

-1 468,0

40,2

1 154,7

1 157,7

3,0

352,1

335,3

-16,7

2,8

5,8

3,0

1 509,6

1 498,8

-10,8

1,4

30,8

29,4

Ombudgeterade medel från social
investeringsfond 2017

0,5

0,5

0,0

ÅRETS RESULTAT exklusive social
investeringsfond

2,0

31,4

29,4

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansnetto
SKATTER, BIDRAG + FINANSNETTO

ÅRETS RESULTAT inklusive social
investeringsfond
Budgeterade medel från social investeringsfond
2018

1.2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen
Samhällsbyggnadskontoret (KS)
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

55 359
1 000
-347

Kommungemensam

-1 000

Bygg- och miljönämnden

-2 329

Tekniska nämnden, skattefinansierat

-2 808

Utbildningsnämnden

-9 700

Finansiering
Summa större avvikelseposter i
helårsprognosen, tkr
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1.2.3 Prognos för nämnderna
1.2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna

(tkr)

Budget 2018
Kostnad

Revision
Kommunledningskontoret

Prognos 2018

Intäkt

1 142

Kostnad

Budgetavvikelse 2018

Intäkt

1 142

Kostna
d

Intäkt

Netto

0

0

0

258 097

76 461

258 097

76 461

0

0

0

26 609

21 168

26 736

76 654

-127

55 486

55 359

275

2 000

275

2 000

0

0

0

284 982

99 630

285 108

155 115

-127

55 486

55 359

Bygg- och miljönämnden

16 489

11 049

16 359

8 590

130

-2 459

-2 329

Kultur- och Fritidsnämnden

90 956

7 832

91 357

7 886

-401

54

-347

533 526

147 568

540 169

155 211

-6 643

7 643

1 000

Ekonomiskt bistånd

21 020

400

21 013

393

7

-7

0

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

61 497

7 465

63 573

6 733

-2 076

-732

-2 808

Vatten- och
avloppsverksamhet

52 248

52 248

52 248

52 248

0

0

0

Avfallsverksamhet

25 550

25 550

25 010

25 010

540

-540

0

139 295

85 263

140 831

83 991

-1 536

-1 272

-2 808

Utbildningsnämnden

1 526 208

772 016

1 536 908

773 016

-10 700

1 000

-9 700

Summa Nämnder

2 613 618

1 123 758

2 632 887

1 184 202

-19 269

60 445

41 175

8 828

0

1 000

1 000

25 600

0

0

0

2 000

-2 000

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Internränta
Pensionskostnader

7 828
25 600

Semesterlöneskuld m.m

-2 000

Summa kommungemensam

25 600

7 828

27 600

8 828

-2 000

1 000

-1 000

Driftredovisning kommunen

2 639 218

1 131 586

2 660 487

1 193 030

-21 269

61 445

40 175

15 000

1 521 800

15 083

1 508 142

-83

-13 658

-13 741

5 640

8 440

5 640

11 440

0

3 000

3 000

20 640

1 530 240

20 723

1 519 582

-83

-10 658

-10 741

2 659 858

2 661 826

2 681 210

2 712 612

-21 352

50 787

29 434

Skatteintäkter och bidrag
Finansnetto
Summa finansiering
Totalt
Resultat
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1.2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos 2018

Budget 2018

Kvar av
projektbudget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Kommunledningskontoret

17 450

7 576

7 011

9 874

2 863

Samhällsbyggnadskontor
et

1 270

188

882

1 082

200

18 720

7 764

7 893

10 956

3 063

3 070

1 029

2 000

2 041

41

Kultur- och
fritidsnämnden

133 117

31 776

52 051

101 341

49 290

Socialnämnden

4 406

0

4 406

4 406

0

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

186 165

111 884

63 441

74 282

10 840

Vatten- och
avloppsverksamhet

428 367

75 735

16 475

352 632

291 157

2 242

92

1 500

2 150

650

616 774

187 711

81 416

429 064

302 647

15 025

0

15 025

15 025

0

162 791

562 833

355 041

Totalt alla nämnder
(tkr)

Kommunstyrelsen
Bygg- och
miljönämnden

Avfallsverksamhet
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Summa Nämnder

1.3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar
1.3.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna
(tkr)

Budget 201804
Kostna
d

Revision
Kommunledn. kontoret
Sammhällsbyggn. kontoret
Försäljning
tomträtter
Kommunstyrelsen
Bygg- och
miljönämnden

Intäkt

381

Redovisat 201804
Kostnad

Intäkt

55

Budgetavvikelse 201804

Avvikelse
201704

Kostna
d

Intäkt

Netto

Netto

326

0

326

294

87 780

25 601

78 474

24 133

9 306

-1 468

7 838

6 106

8 644

7 056

8 071

21 724

573

14 668

15 239

37 621

92

667

282

92

-384

-293

736

96 516

33 324

86 546

46 140

9 970

12 816

22 785

44 462

5 565

3 683

5 157

1 303

408

-2 380

-1 972

1 181

Kultur- och
fritidsnämnden

30 941

2 701

28 733

4 147

2 208

1 446

3 654

1 931

Socialnämnden

179 774

49 190

173 418

54 629

6 356

5 439

11 795

-896

7 007

133

6 926

34

81

-99

-18

-258

Ekonomiskt
bistånd
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Budget 201804

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

20 552

2 488

22 492

2 375

-1 940

-114

-2 054

762

Vatten- och
avloppsverksamhet

17 295

19 136

17 873

19 570

-578

434

-144

2 559

Avfallsverksamhet

8 463

8 517

7 399

12 940

1 064

4 423

5 487

3 171

Tekniska nämnden

46 310

30 141

47 765

34 885

-1 454

4 744

3 289

6 492

Utbildningsnämnd
en

524 791

257 339

527 668

257 660

-2 877

321

-2 556

-7 656

Summa Nämnder

891 284

376 511

876 267

398 797

15 018

22 286

37 303

45 550

584

584

836

-774

-123

Ej fördelade
avskrivningar/internr
änta
Pensionskostnader

2 609
9 651

Budgetavvikelse 201804

3 193
10 425

Övrigt
Summa kommun gemensam

Redovisat 201804

Avvikelse
201704

(tkr)

-774

41

4

-41

4

-37

-72

9 651

2 609

10 466

3 197

-815

588

-227

641

Driftredovisning
kommunen

900 936

379 120

886 733

401 994

14 203

22 874

37 076

46 190

Skatteintäkter och
bidrag

4 998

507 264

3 588

501 307

1 409

-5 957

-4 548

2 445

Finansnetto

1 880

2 813

2 008

2 045

-128

-769

-897

-444

Summa
finansiering

6 878

510 078

5 597

503 352

1 281

-6 726

-5 445

2 001

907 813

889 198

892 329

905 346

15 484

16 149

31 631

48 191

31 631

48 191

Totalt
Resultat
Social
investeringsfond
Resultat enligt
resultaträkning

-18 616
207

13 017
126

-18 823
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1.3.2 Resultaträkning
Tkr

201804

201704

Verksamhetens intäkter

154 623

177 910

12 808

43 378

Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning mark exploatering
Försäljning övrig mark
Verksamhetens kostnader

7 679
-619 813

-599 632

Jämförelsestörande kostnader:
Bokfört värde försäljning mark exploatering
Bokfört värde försäljning övrig mark
Avskrivningar

-3 274
1 077
-19 678

-17 928

-484 868

-439 651

Skatteintäkter

385 910

372 988

Generella statsbidrag och utjämning

111 809

98 773

2 077

2 549

-2 037

-2 357

497 759

471 953

12 891

32 302

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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1.3.3 Balansräkning
Tkr

201804

201704

Immateriella anläggningstillgångar

7 772

11 996

Summa Immateriella anläggningstillgångar

7 772

11 996

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

912 754

881 214

Maskiner och inventarier

101 990

104 278

1 014 744

985 492

34 732

34 690

2 510

147 749

37 242

182 438

1 059 759

1 179 926

26 692

27 106

Fordringar

163 893

158 869

Kassa och bank

115 411

79 637

Summa omsättningstillgångar

305 997

265 613

1 365 756

1 445 539

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Tkr

201804

201704

EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital

637 243

602 093

Resultatutjämningsreserv

73 691

73 691

Social investeringsfond

24 294

15 320

Årets resultat

12 891

32 302

748 118

723 405

155 110

131 466

2 730

3 009

157 839

134 476

Långfristiga skulder

198 405

333 183

Summa långfristiga skulder

198 405

333 183

23 384

28 825

Övriga kortfristiga skulder

238 010

225 650

Summa kortfristiga skulder

261 394

254 475

Summa skulder

459 799

587 659

1 365 756

1 445 539

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser
Särskild avtals/ålderspension
Summa avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Pensionsförpliktelser

493 518

508 330

Borgensåtaganden

1 846 212

1 402 638

Summa borgens- och ansvarsåtaganden

2 339 731

1 910 968
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1.3.4 Kassaflödesanalys för kommunen
Tkr

201804

201704

201712

Årets resultat

12 891

32 302

44 124

Justering för av- och nedskrivningar

19 678

17 929

55 428

4 984

2 719

21 098

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering förändring avsättning pensioner o övriga
avsättningar
Justering netto reavinster/förluster

-6 602

-1 007

Medel från verksamheten före

30 951

52 950

119 643

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager

0

138

552

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

11 472

21 145

4 649

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

-9 126

-44 531

-28 486

Kassaflöde från den löpande verksamheten

33 296

29 701

96 358

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-2 458

-2 051

-2 177

Investering i materiella anläggningstillgångar

-5 004

-93 124

-168 821

Försäljning av materiella anläggningstillångar

7 679

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

217

-95 175

-170 034

1 139

2 690

11 773

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)

0

0

-145 000

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar

0

0

145 239

1 139

2 690

12 012

Årets kassaflöde

34 653

-62 784

-61 664

Likvida medel vid årets början

80 758

142 422

142 422

115 411

79 637

80 758

förändring av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

1 007
-43

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets/periodens slut
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1.3.5 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärde.
Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
överstiger 10 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit
under räkenskapsåret.
Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i april som
pekar på en slutavräkningsdifferens på - 3 459 tkr för 2017 och en preliminär
slutavräkning för 2018 på 1 263 tkr.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod.
Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden
för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt
från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas
beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar,
teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
Verksamhetsrapport april 2018

17(61)

påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning
Leasingkostnader
Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år
eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i
resultaträkningen.
Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (22 750 kr) och
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
Anläggningstillgångar

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en
förutbetald intäkt och periodiseras över anläggnings nyttjandeperiod.
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).
Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar.
Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i
balanskravsutredningen.
Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom
ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av
kommunens resultat för 2013 reserverades 10 mnkr, 2016 10 mnkr och 2017 ytterligare
12 mnkr inom eget kapital till fonden. Totalt har 7,8 mnkr utnyttjas av fonden. Avsikten
med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt
skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett
komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet,
lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland
kommuninvånarna. Sociala investeringsfonden specificeras i balanskravsutredningen.
Exploateringsredovisning

Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning
(RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt
god redovisningssed.
Verksamhetsrapport april 2018

18(61)

2 Kommunstyrelsen
2.1 Inledning
2.1.1 Vinjett
Upplands-Bro är Kommunen som ger plats. Vi är en av landets mest expansiva
kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter,
kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen
ansvar i detta är att ge leverans av hög kvalitet, strategisk och långsiktig planering,
utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden.

2.1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst,
arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och
finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk
planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och
områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och
exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, strategisk planering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden.

2.1.3 Viktiga händelser under året
Utvecklingen i regionen påverkar Upplands-Bro kommun som fortsätter att växa och vi
ser en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler. Intresset att bygga i
kommunen är fortsatt stort men det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal
mark baserat på efterfrågan. Angeläget är också att kunna planera för nya
verksamhetsområden för att möjliggöra utveckling för kommunens lokala företagare.
Den utveckling som vi ser har också påverkat verksamheten och antalet pågående planoch genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i
bostadsbyggandet framöver.
Trygghet och säkerhet
•
•

•

Trygghet och säkerhet har varit i ett fortsatt fokus. Under våren 2018 har
kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor till del samlats under en ny enhet.
Enheten samordnar trygghetsinsatserna i kommunen.
Medel har beviljats ur sociala investeringsfonden för projekt där tjänster som
brobyggare inrättas. Tjänsterna syftar till att skapa relationer och delaktighet i
kommunens områden. Medel har även beviljats för projekt med sociala
insatsgrupper inom Socialkontoret.
Arbete fortskrider tillsammans med Polisen för at ta fram medborgarlöfte och
samverkansöverenskommelse.
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•
•
•
•
•
•
•

Föreningsdrivna nattvandringar har initierats i samarbete med Kultur- och
fritidsnämnden och samordnats av säkerhets- och trygghetsavdelningen.
Samarbetet med Fryshuset fortsätter i Bro.
Plan för långsiktig hållbar utveckling för Bro är under arbete och ska beslutas av
KS under hösten 2018.
Länsstyrelsen har granskat kommunens säkerhetsarbete och bedömt att det sker
på ett bra och ändamålsenligt sätt.
Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning av parkeringen vid
Bro centrum.
Gemensam krisövning för länets kommuner har genomförts.
GDPR och informationssäkerhet, förberedelser i form av utbildning och
kartläggning inför att det nya dataskyddsdirektivet införlivas i svensk
lagstiftning i maj 2018. Dataskyddsombud ska rekryteras.

Demokrati och delaktighet
•

•
•

•
•
•

Dialog med unga i Upplands-Bro kommun har genomförts under våren 2018.
Dialogen genomfördes i samarbete med skolorna i kommunen och skedde på
skolorna och under en dag i kommunhuset. Resultatet av dialogen presenteras i
en ungdomsrapport och ska tas med i kommande budgetarbete.
Medborgardialog genomförs systematiskt kopplat till trygghetsarbetet och
framtagandet av medborgarlöftet och samverkansöverenskommelse tillsammans
med Polisen.
Förstudie om ett nytt intranät är klart och projektet går in i en utvecklingsfas.
Syftet med att byta ut det befintliga intranätet är att skapa en modern
internkommunikationskanal som kan vara tillgänglig för alla anställda vi
mobilen. Både informationsspridning som digitalt samarbete ska förenklas.
Kommunen har upphandlat ett nytt pressrum. Den nya tjänsten gör det enklare
att skicka ut pressmeddelanden och för journalister att erhålla information from
kommunen.
Årets medborgarskapsceremoni genomfördes och drygt 60 nya svenska
medborgare fick diplom och en gåva av kommunen.
Planering för ett av kommunens största evenemang Kungsfesten som äger rum
den 26 maj pågår.

Tillväxt och näringsliv
SCB har publicerat nybyggnadsstatistiken för 2017. I Upplands-Bro har det färdigställts
643 flerbostadshus och 141 småhus under 2017, alltså totalt 784 bostäder. Det är det
högsta antalet nybyggda bostäder i kommunen under ett år sedan åtminstone 1975 när
tidsserien startar.
•
•
•
•
•

Kommunens översiktsplan ÖP2010 har aktualitetsprövats
Utvecklingsprogram för Gröna dalen har godkänts
Samhällsutvecklingsprogram för Upplands-Bro kommun har antagits
Uppföljning av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har redovisats
Utökat uppdrag avseende fördjupad översiktsplan för Bro har påbörjats. I
särskilt fokus är frågor kring social hållbarhet.
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•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Nya planuppdrag
o Kasen (Ekhammar 4:200)
o Husby-Eriksberg - planbesked
o Ekhammars gård
Planbeslut detaljplaner
o Svartviks strand har antagits
o Förskola Lillsjö badväg har antagits
o Tibbleängen beslut om granskning
o Ekhammars gård - planprogram har antagits
o Sylta 1:5 - beslut om samråd
o Brohof - beslut om samråd
Köpeavtal- markanvisningsavtal
o Markanvisningsavtal för Villa skoga
o Köpeavtal BraBil
o Köpeavtal Blommans förskola
o Köpeavtal Ringblommans förskola
o Köpeavtal Parkvägen (Råby)
Remisser - rapporter
o Regional godsstrategi
o Regional vattenförsörjningsplan
o Regional handlingsplan för grön infrastruktur
o Trafikförändring i SL
o Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät har besvarats
Förslag till åtgärdsplan för Lejondalssjön har tagits fram och redovisats i både
KS och BMN
Beslut om utökning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Kommunens näringslivsgala genomfördes den 13 april med rekordstort
deltagande
NKI rankningen släpptes den 2 maj och visade att vi är bäst i Stockholms län
med 75 poäng
3 välbesökta näringslivsträffar har genomförts
Nya modellen för Nyföretagarcentrum godkändes i KS

Utbildning, sysselsättning och integration
•
•
•

•

Integrationsarbetet har fördjupats och samarbetet med Socialkontoret har varit i
fokus. Arbetet fokuserar idag på inkludering av de nyanlända men bedrivs även
uppsökande bland andra grupper i kommunen.
Inspirationsseminarier kommer att genomföras på temat inkludering och
utanförskap under första halvåret 2018.
Ett fortsatt och utökat samarbete med Arbetsförmedlingen kring DUA:n
(Delegation Unga i Arbete) där en ansökan bifallits om tilldelning av medel
kring gruppen Nyanlända. Ansökan är ett samarbete tillsammans med Järfälla
kommun. Under perioden jan-april var 23 anställda under extratjänster i
kommunen. I maj inför Arbetsförmedlingen en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Introduktionsanställning som ersätter tidigare Trainee-jobben.
Lokalerna vid verksamheten (Transport och service) i Skällsta industriområde är
uppsagda och nya lokaler söks aktivt. Hyresavtalet löper ut 30sept.
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•

•
•
•
•

•

I år har 634 ungdomar sökt feriejobb. Alla ferieungdomar som uppfyller kraven
erbjuds anställning vid kommunala arbetsplatser som tex Äldreboenden,
Samhällsbyggnadskontoret, IT-avdelningen och Arbetsmarknadsenhetens egna
verksamheter.
Badbussen kommer även i år att köras under sommarlovet. Utgår från Bro
centrum till Lillsjöbadet.
Även i år kommer SportCamp att äga rum vardagar vid Kungsängen (IP) och vid
Bro IP under hela sommarlovet för ungdomar 8-19år.
Daglig Verksamhet medverkade även i år vid den stora Funkisfestivalen som
ägde rum den 23 april på Cirkus i Stockholm. Det fanns för första gången
möjlighet att se hela festivalen live vid stora scen i Kommunhuset.
En större genomlysning av Daglig Verksamhet har genomförts under året. Ett
utvecklingsarbete har påbörjats kring kulturestetisk verksamhet där målet är att
utöka bredden av aktiviteter och arbetsuppgifter. En översyn av
informationsmaterial och uppdatering av hemsida pågår. En brukarundersökning
har genomförts med utgångspunkt på trivsel, arbetsuppgifter/aktiviteter och vad
man tycker om Daglig Verksamhet. Resultatet är genomgående positivt förutom
att det finns ett behov av större lokaler. En planering pågår för att kunna
digitalisera habiliteringsersättnigen vilket skulle innebära mindre administration.
Under året har 4 nya beslut tillkommit. Kulturestetisk verksamhet kommer under
året få tillgång till ny lokal. Bygglovsansökan väntar på bifall.
Kommunala Aktivitetsansvaret KAA har granskats av skolinspektionen där både
tjänstemän och politiker fick svara på ett antal frågor. 30 kommuner var
slumpvis utvalda i Sverige och resultatet kommer presenteras i augusti.
Samarbetet med grundskola, ungdomsgymnasiet och vuxenutbildning fortgår
där ett närverk ny börjat etablera sig. En projektansökan har lämnats in till
Sociala investeringsfonden för att öka möjligheterna till mer resurser kring
målgruppen.

Hållbar utveckling
•
•
•

Arbetet med framtagande av kommunens miljöledningssystem fortskrider.
Tidplanen med diplomering under 2019 håller.
Miljöledningsrutiner är framtagna för de områden som identifierats och där
kommunens verksamheter har störst miljöpåverkan.
Fokus för hållbarhetsarbetet har under 2018 även legat på social hållbarhet.
Under året påbörjas arbetet med en plan för långsiktig hållbar utveckling för
kommunen.
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2.2 Ekonomi
2.2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201804
(tkr)

Redovisat 201804

Avvikelse
201704

Avvikelse 201804

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
-kontoret

87 780

25 601

78 474

24 133

9 306

-1 468

7 838

6 106

Samhällsbyggna
ds-kontoret

8 644

7 056

8 071

21 724

573

14 668

15 240

37 621

92

667

282

92

-384

-293

736

96 516

33 324

46 139

9 971

12 816

22 785

44 463

Försäljning
tomträtter
Summa

86 545

2.2.2 Helårsprognos
Budget 2018

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Kommunledningskontoret

258 097

76 461

258 097

76 461

0

0

0

26 609

21 168

26 736

76 654

-127

55 486

55 359

275

2 000

275

2 000

0

0

0

284 981

99 629

285 108

155 115

-127

55 486

55 359

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Summa

2.2.3 Ekonomisk analys
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 7,8 mnkr för årets första fyra
månader. De flesta verksamheterna redovisar överskott för perioden. Bedömningen är
att är resultatet blir enligt budget för helåret. Det kan förändras beroende på om och när
nya brukare kommer till daglig verksamhet utöver de volymer som ryms inom budget.
Vuxenutbildningen får mycket sena besked rörande de statsbidrag som utbetalas via
Skolverket för olika utbildningsprogram, men bedömningen är att verksamheten klarar
sig inom budget.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar efter årets fyra första månader ett överskott gentemot budget
motsvarande 15,2 mnkr. Försäljningen av tomträtter redovisar ett underskott jämfört
med budget till följd att färre tomträtter sålts än budgeterat.
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om ca 55,4 mnkr. Utfallet är dock
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter, intäkter från markreserven samt när
kommande större fastighetsförsäljningar verkställs.
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2.2.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2017

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

(tkr)

År-mån

År-mån

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 536

0

4 536

0

2 018

2 021

4 536

0

4 536

0

Brobyggare

Summa

2.2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Kommunledningskontoret har tillsammans med utbildningskontoret och socialkontoret
tagit initiativ till ett projekt inom ramen för sociala investeringsfonden; "Insteget insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete. Projekttiden är beräknad till
2,5 år och ansökt bidrag uppgår till 3 360 tkr. Ansökan behandlas av Kommunstyrelsen
den 30 maj.
Brobyggare
Kommunstyrelsen fattade den 25 april beslut om att bevilja medel ur sociala
investeringsfonden till projektet Brobyggare. Projektet löper på tre år och omfattar totalt
4 536 tkr.
Målet för projektet Brobyggare är att främja trygghet, engagemang, trovärdighet och
framtidstro för alla som bor vistas och verkar i Upplands-Bro kommun.

2.2.6 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Internleasing datorer till
verksamheterna
E-förvaltning och kvalitetsarbete

6 018
1 000

472

528

528

0

500

118

382

382

0

Bredbandsutbyggnad

1 000

20

500

980

480

Fortsatt utbyggnad IT

8 000

4 358

3 642

3 642

0

Inventarier Furuhällshuset

5 000

2 507

500

2 493

1 993

400

400

210

200

-10

649

649

0

E-arkiv

Ökad delaktighet och tillgånglighet
via digitala och fysiska kanaler

400

Miljöledningssystem

200

Projekt översyn Furuhällshuset

750

Inventarier Arbetsmarknadsenheten
för daglig verksamhet

100

100

100

0

Lås-/ och passagesystem

500

500

500

0

Agresso Tid och projekt

200

18

182

182

0

Restauering av Lejondalssjön

514

14

400

500

100

Vägrenovering naturreservat

556

156

300

400

100

18 720

7 764

7 893

10 956

3 063

Summa
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Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

2 100

0

0

32 092

0

0

0

25

0

0

0

0

200

0

0

9 657

2 000

0

0

Gamla brandstationen i Bro

92

0

0

0

Gamla brandstationen i Bro VAanläggning

67

0

0

0

Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl

90

0

0

0

10 162

6 400

0

0

Blommans förskola

0

5 585

0

0

Tegelhagen

0

1 900

0

0

651

8 445

0

0

52 836

26 630

Projekt
(tkr)
Örnäs 1:2 Naturreservat
Norrboda - Brunna
verksamhetsområde
Stockholm Väst Logistikcentrum
Lillsjön-Örnässjön
Ringvägen

Kockbacka

Trädgårdsstaden i Bro
Summa

0

2.2.7 Kommentarer investeringsredovisning
Internleasade datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget, som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget. Beloppet ingår heller inte i summaraden längst ned.
E-förvaltning och kvalitetsarbete, E-arkiv
Projekt rörande digitalisering och förbättrade kontakter med medborgare och brukare.
Under 2018 sker utveckling av kommunens digitala arbetsplats samt framtagande av
plattform för delaktighet. Samtliga medel bedöms förbrukas under 2018. E-arkiv,
utvecklingsarbetet innebär en förstudie. Arbete med denna inleds 2018. Samtliga medel
bedöms förbrukas 2018.
Bredbandsutbyggnad
Projektet avvaktar fakturering av leverantör. 500 tkr bedöms förbrukas 2018.
Fortsatt utbyggnad IT
Projekt Nät 3.0 - utveckling av kommunens interna IT-nät avseende både det trådade
och WiFi som beroende kommer fortsätta under 2018 och beräknas ha sin in
intensivaste fas under hösten 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas.
Inventarier
Ny teknik och inventarier Furuhällshuset och Kulturhuset. Stark koppling till projektet
med nytt kommunhus. Kostnader kommer främst att belasta 2019. 500 tkr bedöms
förbrukas 2018.
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Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler
Projektet ska läggas samman med E-förvaltning och kvalitetsarbete ovan. Kvarstående
medel ska därför sammanföras med detta projekt och ombudgeteras.
Miljöledningssystem
Arbetet med införande av ett diplomerat miljöledningssystem fortskrider enligt plan. Under
2018 kommer investeringskostnader att uppkomma. Samtliga medel bedöms förbrukas.
Projekt översyn Furuhällshuset
Projektet fortskrider 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas.
Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet
Investeringar behöver göras löpande.
Lås-/ och passagesystem
Förstudie genomförs 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas.
Agresso Tid och Projekt
Ett pilotprojekt har startats under året. Under 2018 planerar plan- och
exploateringsenheterna att göra all tidredovisning i tid- och projektmodulen. Under
2018 fortsätter projektet och medlen begärs ombudgeterade.
Restaurering av Lejondalssjön
Avser provtagningar och förberedelser inför fortsatta fällningsåtgärder i Lejondalssjön.
Vägrenoveringar
Avser underhållsåtgärder på vägar på kommunal mark och som inte ingår i det
kommunala vägnätet - Kvistaberg, Lejondalssjön, Frölunda och Lillsjön.
Norrboda - Brunna verksamhetsområde
Fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar i området. Projektet omfattar även fortsatt
projektering och utförandeentreprenad.
Kockbacka
Avser fortsatt arbete med finplanering på en del gator i området. Projekteringen är
avslutad.
Blommans förskola, Avser projektering samt genomförandeentreprenad.
Ringvägen
Under 2018 påbörjas projektering samt en VA-omläggning som går på entreprenad,
övrig ombyggnad sker under 2019.
Tegelhagen, Under 2018 sker uppstart av projektering, entreprenadstart sker tidigast
2019.
Gamla brandstationen
Under 2018 sker arbete med att ta fram underlag inför upphandling av entreprenad för
byggnation av bland annat parkering, dagvattenlösning, gångbana och övergångsställe.
Trädgårdsstaden i Bro (Dp 1)
Projektering av allmänna anläggningar och VA, inför kommande utbyggnad.
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3 Bygg- och miljönämnden
3.1 Inledning
3.1.1 Vinjett
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller
bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol.
Däremot präglas första tertialet av en förändrad byggmarknad gällande typ av ärenden.
Antalet lovärenden har minskat jämfört med motsvarande period 2017. Skärpta krav på
amorteringar och egenfinansiering har skapat en ökad osäkerhet på bostadsmarknaden.
Därutöver närmar sig projekt som Rosenängarna och Norrboda slutfasen i
genomförandet.

3.1.2 Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och
välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.
Vidare ansvarar Bygg- och miljönämnden för kommunens myndighetsutövning inom ett
flertal andra lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen,
smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning
(2014:880) om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel. i syfte att skydda människors hälsa och miljön.
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden.
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns
det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska
avdelningen samt kart- och mätavdelningen. Det är bygg-, livsmedels- och
miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. Även kart- och
mätavdelningen utför arbetsuppgifter inom nämndens ansvarsområde.

3.1.3 Viktiga händelser under året
Kommunens årliga serviceundersökning presenterades under april. Resultatet visar att
företagare i Upplands-Bro anser att kommunens service håller en hög nivå. Nöjd-kundindex (NKI) ligger på 75, på en skala 0–100, vilket placerar Upplands-Bro som bästa
kommun i Stockholms län.
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De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är bland annat bygglov, miljöoch hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
NKI Upplands-Bro kommunärenden 2017 (inom bygg- och miljönämnden):
•
•
•
•

Bygglov 81
Miljö och hälsoskydd 66
Livsmedelskontroll 80
Serveringstillstånd 94

Bygglov
Bygglovsverksamheten har under 2017 tagit ansvaret att hålla i Bygglovsalliansens
inspektörsnätverk och kommer att se till att träffar hålls med andra kommuner under
2018 och framöver för att stärka samsynen gällande handläggning i Stockholms län
Större principiella beslutsärenden inom Bygglov
•
•
•

Bygglov för nybyggnad och ombyggnad av Kungsängens torg
Bygglov för förskolan Ringblomman
Örnäs 1:13 (Brunna) - bygglov för nybyggnad av betongfabrik

Miljö
Följande händelser har varit särskilt viktiga för miljöavdelningen under 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det ökande antalet exploateringsföretag medför ökad ärendehantering gällande
bland annat delaktighet vid byggsamråd, anmälan om masshantering, klagomål
på damm och buller samt anmälan om påträffade föroreningar.
Det ökande antalet avstyckningar på landsbygden medför ökad ärendehantering
gällande delaktighet i förhandsbesked, ansökningar om enskilda avlopp och
bergvärme
E.ONs projektering av kraftvärme- och biogasanläggning samt
fjärrvärmeledningar pågår.
Tillfällig hamn och masshantering vid Toresta grus- och bergtäkt har påbörjats.
Fresenius Kabi har ansökt om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen i
Brunna.
Remiss gällande VA-plan.
Remiss gällande Swerocks ansökan om bergtäkt och bortledande av grundvatten
vid Kvarnnibble 2:50.
Under våren har rekrytering av miljöinspektörer till vakanta tjänster genomförts.
Införandet av nytt ärendehanteringssystem (Castor) samt integration mot
ekonomisystem (Agresso) pågår.

Andra beslut under perioden som är av betydelse för bygg- och miljönämndens
verksamheter
•
•
•
•
•

Kommunens översiktsplan ÖP2010 har aktualitetsprövats
Detaljplan för Svartviks strand har antagits
Detaljplan för förskola Lillsjö badväg har antagits
Förslag till åtgärdsplan för Lejondalssjön har tagits fram och redovisats i både
KS och BMN
Beslut har tagits om utökning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
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•
•

Länsstyrelsen tog intermistiskt beslut om utvidgat strandskydd 300 meter. (Nytt
beslut ska tas före 12 augusti och kommunen kommer att yttra sig i ärendet via
Kommunstyrelsen)
Swerock har hos Mark- och miljödomstolen inkommit med ansökan om bergtäkt
och bortledande av grundvatten i Kvarnnibble. (Kommunen kommer att yttra sig
i ärendet från både Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen)

3.2 Ekonomi
3.2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201804
(tkr)

Redovisat 201804

Avvikelse
201704

Avvikelse 201804

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Bygglov

2 792

2 495

2 925

1 042

-133

-1 453

-1 586

1 337

Miljö- och
hälsoskydd

2 221

844

1 672

236

549

-608

-60

-7

Livsmedel,
Alkohol och
tobak

552

344

560

25

-8

-319

-327

-150

5 565

3 683

5 157

1 303

408

-2 380

-1 973

1 180

Summa

3.2.2 Helårsprognos
Budget 2018
(tkr)

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Bygglov

8 271

7 485

8 271

5 030

0

-2 455

-2 455

Miljö- och hälsoskydd

6 583

2 532

6 483

2 532

100

0

100

Livsmedel, Alkohol och
tobak

1 635

1 032

1 605

1 028

30

-4

26

16 489

11 049

16 359

8 590

130

-2 459

-2 329

Summa

3.2.3 Ekonomisk analys
Nämnden i helhet
Bygg- och miljönämnden visar sammantaget ett underskott på - 1 973 tkr i förhållande
till budget. Intäkterna är -2 380 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 408 tkr lägre än
budgeterat.
Bygglov
Bygglovsverksamheten visar ett underskott på -1 586 tkr i förhållande till budget.
Resultatet beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Kostnaderna för
bygglovsverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader och kostnader för
ärendehanteringssystem. Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11
medarbetare.
Under första tertialet 2018 ser vi en markant förändring i typ av ärenden inom bygglov
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jämfört med 2017. Antalet totalt inkomna ärenden är oförändrat men däremot har
antalet lovärenden - förhandsbesked, bygglov, tidsbegränsat, marklov och rivningslov,
minskat med ca 25% jämfört med motsvarande period 2017.
Denna förändring förklarar till stor del avvikelsen i utfallet inom bygglov i förhållande
till budget gällande intäkter. Kostnaderna ligger i huvudsak i linje med budget.
Prognosen för helåret är direkt beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas
för resten av året. Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -2 500 tkr
Miljö
Miljöverksamheten visare ett underskott på -60 tkr i förhållande till budget.
Under första tertialet har miljöavdelningen lägre kostnader på grund av vakanta tjänster
samt lägre intäkter i avvaktan på pågående systemintegration innan årsdebiteringarna
kan faktureras (eftersläpning).
Kostnaderna för miljöverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader och
kostnader för ärendehanteringssystem. Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden
till 8 medarbetare.
Prognosen för helåret är att budgetresultatet kommer att uppnås. En avvikelse
motsvarande cirka 100 tkr kan eventuellt uppstå på grund av budgeterad
avskrivningskostnad som inte realiseras under året.
Livsmedel, Alkohol och Tobak
Livsmedelsavdelningen visar ett underskott på -327 tkr i förhållande till budget.
Intäkterna visar ett underskott motsvarande -319 tkr. Under första tertialet har
avdelningen lägre intäkter i avvaktan på pågående systemintegration innan
årsdebiteringarna kan faktureras (eftersläpning).
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 medarbetare.
Prognosen för helåret är att budgetresultatet kommer att uppnås

3.2.4 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Investeringsram BMN

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

41

0

0

41

41

Digitala arbetsprocesser och etjänster

1 300

300

1 000

1 000

0

Ärendehanteringssystem

1 229

729

500

500

0

500

0

500

500

0

3 070

1 029

2 000

2 041

41

E-arkiv
Summa

3.2.5 Kommentarer investeringsredovisning
Utveckling av det nya gemensamma ärendehanteringssystemet (Castor) för bygg- och
miljönämndens samtliga verksamheter fortsätter under 2018.
Digitalisering av arbetsprocesserna inom bygglov fortlöper enligt plan med aktiviteter
som inlämning av digitala handlingar, digital signering och e-post direkt från Castor.
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4 Kultur- och fritidsnämnden
4.1 Inledning
4.1.1 Vinjett
Kultur och fritidskontoret har haft stort fokus dels på fritidsgårdarna som kom över till
nämnden i årsskiftet och går hand i hand med den satsningen på barn och ungdomar
som genomsyrar verksamheterna utifrån rådande förutsättningar. Dels på
trygghetsarbetet ur arbetsmiljöperspektiv och i kommunen i allmänhet. Extra insatser
har gjorts i Bro. Arbetet med aktivitetsparken i Råby och idrottshall anpassad för
bordtennis är i full gång och är nu i början på maj inne i slutskedet innan upphandling.

4.1.2 Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för människors fritid. Nämndens verksamhet är
strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den
ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor
och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så
kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan
och från och med 1 januari 2018 även kommunens tre fritidsgårdar.
Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab och de tre enheterna kulturenheten, fritidsenheten och
kulturskoleenheten. Varje enhet har en enhetschef. Fritidsgårdarna är initialt
organiserade direkt under Kultur- och fritidschefen. Kontorets verksamheter samverkar
med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett
tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen.
Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till
Kungsängen och Bro.

4.1.3 Viktiga händelser under året
Arbetsmiljön
•

På grund av hotfulla situationer i främst Brohuset har arbetsmiljön försämrats
kraftigt, vilket har lett till otrygghet och till och med sjukskrivningar bland
personalen. Flera insatser har gjorts, bland annat finns nu stöd från fritidsgården
så situationen har blivit lugnare men mer behöver göras. Det finns ett stort
behov att förstärka bemanningen på biblioteken, vilket lyfts i facklig samverkan,
på Kultur- och fritidskontorets konferens och i Mål- och ramdialog 2019.

Trygghets- och hälsofrämjandearbete
•

Årets lov-sport och påsk har förflutit lugnt tack vare många planerade aktiviteter
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•
•
•
•
•
•
•

av Bro fritidsgård, god samverkan mellan Fryshuset och kontoret samt gynnsamt
väder.
Nattvandringarna med föreningarna har påbörjats med lyckat resultat.
Bro fritidsgård har tydliggjort sin verksamhet och är en viktig del i
trygghetsarbetet.
Bro fritidsgård har genomfört Öppet hus i samarbete med fryshuset och ICA.
Fritidsgårdarna har kunnat erbjuda flera aktiviteter under loven då statliga medel
har tillförts verksamheterna.
Satsningen på ungdomar fortsätter och ett antal lyckade evenemang har
genomförts.
Fritidsgårdarna har inrättat gårdsråd.
Det ungdomsrådet har haft sitt första möte.

Investeringsprojekt
•
•

Sista detaljerna på projekten Sporthall anpassad för bordtennis samt
aktivitetsparken, innan upphandling kan påbörjas.
Inlett upphandling av konstgräsplaner. Då upphandlingsenheten har mycket att
göra så finns risken att upphandlingen blir försenad.

Samarbeten
•
•
•
•

Kulturskolan har inlett ett samarbete med Råbyskolan för att ge skolan en
dans/teaterprofil.
Musikalen Blodmysteriet som framfördes av Kulturskolans elever gavs som
skolkonsert och visades för 420 barn.
Arbete med föreningar inför Kungsfesten och Fest i Byn.
Årets Upplands-Brokonstnär genomförs i samarbete med föreningslivet, är
mycket uppskattat och lockar allt fler besökare.

Börje och Gudrun Sandén
Få har gjort sånt avtryck i kommunen kring kulturmiljöer och kulturarv som makarna
Sandén. Till Börjes 90-årsdag instiftades i februari därför ett stipendium, för andra som
verkar och forskar i deras fotspår.
GDPR
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25/5 och mycket arbete har gjorts med att
justera register och rutiner för att skydda personuppgifter.
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4.2 Ekonomi
4.2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Redovisat
201804

Budget 201804
(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

1 398

0

962

Fritidsenheten

15 237

1 484

13 976

Kulturenheten

7 932

564

Kulturskoleenheten

3 950

Fritidsgårdsenheten

Ledning Kultur och
fritid

Summa

Avvikelse
201704

Avvikelse 201804

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

435

0

435

115

2 415

1 260

931

2 191

595

7 780

405

151

-159

-8

600

633

3 988

890

-38

257

219

621

2 424

20

2 025

437

398

417

815

30 941

2 701

28 731

4 147

2 206

1 446

3 652

1 931

Den positiva avvikelsen beror till största delen av inkomna stadsbidrag och
terminsavgifter samt släpande driftkostnader.

4.2.2 Helårsprognos
Budget 2018
(tkr)

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

4 071

0

3 691

0

380

0

380

Fritidsenheten

45 189

4 180

45 243

4 234

-54

54

0

Kulturenheten

23 308

1 692

23 505

1 692

-197

0

-197

Kulturskoleenheten

11 388

1 900

11 440

1 900

-52

0

-52

Fritidsgårdsenheten

7 000

60

7 478

60

-478

0

-478

90 956

7 832

91 357

7 886

-401

54

-347

Ledning Kultur och fritid

Summa

4.2.3 Ekonomisk analys
Fritid
•
•
•

Kostnaderna släpar en del - elkostnaderna saknas två månader. Dessa är
uppbokade och med i ackumulerat resultat!
Reparationer och underhåll påbörjas till våren.
Badplatserna öppnar i maj och börjar först då att belasta enheten.

Kulturskoleenheten
•

Kulturskoleenheten kommer att ha en budget i balans vid årsslutet. Något högre
hyreskostnad.

Kultur
Ekonomin för Kulturenheten är i balans men beroende på oklarheter kring ansvars- och
budgetfördelning i vissa projekt finns en prognostiserad avvikelse för helåret. Dels finns
ett underskott på ca 125 tkr för driften av Kulturhuset/Stora scen. Dessutom har
oförutsedda kostnader för personalvård (stödjande samtal Avonova och höjd
Friskvårdspeng) ökat med ca 30 tkr.
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Fritidsgårdarna
Då flera trygghetsinsatser har behövts genomföras ur arbetsmiljöperspektiv samt även
kompetensutvecklingsinsatser och arbetsplatsträffar för att kunna bedriva en
hälsofrämjande och förebyggande verksamhet kommer personalbudgeten att visa en
negativ avvikelse vid årets slut. Verksamheten flyttades även över utan medel till
aktiviteter, förbrukningsmaterial, viss lokalvård och inventarier.
Ledning/administration
Visst överskott då konsultposten inte kommer att behöva användas.

4.2.4 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Investeringsram KFN
Upprustning Kvistaberg
Upprustning stall Prästtorp

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

150

364

214

364
6 920

4 888

2 032

2 032

0

27 000

24 084

1 500

2 916

1 416

0

450

450

Elbelysning motionsspår Lillsjön

450

Fasadskyltar

360

288

72

72

0

Skyltar fornminne

100

83

17

17

0

Kulturskolan instrument

400

165

190

235

45

Inventarier biblioteket i Bro

274

124

150

150

0

Förbättring badplatser

609

588

21

21

0

8 000

749

5 000

7 251

2 251

Arbetsfordon IP

600

449

151

151

0

Självservice bibliotek

180

180

180

0

Utveckling plan 2 kulturhus

100

100

100

0

Kulturmiljö

100

100

100

0

Ekhammarhallen

140

79

81

2

Taggläsare Brohuset

100

119

100

-19

30

30

0

Aktivitetspark i Råby, Bro

Konstnärlig utsmyckning rampen

60

59

30

Skvalprännor

160

160

160

0

Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga

200

0

200

200

Konstgräs

2 000

0

2 000

2 000

Övrigt fritid

2 000

2 000

2 000

0

Sporthall anpassad för bordtennis
Summa

83 000

269

40 000

82 731

42 731

133 117

31 776

52 051

101 341

49 290

4.2.5 Kommentarer investeringsredovisning
Planering och genomförande av tilldelade investeringsmedel pågår.
Aktivitetsparken och sporthallen anpassad för bordtennis är något försenat vilket
påverkar utfallet 2018.
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5 Socialnämnden
5.1 Inledning
5.1.1 Vinjett
Norrgården har utökats med sex platser för personer med demenssjukdom. Inom LSS
har Parkvägen, en ny gruppbostad, med plats för sex personer öppnats. Gula villan och
Rosa villan har utökats med en plats vardera. Verksamheterna för ensamkommande
flyktingbarn har ställts om. Myndighetsenheterna har infört lönetrappa för
socialsekreterare och biståndshandläggare. LOV inom vård- och omsorgsboende
publicerades i januari 2018.

5.1.2 Ansvarsområde och organisation
Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning
samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade
lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer
med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning samt kommunens flyktingmottagande.
Inom äldreomsorgens särskilda boenden och inom gruppboenden och serviceboenden
ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.
Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och
LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet så som hemtjänst, äldreboenden, boenden
enligt LSS, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med
missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd
ansvarar för utvecklings- och kvalitetsfrågor, och hanterar bland annat övergripande
administration samt samordning av Socialnämndens budget.

5.1.3 Viktiga händelser under året
Myndighetsenheterna
Samtliga enheter har ett pågående utvecklingsarbete med fokus på den egna
handläggningen, brukarinflytande samt att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.
Socialsekreterare och biståndshandläggare ingår numer i en så kallad lönetrappa där
ytterligare lönepåslag utöver lönerevision görs efter anställning i två, fyra och sex år.
Enheterna har gemensamma möten varje månad för att tillsammans med alla
medarbetare gå igenom arbetssituation samt gemensamma dokument och policys. Ett
exempel på det kan vara Upplands-Bro kommuns policy gällande mutor och bestickning
samt hot och våld och dokumentet - Enhetsövergripande samverkansområden.
Integrationsstödjarna har lyfts ut ur socialkontoret och ingår numer i
kommunledningskontoret. De har fortsatt tätt samarbete med vuxenenheten.
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Vuxenenheten
Utvecklingsarbetet som påbörjades i slutet av 2016 och sträckte sig över 2017 pågår
fortfarande. I inledningen av 2018 hade vuxenenheten två konsulthandläggare. Sedan
början av mars är personalstyrkan fulltalig utan konsulter och personalsituationen ser ut
att vara fortsatt stabil.
Aktiviteter:
•

•
•
•
•
•
•
•

Införande av e-ansökan för ekonomiskt bistånd. I samband med detta har
rutiner/arbetssätt uppdaterats. Individer som ansöker för första gången ska alltid
träffa en socialsekreterare innan beslut om ekonomiskt bistånd, vilket ges efter
maximalt tio dagar när ansökan är komplett. När e-ansökan används mer
frekvent skapas mer tid till samtal/möten med klienter.
Utbildning i motiverande samtal (MI) för socialsekreterare och samordnare. MI
är en samtalsmetod som syftar till att få individer att känna större delaktighet i
sin egen situation i pågående förändringsarbete.
Översyn av enhetens mötesstruktur för att frigöra tid till klientmöten.
Skapa en kultur på arbetsplatsen där feedback ingår som en naturlig del för att
utveckla individen/organisationen mot goda resultat, gott bemötande, goda
relationer, lärande och god arbetsmiljö.
Socialsekreterare erbjuds möjlighet att lära sig arbetsuppgifter/målgrupp som de
vanligtvis inte arbetar med som en del i att vara en attraktiv arbetsplats och
förbereda inför eventuella utmaningar i samband med rekryteringar.
Planeringsdag har genomförts.
Fortsatt arbete med fokusklienter med målet att avbryta långa perioder av
bidragsberoende och komma i egen försörjning.
En bostadsguide har tagits fram för personer som kommer i kontakt med
vuxenenheten/socialkontoret i syfte att få en egen bostad.

Barn- och ungdomsenheten
Situationen på barn- och ungdomsenheten har varit relativt stabil under årets första
månader. Lyckade planeringsdagar i mars och framtagandet av en informationsfilm om
häftet "Min utredning och kontakt med socialtjänsten" har bidragit till en god och
engagerande arbetsmiljö. Enheten har också föreläst om häftet under Barnrättsdagarna i
Örebro.
Personalsituationen är fortsatt besvärlig till följd av många pågående och kommande
föräldraledigheter. Det har därmed varit oundvikligt att tillfälligt ta hjälp av konsulter
för att klara av verksamheten. Flera rekryteringar har dock gjorts, och troligtvis kan
enheten klara sig utan konsulter efter sommaren.
Biståndsenheten - äldre och funktionsnedsatta
Ett utvecklingsarbete på enheten har påbörjats med fokus på ansvarsfördelning och
roller samt organisation. Kontinuerligt pågår arbete för att förbättra för brukare och
medarbetare. Våld i nära relationer tas med i introduktionsplan för nyanställda
biståndshandläggare/socialsekreterare och ingår som en del i utredningen vid ansökan
om bistånd. Utredningsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, används fullt ut,
vilket stärker individens och anhörigas delaktighet i utredning, planering och
genomförandet av en eller fler insatser samt uppföljning. Utbildning i samordnad
individuell plan, SIP, har genomförts i samverkan med landstinget. Enheten har deltagit
i aktuella SIP-möten.
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Biståndsenheten har tillsammans med arbetsmarknadsenheten påbörjat en
omvärldsspaning i syfte att ta fram förslag på hur framtida daglig verksamhet kan
fortsätta att utvecklas för att möta upp behov och önskemål som finns hos brukarna.
Biståndshandläggare har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI). Utbildning
har också genomförts i Signs of Safety, ett lösningsfokuserat förhållningssätt som syftar
till att stärka familjens egna styrkor och resurser, i samarbete med barn, föräldrar och
nätverk.
Arbetet med Trygg/förstärkt hemgång är igång och är organiserat under
biståndsenheten. Arbetet är ett led i att möta upp Lagen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1:a januari 2018. Målet med
verksamheten är bland annat att stödja den enskilde efter sjukhusvistelse för att kunna
bo kvar i sitt hem samt förbättra samarbetet mellan kommun, öppenvård och sjukhus.
Från och med årsskiftet erbjuds brukare möjlighet att få nattillsyn via kamera.
Personalläget har stabiliserats något men det är fortsatt svårt att rekrytera erfaren
personal, i synnerhet inom LSS-området. Under pågående rekrytering har enheten
fortsatt behov av konsulthandläggare.
Utföraravdelningen
Stöd- och behandlingsenheten
Ny enhetschef tillträdde den 1 mars. Sedan årsskiftet har socialpsykiatrin har övergått
från prestationsersättning till anslagsfinansiering. Justeringar i bemanningen har gjorts,
bland annat genom att tjänstgöringsgrader höjts.
Hemtjänst och servicehus
Digitalisering av hemtjänsten och ökning av antalet brukare med samsjuklighet innebär
att behovet av utbildningsinsatser ökat. Tillsammans med IT-avdelningen och Zetup har
ett arbete kring telefonin i syfte att förbättra tillgängligheten påbörjats.
Hemtjänsten har under början av året fått ökade volymer. Då verksamheten samtidigt
har svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, har det medfört övertid och ökad
stressrelaterad sjukfrånvaro för ordinarie personal. För att öka förutsättningarna för en
budget i balans och utveckla verksamheten har ett utvecklingsuppdrag med hjälp av
externt stöd initierats och kommer att genomföras under året.
Norrgården och Allégården
I januari 2018 öppnades sex nya platser för personer med demenssjukdom på
Norrgården, som nu har totalt 48 platser. Utökningen av platser möjliggjorde för
höjning av tjänstgöringsgrader. Verksamheten har utsett en aktivitetssamordnare i syfte
att kunna tillgodose brukarnas intressen. Ny enhetschef tillträdde den 8 januari.
Den 1 april tog kostenheten inom utbildningskontoret över ansvaret för tillagningsköket
på Norrgården. Kökets medarbetare har tillgång till den kompetens som finns inom
kostenhetens organisation och kan därmed utveckla den goda måltiden ytterligare. Här
tillagas även Kungsgårdens mat, som tidigare levererades från centralköket.
Utbildningar har genomförts inom demens, konst, palliativ vård, handledning,
dokumentation och livsmedelshygien.
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Kungsgården samt Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
I syfte att underlätta kommunikation och främja samarbetet har HSE från och med den 1
januari samverkansmöten med de enheter de arbetar för. Utbildningar inom hygien,
livsmedelshygien, palliativ vård och arbetsrätt har genomförts under perioden.
Kungsgården arbetar med anhörigas delaktighet, bland annat genom att starta
anhörigråd och utbildningscirkel. Det första tillfället är genomfört, en läkare från
Familjeläkarna utbildade anhöriga om smärta och sömn. HBTQ omcertifiering har
genomförts. Kungsgården är certifierade av RFSL sedan 2012, då som första
äldreboendet i Sverige.
Genom resursplanering har flera medarbetare fått möjlighet att gå upp till heltid och
enheten arbetar vidare med att kunna erbjuda heltid åt samtliga anställda.
Förebyggande enheten för äldre
Enheten är en av tre finalister till årets arbetsplats.
Antalet deltagare i dagverksamheten för personer med demenssjukdom är högre kvartal
1 2018, jämfört med första kvartalet 2017. Enhetschefen presenterade under våren
kommunens dagverksamhet vid ett seminarium i Riksdagen.
Kampanjen demensvän fortsätter. Fram till april månad har 257 demensvänner utbildats
inom exempelvis brandkåren, Svenska kyrkan i Bro, biblioteket, Socialnämnden med
flera.
Enheten har haft språkcafé tillsammans med Skogakyrkan, integrationsstödjare och
volontärer samt presenterat verksamheten på SFI. Enheten har inlett ett samarbete med
kulturskolan där äldre ska få spela teater. Teknikgruppen har ökat användandet av
digitalt stöd och har bland annat haft en förskoleklass på besök för att visa de äldre hur
de kan arbeta med programmering.
LSS-enheten
Parkvägens gruppbostad öppnade den 1 mars 2018. Då utökades också enhetens
ledningsgrupp med en enhetsledare. Renovering och tillbyggnad av gruppbostäderna
Gula villan och Rosa villan slutfördes i mars.
Stigens servicebostad som varit svår att belägga, delvis på grund av höga hyror,
avvecklades och en servicebostad, Kyrkvägen, inrättades i Kungsängen. Stigens brukare
flyttade till servicebostaden i Kungsängen, som i nuläget har sju brukare och kan ta
emot ytterligare tre.
En omfattande satsning gällande kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och
motiverande samtal har påbörjats.
Personlig assistans digitaliserar verksamheten genom att införskaffa bärbara datorer hos
varje brukare. Utbildning och implementering pågår.
Kvalitet- och verksamhetsstöd
Avdelningen håller i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i arbetet med
olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbetet. Arbetet med att
förbereda inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR, fortgår.
Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att införa nytt
verksamhetssystem, Lifecare utförare, som också stödjer arbetet med Individens behov i
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centrum (IBIC). Systemet för registrering av utförd tid inom hemtjänsten hanteras av
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd.
Omställningsarbete pågår gällande insatser för ensamkommande flyktingbarn.
Avdelningen har i början på året anställt en strateg för relationsvåldsfrågor på halvtid.
Strategen ser över hur socialkontoret och Upplands-Bro kommun arbetar med dessa
frågor och ska ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete över hela kommunen. I detta
arbete ingår även arbetet mot hedersrelaterat våld.
Rekrytering av en kvalitetsutvecklare har pågått under perioden, avsaknaden av en
kvalitetsutvecklare har märkts av då kvalitetsuppföljningar inte har kunnat utföras i den
takt som är önskvärd.
LOV enstaka platser inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018, ännu
har inga ansökningar inkommit.
Mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
Verksamheten har ställts om på grund av förändrade ersättningssystem från
Migrationsverket. Stödboendet Ängen, som bedrivits av Vårljus med målgrupp
ensamkommande flyktingbarn, har stängts sedan mitten av mars och stödboendet Lane
på Artistvägen är avvecklat från och med februari 2018. Ensamkommande barn och
ungdomar bor företrädesvis i familjehem eller stödboende.
Arbetet med att ta emot nyanlända och ensamkommande flyktingbarn fortsätter i tätt
samarbete mellan integrationsstödjare, kvalitet- och verksamhetsstöd samt
myndighetsenheterna. På grund av osäkerhet i beslut från riksdag och regering kan
snabba och oförutsedda omställningar behöva göras.

5.2 Ekonomi
5.2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Socialnämnden
(tkr)

Budget 201804

Redovisat 201804

Avvikelse
201704

Avvikelse 201804

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Myndighetsenhet
erna

81 295

12 476

77 288

15 651

4 007,6

3 175

7 183

1 158

Utföraravdelning
en

81 558

26 901

80 042

29 529

1 516,4

2 628

4 145

-3 104

Kvalitet- och
verksamhetsstöd

16 921

9 813

16 089

9 449

831,8

-364

468

1 050

179 774

49 190

173 419

54 629

6 355,8

5 439

11 796

-896

Summa

Ekonomiskt
bistånd
(tkr)

Budget 2018

Redovisat 2018

Avvikelse
2017

Avvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ekonomiskt
bistånd

7 007

133

6 926

34

81

-100

-19

-259

Summa

7 007

133

6 926

34

81

-100

-19

-259
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5.2.2 Helårsprognos
Budget 2018

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Myndighetsenheterna

242 548

37 427

242 600

37 979

-52

552

500

Utföraravdelningen

240 625

80 703

246 712

86 690

-6 087

5 987

-100

50 353

29 438

50 857

30 542

-504

1 104

600

533 526

147 568

540 169

155 211

-6 643

7 643

1 000

Kvalitet- och
verksamhetsstöd
Summa

Budget 2018
(tkr)

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Ekonomiskt bistånd

21 020

400

21 013

393

7

-7

0

Summa

21 020

400

21 013

393

7

-7

0

5.2.3 Ekonomisk analys
Resultat och prognos
Ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat för perioden med 0,019 mnkr
motsvarande 0,3 %. På helår prognostiseras budget i balans.
Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 11,8 mnkr vilket
motsvarar 9 %. Helårsprognos positiv avvikelse om 1,0 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
Trots ett nollresultat för ekonomiskt bistånd ökar antalet hushåll som uppbär
försörjningsstöd och även kostnaden per hushåll. Förändrade rutiner inom enheten samt
samarbete med arbetsmarknadsenheten pågår kontinuerligt för att minska antalet hushåll
som behöver stöd.
Helårsprognos enligt budget.
Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat på 7,2 mnkr och på helåret
prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.
Övergripande administration visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr och beror på
budgeterade medel som prognostiseras användas till äldreomsorg samt placeringar
under 2018 vilket ger en helårsprognos enligt budget.
Vuxenenheten
Enheten visar ett negativt resultat på 0,3 mnkr som beror främst på placeringar för
missbruksvård under årets fyra första månader. Januari-april 2018 har det varit fyra-fem
placeringar/månad. Förvaltningsrätten fattade i slutet av december 2017 beslut om
LVM-vård vilket påverkar vuxenenheten då det innebär en stora kostnader/månad och
beslutslängden är sex månader.
På helår prognostiserar vuxenenheten enligt budget.
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Barn- och ungdomsenheten
Enheten visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr vilket beror främst på färre antal
placeringar under årets fyra första månader.
På helår prognostiserar enheten enligt budget. Barn- och ungdomsenheten har under
årets första tertial varit beroende av tillfälliga bemanningslösningar för att kunna
bedriva rättssäker handläggning av god kvalitet. Socionomer med lång erfarenhet har
timanställts viket finansieras av statsbidrag för ökad bemanning. Konsulter har anlitats,
vilket medför höga personalkostnader. För att avhjälpa ovanstående har enheten arbetat
mycket aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och med rekrytering.
Under perioden har flera placeringar i konsulentstödda familjehem samt i
institutionsvård med osäkerhet att prognostisera hur långvariga placeringarna blir. Ett
aktivt arbete och nätverksbaserat pågår för att möjliggöra hemflytt när så är möjligt.
Parallellt eftersöks även jour- eller familjehem i egen regi.
Biståndsenheten - äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder
Enheten visar ett positivt resultat på 1,0 mnkr som beror främst på minskat antal externa
placeringar samt vakant personal under årets första månader gällande trygg förstärkt
hemgång. Hemtjänstvolymerna har ökat under perioden.
På helår prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Brukare har erhållit
hemtjänstinsatser efter sjukhusvistelse istället för extern korttidsplats. Under januari
2018 öppnades sex nya platser på Norrgården vilket medförde att brukare som väntade
plats kunde erbjudas vård och omsorgsboende i egen regi. Totalt har 10 brukare anvisats
vård och omsorgsboende från extern korttidsplats jan-april. Antal placeringar på extern
korttidsplats har minskat från 19 i januari till 3 i april. Ett samarbete med MAS,
medicinsk ansvarig sjuksköterska startade under hösten 2017 med syfte i att vägleda
och konsultera biståndshandläggare.
Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionshinder samt SoL under 65
Visar ett positivt resultat med 2,7 mnkr och beror främst på lägre kostnader för boende
barn samt personlig assistans under årets fyra första månader.
På helåret prognostiseras enligt budget. Den planering som gjordes vid årets början med
hemtagningar till bostad LSS har gått enligt planering. Inom boende barn finns en
reservation då en planerad hemgång har ansökt om ytterligare ett skolår som beslutas av
utbildningsnämnden. Under årets första fyra månader har enheten anlitat tre konsulter
för att täcka vakanta tjänster.
Utföraravdelningen visar ett positivt resultat på 4,1 mnkr och på helår
prognostiseras en negativ avvikelse med 0,1 mnkr.
Övergripande visas ett positivt resultat på 0,6 mnkr och beror på att kostnader faller ut
under året. Helåret prognostiseras enligt budget.
Hemtjänst LOV, serviceboenden samt hemtjänst natt
Visar ett negativt resultat på 2,0 mnkr som orsakas av höga personalkostnader trots
ökade volymer.
På helår prognostiserar enheten ett negativt resultat på 3,7 mnkr. Höga
personalkostnader vilket beror på övertid, sjukfrånvaro och brist på vikarier. På grund
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av svårigheter att rekrytera har hemtjänsten anställt många oerfarna vikarier vilket
inneburit en längre introduktion. Nya vikarier behöver extra tid för introduktion till
arbetet samt nödvändiga utbildningsinsatser för digitala utbildningar, miljöutbildning,
förflyttningsutbildning och basala hygienrutiner.
Äldreboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamheten samt tekniska hjälpmedel
Enheterna visar ett positivt resultat med 2,2 mnkr beroende på vakanta tjänster samt
minskade omkostnader på Norrgården och Kungsgården.
På helåret prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr. Inom egen regis vård- och
omsorgsboenden har effektiviseringar skett inom bemanningen och på Norrgården har
kostenheten övertagit köket där mat även till Kungsgården tillagas.
Förebyggande enheten
Enheten visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. På helår prognostiseras enligt budget.
Personlig assistans
Enheten visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr och beror på ett påbörjat arbete med
avveckling av verksamhetens jourersättningar.
På helår prognostiseras ett underskott på 0,2 mnkr och beror främst på att ett ökat antal
kontaktpersoner. Prognosen kan snabbt ändras utifrån förändringar inom personlig
assistans gällande brukares beslut eller om antalet brukare förändras.
Grupp- och servicebostäder
Grupp- och servicebostäder visar ett positivt resultat på 2,2 mnkr och beror på för hög
budgetering av den nya gruppbostaden Parkvägen samt effektiviseringar.
På helår prognostiserar enheten en positiv avvikelse med 2,5 mnkr.
Stöd- och behandlingsenheten och socialpsykiatri
Enheterna visar ett positivt resultat på 0,7 mnkr som beror på vakanta tjänster under
årets första månader.
På helår prognostiseras ett överskott på 200 tkr.
Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på 0,5 mnkr. På helåret
prognostiseras ett överskott på 0,6 mnkr.
Det positiva resultatet beror främst på vakanta tjänster inom kvalitet- och
verksamhetsstöd samt lägre kostnader för trygghetslarm och digitala lås under årets fyra
första månader. Integrationen visar ett negativt resultat både för nyanlända och
ensamkommande barn. Kostnaderna för nyanländas försörjningsstöd har varit höga
under perioden och prognostiseras vara fortsatt höga under hela året.
Omställningsarbetet kring ensamkommande barn har pågått under årets första månader
och kostnaderna var fortsatt höga under perioden.
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5.2.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2017

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

(tkr)

År-mån

År-mån

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-09

2020-09

2 570

0

2 570

0

2 018

2 020

2 570

0

2 570

0

SIG (social insatsgrupp)

Summa

5.2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet beräknas starta ca 1 september och beräknas pågå under två år. Planering av
verksamheten har påbörjats och rekrytering av SIG-lotsar och projektledare pågår.

5.2.6 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

3 505

0

Inventarier Utföraravdelningen

Förebyggande enheten
Förebyggande enheten

150

150

0

Dagverksamheten

100

100

0

Möbler Gruppbostäder

150

150

0

Ny gruppbostad

281

281

0

Ny servicebostad

140

140

0

Möbler, inventarier, Hemtjänst

200

200

0

Möbler, inventarier allmänna lokaler
Hemtjänst

300

300

0

Säkra lås Hemtjänst

115

115

0

El-cyklar Hemtjänst

100

100

0

Möbler, inventarier Norrgården, 6
nya platser

720

720

0

Sängar, Norrgården

190

190

0

Kungsgården möbler

260

260

0

50

50

0

Grupp- och servicebostäder enlig
LSS

Hemtjänst

Vård- och omsorgsboenden

Stöd- och behandlingsenheten
Stöd och Behandling digital
utrustning
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Projekt

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Stöd och Behandling möbler

550

550

0

Socialpsykiatrin möbler

100

100

0

Utförarverksamheten, möbler och
inventarier

700

700

0

300

300

0

4 406

4 406

Kvalitet- och verksamhetsstöd
Upprustning av
bostadsrättslägenheter
servicehuslägenheter
Summa

3 505

0

5.2.7 Kommentarer investeringsredovisning
År 2018 har Socialnämnden en total investeringsbudget på 4 406 tkr. Socialnämnden
fastställde 3 505 tkr samt överföring av totalt 901 tkr från 2017 som bestod av
Parkvägens gruppbostad, 281 tkr samt utbyggnaden av Norrgårdens vård- och
omsorgsboende, 620 tkr.
Dagverksamheten 100 tkr
Komplettering av inredning på dagverksamheten med anledning av det växande antalet
deltagare.
Förebyggande enheten 150 tkr
Upprustning - redskap till gym.
Grupp- och servicebostäder enligt LSS 571 tkr
Parkvägen
Helt ny inredning och möbler av ny gruppbostad 281 tkr.
Kyrkvägen
Möbler och inventarier av ny servicebostad 140 tkr.
Kamrervägen
Möbler, inventarier personalrum 100 tkr.
Gula/Rosa Villan
Inventarier 50 tkr
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Hemtjänst 715 tkr
Möbler och inventarier 200 tkr
Möbler och inventarier allmänna utrymmen 300 tkr
Säkra lås 115 tkr
Elcyklar 100 tkr
Vård- och omsorgsboenden 1 170 tkr
Norrgården
Möbler och inventarier. 6 nya platserna 720 tkr
Sängar 190 tkr
Kungsgården
Möbler 260 tkr
Stöd- och behandlingsenheten 600 tkr
Digital utrustning 50 tkr
Möbler och inventarier 550 tkr
Socialpsykiatrin 100 tkr
Möbler och inventarier
Utförarverksamheten 700 tkr
Ej ännu fastställt var i verksamheterna investeringar ska ske.
Kvalitet- och verksamhetsstöd 300 tkr
Upprustning av bostadsrättslägenheter, servicehuslägenheter i Bro.
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6 Tekniska nämnden
6.1 Inledning
6.1.1 Vinjett
Under första tertialet har ett flertal projekt och aktiviteter påbörjats eller genomförts.
Under året fortsätter tekniska nämnden att fokusera på en välskött och trygg utemiljö i
kommunen. Detta framför allt genom att förvalta och sköta befintligt bestånd.

6.1.2 Ansvarsområde och organisation
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt
kommunala gator och vägar, trafikanläggningar, torg, skötsel av grönområden,
bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Tekniska nämnden är även en trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter inom
vatten- och avloppslagstiftning samt fastighetsrenhållning.
Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och
grundkartor, GIS-verksamhet och kommunens byggnads- och adressregister. Nämnden
ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak
samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tekniska nämnden ansvarar
också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader
och anläggningar.
Samhällsbyggnadskontoret är den förvaltning som arbetar för Tekniska nämnden.
Kontoret arbetar även för Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen.
På Samhällsbyggnadskontoret finns det sex avdelningar: bygg-, exploaterings-,
livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska avdelningen. Det är den tekniska avdelningen
som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden. På tekniska avdelningen finns
en stab, 4 enheter med enhetschefer; Mät- och GIS, Gata/park/trafik, Vatten- och avlopp
samt Avfallsenheten. Bostadsanpassning samt vissa funktioner i kontaktcenter ingår
också i tekniska avdelningens ansvarsområde.
Verksamheten är omfattande och en del uppgifter utförs av upphandlade entreprenörer.

6.1.3 Viktiga händelser under året
Kretsloppscentraler i egen regi
Ett fortsatt positivt gensvar från besökare. En minskning av avfallsmängden med 440
ton fördelat på 101 transporter, detta dels beroende på införande av bomsystem men
även kompetenshöjning hos personalen.
Avfallsföreskrifter och Avfallsplan
Arbetet med de uppdaterade avfallsföreskrifter och nya avfallsplanen fortsätter.
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VA-plan
Förslag till VA-policy och VA-plan är färdigställda tillsammans med representanter
från hela Samhällsbyggnadskontoret och presenterade för allmänheten vid
informationsmöten.
Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar
Stora utredningar av ledningsnäten påbörjades under 2017, bland annat komplett
hydraulisk modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska modeller
är till stor nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning av t ex
befolkningstillväxt. Dricksvattenmodellen och dagvattenmodellen färdigställdes under
T1 2018 och spillvattenmodellen beräknas levereras till sommaren 2018.
Tillskottsvatten och områdesfilmning
Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och förnyelseplan påbörjades områdesfilmning
av valda delar av spillvattennätet under hösten 2017. Planen är att succesivt filma hela
kommunens ledningsnät för att bedöma skicket och underhållsbehovet. Filmning
färdigställdes under våren 2018 och nu bearbetas materialet för vidare planering och
prioritering av åtgärder.
Ådö
Projektering av Ådö-halvön är utförd. Entreprenadarbeten påbörjas efter sommaren
2018.
UBS-ledningen
Andra etappen av UBS-ledningen påbörjades vid årsskiftet 2017/2018. Den pågår nu för
fullt.
Flytt till nya lokaler
Driftpersonalen för VA- och Gata/park/trafik beräknar inflyttning i de nya
personalutrymmena på Ullevivägen under sommaren. VA:s kontorspersonal flyttar
också under sommaren ut ur Furuhällshuset och in i polisens gamla lokaler på
Kyrkvägen.
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2018
Flera projekt inom Trafik- och tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara
genomförda innan årets slut.
Medborgardialog Spontanidrottsplatser
Inventering av spontanidrottsplatser i kommunen är genomförd och sammanställd i en
rapport. På Kungsfesten den 26 maj 2018 kommer medborgardialog ske kring detta där
även förslag på åtgärder och andra ytor kommer att diskuteras.
Bulleråtgärder
Enheten har fortsatt arbetet med en handlingsplan avseende nödvändiga bulleråtgärder
utmed de kommunala vägarna samt tagit fram förslag på vilken typ av bidrag som
kommunen kan bistå med för bullerutsatta fastigheter. Enheten har också utfört en
inventering på de fastigheter som är bullerutsatta som förberedelse för åtgärdsplanerna.
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Parkeringspaketet
Det tas fram uppföljningsrutiner för parkeringspaketet och det är under framtagning en
parkeringsapp för att kunna betala parkering på infartsparkeringen med SL-accesskort
via telefonen för att ytterligare främja kollektivtrafikresande. Hittills har införandet av
parkeringsavgifter medfört bättre tillgänglighet på lediga platser i Kungsängen centrum.
Den utredning som är gjord om boendeparkeringstillstånd kommer att följas upp under
året.
Digitalisering
Det har arbetats mycket med att digitalisera verksamheten, bland annat genom att
uppdatera kartor och informationen i kartorna. Kommunkartorna uppdateras
kontinuerligt med information och ett tätt samarbete mellan Gata/Park/Trafik-enheten
och Mät- och GIS-enheten är viktig. Bland annat har det genomförts inventeringar på
samtliga skyltar i Brunna och kommer fortsätta med Kungsängen och Bro. Kartorna har
även uppdaterats med belysningsinformation, övergångsställen, trottoarer m.m.
Bommar
Arbetet med utbyte av bommar fortsätter. Detta för att många var gamla och inte fyllde
önskad funktion samt att med nya bommarna skapar vi ett enhetligt och städat intryck
vilket bidrar positivt till den upplevda tryggheten. Det underlättar även för
räddningstjänsten och snöröjningsfordon.
Drift Vinterunderhåll
Det har varit en vinter med mycket väderomslag vilket påverkat insatserna för
snöröjning och halkbekämpning. I och med den växlande temperaturen så har det blivit
många insatser i år som kommer återspeglas i kostnader för vinterväghållningen.
Sandupptagningen pågår och ska vara klar senast den 25 maj.
Felanmälningsappen
Enheten har aktivt deltagit i framtagandet och ändringar i den nya felanmälningsappen
som är ett felanmälningssystem som kommuninvånare enkelt kan felanmäla allt som rör
gata, park och trafik.
Upphandling av driftentreprenör
Avtalet med befintlig driftentreprenör går ut i maj 2018 och upphandling av ny
driftentreprenör är klar och avtal är skrivet. Startmöte är genomfört och uppföljning av
detta kommer ske innan avtalet träder i kraft.
Parkeringar
Belysningen har förbättrats på parkeringen i Bro centrum, på södra sidan av Bro station
samt på Assurs väg ut från parkeringen mot Ginnlögs väg.
Trygghetspaketet
Enheten har genomfört två trygghetsinventeringar samt en trygghetsvandring.
Åtgärdslista är framtagen och prioriteringslista finns för fortsatt arbete med
trygghetsfrågorna.
Belysning
Arbetet med byte till LED fortsätter. Det har även satts upp dubbelarmad armatur på
belysningsstolpar längs med Granhammarsvägen för att förbättra belysningen på gångVerksamhetsrapport april 2018
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och cykelvägen som går parallellt med bilvägen. Belysningen är även förstärkt i
områden som varit mörka och upplevts som otrygga samt vid övergångsställen och
busshållplatser. Det har genomförts ronderingar samt drift och underhåll på befintlig
belysning och även bytt till nya armaturer i vissa områden. Ett arbete som pågår är att se
över belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska bli bättre och trevligare.
Beläggning
Under 2017 fokuserades det på att göra underhållsåtgärder på framförallt gång- och
cykelvägar. Under 2018 kommer fokus ligga på det större vägnätet då vintern medfört
extremt stor påverkan på beläggningen samt att underhållet ligger efter på många av
kommunens vägar. Beläggningsarbetena är beställda och kommer att dra igång under
maj månad. Det har även planerats för ett par asfaltgupp i kommunen på strategiskt
utvalda platser för att öka trafiksäkerheten. Det finns även plan för förstärkningar av
befintlig vägmålning framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid
de större vägarna.
Konstbyggnader
Ett samarbete är inlett med Fryshuset samt elever från Broskolan för att de ska vara
delaktiga i framtagandet av nya utformningen och belysning av gångtunnlar. På detta
sätt hoppas enheten på att skadegörelsen kommer att minska och att tryggheten ökar.
Under sommaren kommer projektet att genomföras och tre gångtunnlar i Bro kommer
renoveras. Enheten kommer även byta tätskikt på två gångtunnlar i Bro som är i stort
behov av detta.
Lillsjötoppen
Viss underminering har skett på Lillsjötoppen genom att vatten från vattenfallet rinner
genom kullen. För att se hur bärigheten är så har en geoteknisk undersökning
genomförts. Resultatet från undersökningen har inkommit och åtgärder är listade. Dock
måste prioritering tas fram och det arbetet pågår just nu. Utifrån resultatet från
undersökningen kommer förslag på åtgärder tas fram för att förstärka säkerheten kring
området.
EON fjärrvärmeledningar
Avdelningen har aktivt varit delaktiga i bland annat förbesiktningar, handläggning av
trafikanordningsplaner och trafikföringsprincip. Enheten har för dialog kring
återställningsarbeten och granskat handlingar för breddning av gång- och cykelvägar.
KFF-avtal (Kommunala Förrättningsförberedelser)
Nytt avtal har trätt i kraft med Lantmäteriet under april månad där kommunen är
ansvarig för all fastighetsbildning i kommunen.
Ny enhet och enhetschef
Kart- och mätavdelningen har slagits ihop med GIS-enheten och heter numer Mät- och
GISenheten och har en egen enhetschef som började 2 maj. Enheten är organisatoriskt
placerad under tekniska avdelningen.
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6.2 Ekonomi
6.2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201804
(tkr)
Gator, vägar,
parkering och
administration

Redovisat 201804

Avvikelse
201704

Avvikelse 201804

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

12 009

1 655

11 994

1 231

15

-424

-409

746

Vinterväghållning

1 977

4 769

-2 793

0

-2 793

-1 242

Parkverksamhet

2 814

2 439

375

0

375

737

Bostadsanpassni
ngsbidrag

1 199

1 146

53

0

53

441

Övrig allmän
platsmark

41

93

47

432

-6

338

332

-42

Mät och GIS

2 513

740

2 097

720

416

-20

396

122

20 553

2 488

22 492

2 383

-1 940

-106

-2 046

762

Summa

Affärsverksamhet
Budget 201804
(tkr)

Redovisat 201804

Avvikelse
201704

Avvikelse 201804

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

8 463

8 517

7 399

12 940

1 064

4 423

5 487

3 171

Vatten och avlopp

17 295

19 136

17 873

19 570

-578

434

-144

2 559

Summa

25 758

27 653

25 272

32 510

486

4 857

5 343

5 730

Avfall

6.2.2 Helårsprognos
Budget 2018
(tkr)

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

35 950

4 966

36 050

3 746

-100

-1 220

-1 320

Vinterväghållning

5 930

0

7 930

0

-2 000

0

-2 000

Parkverksamhet

8 418

0

8 536

0

-118

0

-118

Bostadsanpassningsbidrag

3 598

0

3 598

0

0

0

0

122

280

122

618

0

338

338

7 479

2 219

7 337

2 369

142

150

292

61 497

7 465

63 573

6 733

-2 076

-732

-2 808

Gator, vägar, parkering
och administration

Övrig allmän platsmark
Mät och GIS
Summa

Affärsverksamhet
Budget 2018
(tkr)

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Avfall

25 550

25 550

25 010

25 010

540

-540

0

Vatten och avlopp

52 248

52 248

52 248

52 248

0

0

0

Summa

77 798

77 798

77 258

77 258

540

-540

0
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6.2.3 Ekonomisk analys
De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet
Tekniska nämnden visar sammantaget ett överskott på 762 tkr för första tertialen. Dock
på helårsprognosen blir det med stor sannolikhet ett underskott på ca 2 808 tkr. Det har
varit en vinter med mycket väderomslag vilket påverkat insatserna för snöröjning och
halkbekämpning. I och med den växlande temperaturen så har det blivit många insatser i
år som kommer prägla kostnader för vinterväghållningen resten av året.
Gator, vägar, parkering och administration
Gator och vägar visar ett underskott på 409 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen
gäller konsulttjänster då det varit resursbrist under en period inom enheten där konsulter
behövt avlasta i tjänsten som mark- och anläggningstekniker samt som projektledare för
kommunens räkning i E.ONs fjärrvärmeprojekt. Enheten har nu anställt en mark- och
anläggningstekniker men E.ONs projekt kan komma att öka konsultkostnaderna.
Prognosen för helår ser ut att bli ett kraftigt minusresultat än budgeterat. Intäkter från
parkeringsautomaterna i Kungsängen har blivit lägre än beräknat vilket troligtvis beror
på:
1. Parkeringen på Ringvägen är avstängd
2. Infartsparkeringen har lägre beläggning på grund av arbetena som EON utför i
anslutning till parkeringen
3. Intäkterna från appen släpar 2 månader vilket innebär att just nu finns endast intäkter
från januari och februari inne
Det har även varit färre ansökningar av nyttoparkeringstillstånd hittills under 2018. De
flesta ansökningar brukar vara efter sommaren så troligtvis kommer intäkterna att öka
då.
Vinterväghållning
Vinterväghållningen visar ett underskott på 2 793 tkr i förhållande till budget. Detta
beror mycket på tillkommande ytor samt höga kostnader på grund av den varierande
väderleken under januari till april 2018. Prognosen för helåret ser ut att gå 2000 tkr back
för vinterväghållningen beroende på vilken vinter det blir i höst.
Parkverksamhet
Parkverksamheten visar ett överskott på 375 tkr i förhållande till budget. I avtalet är det
reglerbara mängder med vår huvudentreprenör. Säsongen har inte dragit igång ännu så
de större kostnaderna har inte kommit än, men prognosen för helår ser ut att bli 118 tkr
högre än budgeterat beroende på ambitionsnivå och oväntade händelser typ störtregn
med mera.
Bostadsanpassningsbidrag
Verksamheten visar ett överskott under första tertialen på 441 tkr. Prognosen är att
verksamheten förväntas ha en budget i balans om inga större kostnadskrävande ärenden
anmäls.
Övrig allmän platsmark
Övrig allmän platsmark är prognosticerad till ett överskott på helår till 338 tkr genom
avgifter för upplåtelse av allmän platsmark, torgytor med mera.
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Mät- och GIS
Mät- och GIS visar ett överskott på 122 tkr i förhållande till budget. Prognosen för helår
ser också ut att bli ett mindre överskott på 292 tkr. Detta på grund av lägre
personalomkostnader.
Affärsverksamheterna
Både avfall och vatten- och avlopp har budget i balans och redovisar ett nollresultat.
Dock kommer sommarhämtningar att genomföras under sommaren eftersom nya
avfallsplanen ännu inte godkänts. Detta kommer att innebära en merkostnad som inte är
med i budget.
Hur stor denna kostnad kommer att bli är ännu oklart då entreprenören ännu inte
presenterat hur upplägget kommer att se ut.

6.2.4 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Övrigt att fördela

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

0

0

0

Gatubelysning

36 725

29 725

5 000

7 000

2 000

Beläggningsunderhåll

52 227

47 227

7 000

5 000

-2 000

Lekplatser

6 410

1 949

4 461

4 461

0

Bullerdämpande åtgärder

3 116

1 180

500

1 936

1 436

Kungsängens c etapp 3 Torget

30 900

1 995

20 000

28 905

8 905

Trafik- och tillgänglighetsprogram

33 918

24 431

9 487

9 487

0

1 068

517

551

551

0

251

126

125

125

0

Konstbyggnader

6 873

2 873

4 000

4 000

0

Kockbacka trafikplats

4 100

0

4 100

4 100

0

Ridstigar

1 328

66

1 262

1 262

0

Parkeringsåtgärder

1 049

49

1 000

1 000

0

700

145

555

555

0

2 391

391

2 000

2 000

0

500

0

0

500

500

Parkvägen nytillkommande väg
LSS-boende

1 400

0

1 400

1 400

0

Utveckling av allmänna ytor

2 209

1 210

1 000

1 000

-1

Flygfotografering, kartering och
digitalisering

1 000

0

1 000

1 000

0

186 165

111 884

63 441

74 282

10 840

Skyltning
Program schakttillstånd och TAplaner

Lillsjötoppen (geoteknisk
undersökning)
Trygghetsskapande åtgärder
Promenad vid Lillsjön

Summa
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Avfall

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

KLC i egen regi

2 242

92

1 500

2 150

650

Summa

2 242

92

1 500

2 150

650

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

0

Projekt

VA

Projekt
(tkr)
Investeringsram VA

0

Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat

4 239

2 129

2 000

2 110

110

Reinvestering Murarv.

6 000

9

8 000

5 991

-2 009

Diverse inv. Maskiner

1 542

1 067

475

475

0

Pumpstationer

7 541

2 401

1 000

5 140

4 140

Utredn. och åtg. ovidkommande
vatten

3 500

93

1 000

3 407

2 407

LPS-pumpar ospecificerat

3 900

1 115

1 500

2 785

1 285

Åtgärder på spillvattenledning BroJärfällatunneln

150 000

0

1 500

150 000

148 500

UBS-ledn (Sigtunaledningen)

150 000

65 217

30 000

84 783

54 783

3 000

928

1 000

2 072

1 072

12 645

1 527

1 500

11 118

9 618

Nya ledningar ospec

4 500

407

2 000

4 093

2 093

Projektera Näshagen, Tjusta

3 000

0

1 000

3 000

2 000

Ådö utbyggnad

51 500

706

10 000

50 794

40 794

Utökat VA-verksamhetsområde

16 500

136

0

16 364

16 364

Överföringsledning Säbyholm

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

500

500

500

0

0

-45 000

0

16 475

352 632

Vattenkiosker
Dagvattendammar/-åtgärder

Dricksvattenmodell
Nytt fordon
Anläggningsavgifter
Summa

428 367

75 735

291 157

6.2.5 Kommentarer investeringsredovisning
Gatubelysning: Budget för 2018 är 7 000 tkr. Enheten kommer föreslå att flytta
2 000 tkr till beläggning då det finns akuta vägar som måste lagas och asfalteras.
Mycket beror på den vintern som varit 2017/2018, att det varit stora väderväxlingar som
påverkat beläggningen. Prognosen är att enheten kommer göra av med samtliga
investeringspengar för belysningen. En del belysningsåtgärder kommer även att
genomföras inom projektet trygghetsskapande åtgärder. Helårsprognosen är ett
överskott på 2000 tkr.
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Beläggningsunderhåll: Budget för 2018 är 5 000 tkr. På grund av den ansträngda
väderleken under vintern 2017/2018 och eftersatt underhåll på det större vägnätet i
kommunen så kommer enheten att göra av med budgeten och önskar även att flytta över
2 000 tkr från belysning till beläggning då vi ser ett större behov att investera på
beläggningen i år. Helårsprognosen är ett underskott på 2000 tkr.
Lekplatser: Budget för 2018 är 4 461 tkr och när den nya lekplatsen vid Kungsängens
IP är klar är budgeten förbrukad.
Bullerdämpande åtgärder: Budgeten för 2018 är 1 936 tkr. Enheten har börjat arbeta
aktivt med bulleråtgärder och kommer föreslå ett första steg i åtgärdsplan genom att
erbjuda bullerutsatta fastigheter att söka bidrag för åtgärder. Prognosen är att vi inte
kommer hinna göra av med budgeten under året. Helårsprognosen är ett överskott på
1436 tkr.
Kungsängens torg etapp 3: Byggnationen av torget kommer att fortsätta under 2019 så
det prognosticerade överskottet på 8 905 tkr kommer att användas då.
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2018 är 5 482 tkr. Enheten har
prioriterade projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet som totalt ligger på
14 155 tkr. Samtliga projekt är påbörjade och prognosen är att budgeten kommer att
användas under året.
Skyltning: Budgeten för 2018 är 551 tkr. Enheten har många skyltar som behöver bytas
ut, dessutom har en vägvisningsplan tagits fram som innebär en hel del arbete med
befintliga skyltar för att skapa en tydlighet och städat intryck på kommunens vägar.
Prognosen är att budgeten kommer att användas under året.
Program schakttillstånd och TA-planer: Budget för 2018 är 125 tkr. Planen är att
köpa till ett tilläggsprogram till Isy Case som hanterar fakturor och är kopplat till
Agresso. Fakturorna gäller avgifter för TA-planer och schakttillstånd samt för viten i
samband med detta. Detta programmet är ett steg i digitaliseringen av verksamheten.
Idag hanteras fakturorna manuellt och detta försvårar uppföljningen. Programmet
kommer handlas upp efter att enhetens nya Mark- och anläggningstekniker är på plats
(from juni 2018). Prognosen är att budgeten kommer att användas under året.
Konstbyggnader: Budget för 2018 är 4 000 tkr. Enheten håller på att ta fram en teknisk
beskrivning för renoveringen av 2 broar. Renoveringen kommer att utföras av
kommunens beläggningsentreprenör. Arbeten beräknas påbörjas i juni 2018. Även 3
tunnlar i Bro kommer att renoveras med hjälp av utformning från ungdomar på
Broskolan. Prognosen är att budgeten kommer att användas under året.
Kockbacka trafikplats: Budget för 2018 är 4 100 tkr. Avdelningen tror att allt kommer
att användas under året.
Ridstigar: Budget för 2018 är 1 262 tkr. Avdelningen tror att allt kommer att användas
under året.
Parkeringsåtgärder: Budget för 2018 är 1 000 tkr. I arbetet för att skapa säkra
skolvägar behövs bland annat parkeringen på Fågelvägen flyttas för att förlänga och
koppla ihop gångbanorna runt Råbyskolan och förskolan. Planen är även att se över
befintliga parkeringar för eventuella upprustningar samt eventuella utökningar av
infartsparkeringar i Kungsängen. Prognosen är att budgeten kommer att användas under
året.
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Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning): Budget för 2018 är 555 tkr. Hela
geotekniska undersökningen inkl. slutrapport har landat på 324,5 tkr. Kvar finns 378 tkr
av budget vilket planeras att använda för åtgärder på Lillsjötoppen utifrån den
geotekniska undersökningen.
Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2018 är 2 000 tkr. Enheten arbetar aktivt för
att förbättra tryggheten i kommunen. Dels åtgärdas en del saker i Bro, framförallt
centrumnära områden. Dels så har enheten haft två trygghetsinventeringar, en i Brunna
och en i områden runt Kungsängens centrum. Enheten har även deltagit i
Synlighetsinsatser som anordnats i Kungsängen centrum där även inventering av
trygghet gjordes i samband med detta. Enheten har även deltagit och inhämtat
synpunkter under trygghetsinventering hos företagarna i Bro centrum. Utifrån detta
samt synpunkter från allmänhet, egna iakttagelser, enkätstudien angående säker skolväg
som genomfördes under hösten 2017 har en åtgärdslista tagits fram med prioriteringar
för trygghetsskapande åtgärder. Prognosen är att budgeten kommer användas i år.
Promenad vid Lillsjön: Budget för 2018 är 500 tkr. Projektet ligger vilande under året
på grund av brist på personalresurs.
Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende: Budgeten för 2018 är 1 400 tkr.
Arbeten pågår med att färdigställa och finplanera Parkvägen fram till LSS-boendet. Det
görs parkering, kantsten, asfaltering och gång- och cykelbana. Motionsspåret som går i
anslutning till Parkvägen läggs om en del av sträckan då delar av spåret har "försvunnit"
på grund av byggnationen av boendet. Prognosen är att budgeten kommer att användas
under året.
Utveckling av allmänna ytor: Budgeten för 2018 är 1 000 tkr. Enheten planerar att
lyfta befintliga ytor med tex lökar och andra planteringar. Detta är bäst att göra under
hösten för att växterna ska klara sig bäst. Prognosen är att budgeten kommer användas
under året.
Flygfotografering, kartering och digitalisering: Budgeten på 1 000 tkr beräknas
användas under året.
Avfallsenheten
KLC i egen regi: Under året kommer investeringar att göras på Kretsloppscentralerna i
form av ny trucklösning och komprimatorlösning för wellpapp. Upphandling för dessa
tjänster pågår just nu.
Vatten och avlopp
Ledningsrenovering & Servis Ofördelat: Verksamheten jobbar löpande med att
bygga nya serviser och med ledningsrenovering.
Reinvestering Murarvägen: Upphandling påbörjades under vintern, utbyggnad sker
våren 2018.
Diverse investeringar maskiner: Verksamheten ser över vilka maskiner vi har behov
av att köpa in. Inköp av spolutrustning till jourbussen är gjort under våren.
Diverse åtgärder Pumpstationer: En investeringsplan för pumpstationerna togs fram
2016. Många mindre åtgärder i planen utförs kontinuerligt. Under 2018 är det planerat
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ett flertal pumpbyten och utbyte av el- och styrsystem.
Utredning och åtgärder ovidkommande vatten: Arbetet med förnyelseplanen är
precis påbörjat och en mängd åtgärder kommer att identifieras och utföras. Tidigare
genomförd områdesfilmning är till stor hjälp i det arbetet. Vi deltar även med en
representant i ett nybildat nätverk för uppströmsarbete som Käppalaförbundet har
initierat.
LPS-pumpar ospecificerat: Löpande arbete med nyanslutningar i områden med
tryckavlopp (Low Pressure Sewer).
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Stora behov av utredning och
åtgärder men inte akut. Detta är påbörjat under våren med en förstudie av nybyggnation
av Kungsängens pumpstation.
UBS-ledningen (Sigtunaledningen): Etapp två, mellan Willys i Bro och Håbo-Tibble
kyrkby påbörjades under vintern och fortskrider planenligt. Entreprenör är upphandlad
för kommande etapper, inklusive sjöledningen till, och anslutningen i Sigtuna.
Vattenkiosker: En vattenkiosk och en slamkiosk blev klara i somras. Ytterligare en
vattenkiosk planeras i Brunna 2018 och en i Kungsängen 2018. Ytterligare en
vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-Tibble.
Dagvattendammar/-åtgärder: Verksamheten arbetar löpande med utredningar och
åtgärder i dagvattensystemet. En hydraulisk modell av hela det kommunala
dagvattensystemet togs fram under 2017 och blev klar under våren. Modellen visar på
omfattande brister i dimensioneringen vilket innebär översvämningsrisker.
Sedimentprovtagning av alla våra större dagvattendammar utfördes i april för att
bedöma dammarnas status och funktion. Rapporten väntas under sommaren.
Nya ledningar ospecificerat: Löpande arbete med ledningsförnyelse.
Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjades under hösten. Verksamheten har tagit över
anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsanläggning.
Ådö utbyggnad: Arbete för att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA.
Projektering pågår. Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 20172020. Verkaviken och passagen av campingområdet utförs under hösten 2018.
Utökat VA-verksamhetsområde: Verksamheten har inlett arbetet med anslutning av
Håbo-Tibble kyrkby och Tjusta till kommande huvudledningar.
Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning
mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd, projektering påbörjas 2018.
Dricksvattenmodell: En uppdaterad hydraulisk modell för dricksvattennätet påbörjades
under 2017, beräknas bli klar under våren 2018. Dricksvattenmodellen visar på god
kapacitet i dricksvattennätet i både tryck och flöde, och i huvudsak hög leveranssäkerhet
på grund av rundmatning.
Nytt fordon: Verksamheten planerar att köpa in ett nytt fordon under året.
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från
anläggningsavgifter.
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7 Utbildningsnämnden
7.1 Inledning
7.1.1 Vinjett
Barnomsorg på obekväm arbetstid (s.k. nattis), startade på försök 1 mars 2017 på
Förskolan Ekhammar. Utbildningsnämnden beslutade i april att permanenta
verksamheten.
Skolutvecklingsprogrammet som togs fram 2016 och kommer under året att följas upp,
då det gått halva tiden för programmet. Programmet gäller 2016-2020.
En viktig händelse är utbyggnad av förskolan Blomman i Bro, som kommer ske under
året. Blomman byggs ut med två avdelningar.
Lovskola kommer att genomföras för elever i åk 8 och 9.

7.1.2 Ansvarsområde och organisation
Under 2018 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola samt kostverksamhet.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid och öppen förskola.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9
rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och
kommunens kostenhet.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 1000 personer.

7.1.3 Viktiga händelser under året
Förbättra elevresultaten
Resultaten i grundskolan är bra. I åk 9 har resultaten förbättrats, både när det gäller det
genomsnittliga meritvärdet och andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen.
Samtliga skolor med åk 9 har positiva SALSA-värden. I SKL:s Öppna jämförelser för
grundskolan 2017 hamnar Upplands-Bro kommun på plats 21 i riket när resultaten i åk
9 vägts samman, vilket får anses som mycket bra. Högsta prioritet i grundskolan är att
öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Arbetet med att förbättra resultaten i gymnasieskolan fortsätter.
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Förskoleklassen blir obligatorisk
Nytt från hösten 2018 är att förskoleklassen blir obligatorisk. Det innebär att vi kommer
ha något fler elever i förskoleklass då alla 6-åringar tidigare inte gått i förskoleklass. Till
exempel; 2016 gick 94 % av alla 6-åringar i kommunen i förskoleklass.
Obligatorisk lovskola
Från och med 2018 är kommuner skyldiga att anordna och erbjuda lovskola för elever i
åk 8 och 9. Detta medför extra kostnader. Vi har tidigare erbjudit lovskola, men i och
med att det nu blir obligatoriskt och en rättighet för elever att delta, kommer lovskola
bedrivas i betydligt större omfattning. Kommunerna får ett generellt bidrag för detta,
som baserar sig på antalet kommuninvånare. Totalt får Upplands-Bro ca 160 tkr för
2018, vilket inte kommer täcka de förväntade kostnaderna.
Obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9
Från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt med PRAO i grundskolan.
Larm och säkerhet
Med en allt mer otrygg omvärld fortsätter arbetet med säkerhetsåtgärder och utrusta
våra förskolor och skolor med bra larm. Till exempel så påbörjas våren 2018 ett försök
med trygghetslarm på några förskolor och skolor.
Modernisering av lokaler
Arbetet med att modernisera och anpassa skolors och förskolors lokaler efter de behov
som finns fortsätter. Under året kommer ytterligare några enheter att renoveras.

7.2 Ekonomi
7.2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201804
(tkr)

Redovisat 201804

Avvikelse
201704

Avvikelse 201804

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

3 294

1 091

3 647

1 072

-353

-18

-371

-179

146 498

73 840

145 859

72 555

640

-1 287

-647

-3 146

245 940

106 678

250 023

107 139

-4 083

461

-3 622

-7 207

Grundsärskola

10 539

3 393

9 740

3 577

800

184

984

-270

Gymnasieskola

92 105

52 659

93 223

52 323

-1 118

-336

-1 454

676

3 591

84

3 001

65

590

-19

572

529

22 823

19 592

22 178

20 929

836

1 337

2 173

1 946

524 790

257 337

527 671

257 660

-2 688

322

-2 365

-7 651

Pedagogisk
oms/Nattoms
Förskola/Öppen
förskola
Grundskola/
Fritidshem

Gymnasiesärskol
a
Gemensam
verksamhet
Summa
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7.2.2 Helårsprognos
Budget 2018
(tkr)

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

6 878

1 869

8 078

1 869

-1 200

0

-1 200

Förskola/Öppen förskola

429 850

221 521

432 450

221 521

-2 600

0

-2 600

Grundskola/Fritidshem

703 808

321 195

709 808

322 195

-6 000

1 000

-5 000

Grundsärskola

30 742

10 172

30 742

10 172

0

0

0

Gymnasieskola

280 310

158 231

282 210

158 231

-1 900

0

-1 900

Gymnasiesärskola

10 772

252

10 772

252

0

0

0

Gemensam Verksamhet

63 848

58 776

62 848

58 776

1 000

0

1 000

1 526 208

772 016

1 536 908

773 016

-10 700

1 000

-9 700

Pedagogisk oms/Nattoms

Summa

7.2.3 Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med -9 700tkr. Underskottet motsvarar
1,3 % av nämndens totala budget.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos
dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten beräknas bli underskott med -1
200 tkr. Översyn av verksamheten pågår och en utvärdering har gjorts efter det första
verksamhetsåret.
Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli i stort sett enligt budget.
Underskottet beror i huvudsak på att kostnaden för barn med extra behov av särskilt
stöd (tilläggsbelopp) är högre än budget.
Grundskola/Grundsärskola
Antalet elever beräknas bli i stort sett som budgeterat. Underskottet beror på att
kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) är högre än
budget.
Gymnasieskola/Gymnasiesärskola
Kostnaden för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar beräknas bli som budgeterat.
Upplands-Brogymnasiet beräknas dock gå med underskott beroende på att fler
Upplands-Broelever än budgeterat preliminärt valt andra huvudmän i åk 1 inför läsåret
18/19. UBG kommer inte att kunna parera intäktstappet fullt ut utifrån den preliminära
antagningen. Lönekostnader är svåra att parera kortsiktigt pga uppsägningstider etc.
Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter
genererar ett överskott pga vakanser under delar av året.
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7.2.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2017

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

(tkr)

År-mån

År-mån

Netto

Netto

Netto

Netto

Prevensionsprojektet

2 016

2 018

991

439

991

0

Summa

2 016

2 018

991

439

991

0

7.2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som
Utbildningsnämnden ansvarar för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och
Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 1 december
2016 arbetar projektledaren 50 %.
På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet finns medel kvar från
beslutade medel för preventionsprojektet. Därför har Utbildningsnämnden förlängt
projekttiden till oktober 2018. Tidigare beslutade medel kommer att täcka den förlängda
projekttiden och nya medel behöver inte äskas.
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete
för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt
att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro
kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa
frågor i framtiden.
Preventionsprojektet delredovisades för Utbildningsnämnden i februari 2018 och
kommer att slutredovisas i oktober 2018.

7.2.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

905

905

0

IKT-satsningar förskolor,skolor

3 950

3 950

0

Larm och säkerhet

2 893

2 893

0

Modernisering av kök

1 720

1 720

0

Invetarier och utrustning förskolor,
skolor

5 560

5 560

0

15 028

15 028

0

Projekt
(tkr)
Utomhusmmiljö förskolor, skolor

Summa

7.2.7 Kommentarer investeringsredovisning
Utomhusmiljö förskolor och skolor
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har och kommer att
rustats upp.
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IKT-satsningar förskolor och skolor
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning
för kommunens högstadieskolor.
Larm och säkerhet
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och
skolor.
Modernisering av kök
Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i
övriga kök.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
Modernisering av lärmiljöer.
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1

Budgetdirektiv

1.1

Styrprocessen i Upplands-Bro kommun

Den ekonomiska styrningen utgår från den budgetram som tilldelas varje nämnd och
förvaltning. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade
resurser inom olika verksamheter. I styrprocessen samordnas alla olika behov och resurskrav
och prövas mot hela kommunens.

1.2

Tidplan

Aktivitet
Kommunstyrelsens direktiv om budget
Samverkan av budgetdirektiven med fackliga organisationer
för respektive nämnd/kontor

2018
30 Maj
Maj-juni

Kontoren lämnar budgetförslag till ekonomistaben
(siffermaterialet måste vara klart till detta datum)
Nämnderna beslutar om budgetförslag för 2019:
Sammanträde Utbildningsnämnden
Sammanträde Socialnämnden
Sammanträde Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträde Bygg- och miljönämnden
Sammanträde Tekniska nämnden
Sammanträde Kommunstyrelsen
Sammanträde U-B Kommunfastigheter/Upplands-Brohus

31 augusti

Kommunstyrelsens genomgång av nämndernas och
bolagens budgetförslag

3 oktober

Beredning av budget

V 40 - 43
Klar 17 oktober

MBL-information
Kommunstyrelsens beredning

22 oktober
31 oktober

MBL-förhandling
Kommunstyrelsen

5 november
7 november

Kommunfullmäktige
Nämndernas internbudgetar ska vara fastställda senast i
januari 2019.

21 november

11 september
20 september
25 september
september
24 september
3 oktober
11 september

4

1.3

Budgetdirektiv till nämnderna

•

Samtliga nämnder ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom den angivna
preliminära budgetramen för 2019 och beskriva verksamheterna med utgångspunkt från
den preliminära budgetramen och de prioriteringar och förutsättningar som lämnats i
budgetdirektivet. Samtliga nämnder har tilldelats ett tillskott på 2 procent för löne- och
prisuppräkningar på 2018-års budgetram.

•

Nämnderna ska lämna förslag på åtgärder för att inrymma verksamheten inom den
preliminära budgetramen.

•

Nämnderna ska inom den preliminära budgetramen för 2019 fördela de tillskjutna medlen
till volymförändringar, 2 procent för löne- och prisuppräkning, förändrade avskrivningaroch internräntekostnader, eventuella satsningar och omfördelningar samt redogöra för
vilka möjligheter till effektivisering som finns inom den givna budgetramen och inför de
kommande budgetåren.

•

Nämnderna ska redovisa riktade statsbidrag till nämnden (de så kallade specialdestinerade
statsbidragen) som nämnden själv rekvirerar eller erhåller. I redovisningen ska framgå
bedömd förändring av bidragen jämfört med åren 2017 och 2018. Riktade statsbidrag som
ingår i den kommunalekonomiska utjämningen (generella statsbidragen) ingår i
nettobudgetramen till nämnden.

•

Nämnden ska i budgetförslaget med utgångspunkt från kommunens vision och
övergripande mål presentera förslag på nämndspecifika mål kopplade till de övergripande
målen. Nämndspecifika miljömål har tagits fram på kommunnivå som respektive nämnd
ska arbeta efter och mäta och följa upp vid delårs- och årsbokslut.

•

Nämnden ska redovisa förslag på indikatorer och mätetal som mäter måluppfyllelsen och
som ska följas upp vid delårs- och årsbokslut. För miljömålen är indikatorerna fastställda
på kommunnivå.

•

Nämnderna ska även i förekommande fall lämna förslag till taxe- och avgiftsförändringar
samt det ekonomiska utfallet av dessa. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt
anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

•

Nämnderna ska redovisa de investeringar inom den ram som lämnats i direktivet och som
nämnden önskar genomföra år 2019, samt förslag till investeringar år 2020 och år 2021
med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning inklusive ekonomisk livslängd
och årlig avskrivningskostnad.

•

Nämndens budgetförslag ska följas upp och redovisas i Stratsys enligt en gemensam
rapportstruktur.

•

Kommunledningskontoret får utfärda ytterligare direktiv beträffande utformningen av
budgetmaterialet.

•

Nämnderna bör utfärda närmare anvisningar för sitt interna budgetarbete.

•

Nämndernas internbudgetar ska vara fastställda senast i januari 2019.
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1.4

Budgetdirektiv till bolagen

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för
kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens
verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten.
Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en
attraktiv boende- och verksamhetsort.
Bolagens verksamhet ska grundas på affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och
styrka.
Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv.
Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till
bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om
villkoren för sådana uppdrag.
Finansiella krav på bolagen Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i
bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig
avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten
innebär.
Bolagen ska fastställa en budget för 2018. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska delge
Kommunstyrelsen en preliminär budget för 2019 senast i september månad 2018. AB
Upplands-Brohus ska leverera preliminära siffror på borgensavgift, koncernbidrag samt
preliminära hyror för 2019 avseende de ytor kommunen hyr av bolaget (lokaler, lägenheter
och parkeringsplatser) senast i september månad 2018.
Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska
samordnas med kommunens tidsplan.
Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina
ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad
med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska väljas till
lekmannarevisorer i bolagen.
Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.
Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål
ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål
för respektive bolag.
Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan beslut fattas eller åtgärder
vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska
Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:
-

Ändring av bolagsordning

-

Ändring av aktiekapital

-

Fusion av företag

-

Förvärv eller bildande av dotterbolag

-

Nyproduktion

-

Försäljning eller likvidation av
dotterbolag

-

Köp eller försäljning av fast egendom
för högre belopp än 25 mkr per år eller
högre än 5 mkr per objekt.

-

Sammanhållna renoveringsobjekt
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1.4.1 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska:
-

ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.

-

lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.

-

betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal
borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har.
Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av
2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.

-

kundnöjdheten ska öka och mätning ska genomföras årligen.

-

delta aktivt i framtagandet av samhällsutvecklingsprogrammet.

-

arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder.

-

schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 %
inför 2019.

1.4.2 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus
AB Upplands-Brohus ska:
-

bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att
marknadsmässigt avkastningskrav ställs på Upplands-Brohus. Bolaget
ska ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas
marknadsvärde.

-

genom lönsamhet i den dagliga driften och affärsmässiga beslut kring
förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en
synlig soliditet på 20 % år 2021.

-

ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag
som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den
genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg
av en procent.

-

betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med
kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har.
Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av
2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.

-

delta aktivt i framtagandet av ett samhällsutvecklingsprogram.

-

medverka till att ta fram bostäder till nyanlända.

-

under perioden 2018-2020 påbörja nybyggnation av minst 300
lägenheter.

-

se över möjligheten att sänka inträdeskraven för nya hyresgäster

-

arbeta aktivt med Trygghetsskapande åtgärder.

-

medverka vid anskaffning av bostad vid rekrytering till bristyrken.

-

öka kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet.
6
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1.5

aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro
centrum och Kungsängens centrum och vara öppen för lokalförvärv i
stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen.

Prioriteringar för budgetåret 2019

I budget för 2019 ligger fortsatt fokus på tillväxt, trygghet och kvalitet i
verksamheterna.
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och
återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk
arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och
medarbetare som trivs.
Tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter samt möjligheten till
heltidserbjudande ska utvecklas. Och den anställdes inflytande över sin
arbetstid och semester ska öka.
Samtliga nämnder ska utforma sina budgetförslag med detta och kommunens
organisationsfilosofi HEP (Helhetssyn, Engagemang och professionalitet) som
utgångspunkt. Att bli bemött på ett professionellt och engagerat sätt oavsett
fråga är utgångspunkten inom alla områden och ska genomsyra nämndernas
budgetförslag.
Varje nämnd ska utarbeta sitt budgetförslag inom den preliminära
budgetramen. Inför 2019 tillförs totalt 85,6 mnkr till nämnderna i preliminära
nettobudgetramar. Det motsvarar 6 % i ökade budgetramar.
Budgetförslagen från nämnderna och bolagen ska också ta fasta på att
kommunen tar ansvar för miljö och hållbar utveckling. Nuvarande generation i
kommunen tar ansvar för kommande generationer.
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1.6

Preliminära ekonomiska ramar 2019 till nämnderna
Tillskott

Nettobudgetramar, tkr
Revision
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Bygg- och miljönämnd
Utbildningsnämnd
Kultur-och fritidsnämnd
Socialnämnd
Ekonomiskt bistånd
SUMMA

1.7

Preliminär
Budgetram
2019
2019

Budgetram 2018
1 131
170 938
36 496
5 469
754 764
60 913
385 598
20 620
1 435 932

85 632

Preliminära investeringsramar 2019
2019
tkr

Preliminär investeringsram
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnd
Bygg- och miljönämnd
Utbildningsnämnd
Kultur-och fritidsnämnd
Socialnämnd
SUMMA

50 000

Därutöver tillkommer för affärsverksamheten:
X tkr för VA-verksamheten och x tkr för avfallsverksamheten.

2

Vision och övergripande mål

2.1

Vision 2035
8

1 521 564
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Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”.
Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i
framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i
kommunen år 2035:
I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin
plats, skapa sina livschanser och tillsammans forma framtiden.
Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar
och synsätt.
Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats
för tillit.
2.1.1 Strategiska fokusområden
För att effektivt arbeta för förverkligandet av visionen har tre strategiska
fokusområden identifierats: tillgänglig plats, mötesplats och levande plats.
Fokusområdena är övergripande och tvärgående över kommunens
verksamheter och åtaganden.
Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra
sig inom och dit det är lätt att ta sig. Mötesplats är en plats för utbyte av
erfarenheter och kunskaper, där vi skapar arenor för ”oväntade” och kreativa
möten. En levande plats är en plats som det är bra att bo och vistas i, där
människor, djur och natur lever i en bra samklang.
Utöver dessa tre strategiska fokusområden som pekas ut i visionen så är god
ekonomisk hushållning ett strategiskt fokusområde för kommunens
verksamheter.
Inom varje fokusområde finns det ett antal politiskt beslutade övergripande
mål.
Tillgänglig plats
En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun.
Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska
processen.
En kommun i arbete och företagande
En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga.
Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka
nytt.
Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt.
Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och
utvecklas.
Vara en attraktiv arbetsgivare
9
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Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och
återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk
arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och
medarbetare som trivs.
Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån
medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet.
Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas.
Mötesplats
Ett växande kultur- och fritidsutbud
I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett
ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen
ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation,
förkovran och nischad handel.
Vi lyfter skolan
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk
utveckling och människors frihet att forma sina egna liv.
En bättre äldreomsorg
Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens
äldreomsorg. Det handlar inte om vad som görs utan också hur, när och på
vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin.
Levande plats
En kommun som växer
Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.
Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart
Upplands-Bro.
En hållbar kommun i utveckling
Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med
medborgarna.
För detta övergripande mål beslutar kommunstyrelsen om ett antal specifika
nämndmål med indikatorer. Nämnderna kan komplettera med egna nämndmål
utöver dessa.

Nämndmål för samtliga nämnder:
Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan
Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan
10
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Nämndmål för utbildningsnämnden:
Alla kommunala skolor och förskolor ska vara diplomerade enligt Grön Flagg
och ha ett aktivt grön flagg-arbete
God ekonomisk hushållning
God ekonomi och uppföljning
Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje
år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och
bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av
redovisningstekniska skäl under året.
Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur
ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv
Ett metodiskt och transparent arbete som ska stärka tilltron till hur kommunens
skattemedel används. Framtidens utmaningar kräver att vi säkrar välfärden och
använder våra gemensamma resurser på bästa sätt.
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i
relation till de åtgärder som ska utföras.
Inköp ska ske hos de leverantörer som kommunen har upphandlat, för bästa
pris och effektivitet.

2.2

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning. Grundläggande
för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en väl
fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje
generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning
måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effekter.
Utöver ovanstående övergripande mål som följs upp av nämnderna finns ett
antal övergripande mål och riktlinjer kopplade till god ekonomisk hushållning
som följs upp på kommunnivå. Dessa är:
-

Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens
nettokostnader. I lågkonjunktur eller period av finansiell oro kan
reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare
avsatt, användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över
en konjunkturcykel.

-

Vid överskott kan högsta möjliga belopp reserveras till kommunens
resultatutjämningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp till 30 % av tidigare
reserverade medel användas under ett enskilt budgetår.

-

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

-

Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel.
Endast nyinvesteringar finansieras med lån.
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-

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.

-

Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera,
bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad
miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under
anläggningarnas livslängd.

-

Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna
ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom
de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor
kostnadsmedvetenhet.

3

Bakgrund

Enligt kommunens styrprocess ska den ekonomiska styrningen utgå från den
budgetram som tilldelas varje nämnd och förvaltning. Med målstyrning får
varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser inom olika
verksamheter.
I styrprocessen samordnas alla olika behov och resurskrav och prövas mot hela
kommunens. Beräkningen av resursutrymmet grundar sig på:
- Befolkningsprognos och infrastrukturella faktorer
- Beräkning av skatteintäkternas och utjämningsbidragens utveckling samt
beräkning av fastighetsavgift
- Prognos för löne- och prisutveckling
- Prognos för pensionskostnader, räntekostnader och intäkter, avskrivningar
Det är Kommunstyrelsens ansvar att i samband med budgetdirektiv för
kommande år besluta om ramförändringar med utgångspunkt från politiska
ambitioner, behovsförändringar och det uppkomna resultatet.
Budgetdirektivet antas av Kommunstyrelsen under maj månad. I
budgetdirektivet sammanfattas styrprocessen första fas i materialet där politik
och ekonomi vävs samman i ett antal klara planeringsförutsättningar. Med
budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas och bolagens
verksamhetsplanering.
I budgetdirektivet anges ekonomiska ramar och kommunövergripande mål och
prioriteringar för 2019. Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar
viljeinriktning och är så konkreta att de verkligen styr i den fortsatta processen.
De finansiella målen anges också i budgetdirektivet och hur Kommunstyrelsen
ser på eventuella förändringar inom personal och verksamhet. Om särskilda
kvalitetskrav ställs på något område ska också det stå i direktivet.
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3.1

Planeringsförutsättningar

3.1.1 Förväntad utveckling av skatter och generella statsbidrag
Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s)
prognoser när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i
utjämning och generella statsbidrag. SKL gör en sammanvägning av olika
bedömares och regeringens uppfattning om den samhällsekonomiska
utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för
kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen
prognos över befolkningsutvecklingen i kommunen eftersom den avviker i
jämförelse med hur det ser ut i genomsnitt i landet. Som underlag till
budgetdirektiven har SKL:s prognos den 27 april 2018 använts.
Svensk ekonomi utvecklas

Den svenska ekonomin utvecklades fortsatt starkt under 2017. SKL räknar med
att BNP växer med 2,9 procent 2018. Den inhemska efterfrågan förväntas
mattas av under 2019, men samtidigt så är utvecklingen i omvärlden något
bättre vilket gynnar svensk export. Kronkursen är dessutom på låga nivåer.
Högkonjunkturen beräknas nå sin topp, men svensk BNP växer långsammare.
Då antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls 2019 så sker det en snabb
inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Vilket kan komma att innebära att
det blir ett glapp mellan kommunsektorns intäkter och befolkningsutvecklingens kostnadsdrivande effekter i form av växande behov av
välfärdstjänster.
Löneutvecklingen beräknas fortsatt vara dämpad även om arbetsmarknadsläget
är ansträngt vad gäller att få tag på rätt kompetens. Det innebär att
inflationstrycket beräknas bli svagt. Riksbankens räntehöjningar förväntas
fördröjas.
Skatteintäkter och generella statsbidrag

Intäkterna beräknas öka med 117,6 miljoner kronor 2019 vilket innebär totalt
7,9 %. De 10 miljarder som kommuner och landsting får som tillskott för att
skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för att hantera bland annat
flyktingsituationen hanteras som ett generellt statsbidrag. Dessa medel ingår
som en del i de 1 610,6 miljoner kronor som kommunen beräknas erhålla i
generella bidrag och skatteintäkter för 2019. En del utgår också som kronor per
invånare och en enligt en fördelning som regeringen gör. Den senare delen är
beräknad och fastställs av regeringen i slutet på 2018.

Mnkr
Skatteintäkter

2018

2019

2020

2021

1 157,7

1 198,2

1 235,4

1 281,1

218,6

267,2

306,8

349,5

Inkomstutjämning
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Kostnadsutjämning

72,6

93,6

79,3

80,5

4,3

12,6

20,8

19,5

-15,1

-14,6

-15,0

-15,5

Tillskott 10 mdr prel.
beräkning 2019 - 2020

11,2

8,0

4,8

0,0

Fastighetsavgift

43,7

45,6

45,6

45,6

1 493,0

1 610,6

1 677,7

1 760,7

Regleringsbidrag/avgift
LSS-utjämning

Summa intäkter

3.1.2 Förväntad befolkningsutveckling
Nivån på skatter och statsbidrag beräknas på invånarantalet den 1 november
året före budgetåret. Den 1 november 2017 hade kommunen 27 447 invånare.
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3.1.3 Kostnadsutveckling
SKL gör en bedömning genom prisindex för kommunal verksamhet, PKV, att
arbetskraftskostnaderna inom kommunal verksamhet kommer att öka med 2,9
% och övrig förbrukning ökar med 2,3 % under 2019. Den totala
prisförändringen när dessa båda faktorer vägs samman beräknas till 2,7 % för
2019.
3.1.4 Prognos över pensionskostnaderna
KPA:s pensionsprognos används vid bedömning över utvecklingen av
pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för
budgetdirektiven är framtagen i december 2017. Pensionskostnaderna ökar
kraftigt enlig den senaste prognosen, främst beroende på att fler anställda har
lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension.
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Att fler anställda hamnar över inkomstgränsen hör också ihop med att
regeringen beslutat att inte räkna upp inkomstbasbeloppet i samma takt som
tidigare. Ökningen är marginell 2019 jämfört med 2018 men ökar sedan med
ca 10 mnkr årligen för de två kommande åren. Den ökning av PO-pålägget som
gjordes inför 2018 ser ut att stå sig även för 2019. Inför 2020 ser det dock ut
som om PO-pålägget kan komma att behöva justeras uppåt ytterligare.
Pensionskostnader, mnkr

2018

2019

2020

2021

Pensionskostnad som
regleras via PO-pålägg
Gamla utbetalningar,
ÖK-SAP
Finansiell kostnad

58,3

57,7

67,9

77,0

25,6

25,8

26,8

28,0

4,6

5,7

6,2

6,7

Pensionskostnad inklusive
särskild löneskatt

88,5

89,2

100,9

111,7

3.1.5 Investeringar och avskrivningar
Kommunen har de senaste åren gjort stora investeringar och har ett fortsatt
stort investeringsbehov när kommunen växer så snabbt. Budgeten för
avskrivningarna 2018 är 45 mnkr. I detta belopp ingår inte avskrivningarna för
VA- och avfallsverksamheten (de avgiftsfinansierade verksamheterna).
I den beslutade flerårsplanen är bedömningen att budgeten för avskrivningar
behöver ökas och för budgetåret 2019 ökar kostnaderna för avskrivningar med
6 mnkr till 51 mnkr. Det är under förutsättning att budgetnivån för
investeringarna i de skattefinansierade verksamheterna hamnar på ca 50
miljoner kronor. Ökar nivån på investeringarna så behöver ytterligare
budgetmedel tillskjutas för att hantera avskrivningskostnaderna framöver.
3.1.6 Räntekostnader
För 2019 bedöms räntenivån bli fortsatt låg. Borgensavgift på 0,35 % uttas av
Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunfastigheter och Österhöjdens Garage
för lån med kommunal borgen som säkerhet.
Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de
finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgift och ränteintäkter.
Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest på ca 5 mnkr. Under
förutsättning av att samtliga investeringar egenfinansieras och att lånevolymen
blir oförändrad så budgeteras ett positivt finansnetto på 2 mnkr för 2019.
3.1.7 Resultatutjämningsreserven, RUR
Kommunen har reserverat 73,7 mnkr i resultatutjämningsreserven, RUR. I
kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning har
Kommunfullmäktige angett att vid lågkonjunktur eller period av finansiell oro
kan upp till 30 % av tidigare reserverade medel användas under ett enskilt år.
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3.1.8 Social investeringsfond
Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen för 2013 att
inrätta en social investeringsfond inom ramen för balanskravsutredningen. Av
kommunens resultat för 2013 reserverades 10 mnkr inom eget kapital till
fonden. Kommunstyrelsen beviljar projektansökningar och medel ur fonden.
Projekt har beviljats, varför nya medel behöver tillskjutas till fonden om
ytterligare sociala investeringar ska göras. I bokslutet för 2016 och 2017
tillfördes sociala investeringsfonden ytterligare 10 mnkr respektive 12 mnkr
och uppgick till ca 24,3 mnkr den 31 december 2017.
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta
förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt
ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten
ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken
för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadskontoret/KS
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-10

KS 18/0154

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för blomlådor på
kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 1 500 kronor enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om
hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i
arbetet med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har
riktlinjer, ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått många önskemål från boende i kommunen
att de vill själva vill placera ut blomlådor som farthinder på gatorna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska avdelning har därför gjort en undersökning och satt ihop en
ansökningsblankett, byggbeskrivning, informationsbrev till boende samt
riktlinjer för blomlådorna på kommunala gator. Ansökan kommer vara
tidsbegränsad mellan 1 maj och 15 oktober och gäller endast under en säsong.
Man måste göra en ny ansökan varje år. Det är tekniska avdelningen som
kommer avgöra om tillståndet beviljas eller inte beroende på vart det är tänkt
att placeras samt vilken typ av gata det gäller. Om blomlådorna inte är
bortplockade innan den 15 oktober så kommer kommunen att omhänderta
dessa samt ge vite för omhändertagandet på 1500 SEK (ett tusen fem hundra
kronor). Vitesbeloppet faktureras till ansvarig för blomlådorna enligt kontrakt.
Formella riktlinjer och byggbeskrivning för blomlådor på kommunala gator
syftar till att bidra till god kvalitet i arbetet genom att arbetssättet och utseendet
blir enhetliga och att rätt skyltning med reflexer med mera finns med i arbetet.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet och
tillgänglighet.
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Datum

Vår beteckning

2018-04-10

KS 18/0154

Barnperspektiv
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget om riktlinjer för blomlådor på
kommunala gator inte strider mot barnperspektivet utifrån barnkonventionen.
En väl genomtänkt hastighetsdämpande åtgärder ökar inte bara trafiksäkerheten,
utan minimerar störningar såsom vägtrafikbuller och olyckor. Detta påverkar
barns hälsa och livsmiljö

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Avdelningschef

Bilagor
1. Ansökningsblankett – Blomlådor
2. Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator
3. Byggbeskrivning för blomlådor
4. Informationsbrev till boende på gatan
Beslut sänds till
• Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§6

2018-02-26

Riktlinjer för blomlådor på kommunala
gator
Dnr TN 18/0046

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för
blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på
1500SEK enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.
_______________

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om
hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i
arbetet med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har
riktlinjer, ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2018

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för
blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på
1500SEK enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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Ansökan om utplacering av blomlådor som
hastighetsdämpande åtgärd
Jag önskar placera ut blomlådor under tiden 1 maj – 15 oktober på
Gatuadress
Bostadsområde
Antalblomlådor
Ny sökande
Har under föregående år haft tillstånd för blomlådor på ovanstående gatuadress
Namn

Telefon bostaden

Gatuadress

Mobiltelefon

Postnr, Ort

E-post

Godkännande av närmaste grannar:
Namn

Gatuadress

Namn

Gatuadress

Namn

Gatuadress

Namn

Gatuadress

Namn

Gatuadress

Namn

Gatuadress

Vid behov av fler rader, skriv på baksidan av blanketten.
Samråd med förening/samfällighet
Föreningens namn

Ordförande underskrift

Underskrift av sökande
Datum

Underskrift

Beslut
Tillstånd medges
Tillstånd medges EJ
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………...

Datum

Underskrift
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Riktlinjer för blomlådor på gatan
Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka
hastigheten. På de flesta bostadsgatorna kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan 1 maj och
15 oktober. Det här är de riktlinjer som gäller ifall du vill ha en blomlåda på din gata.

Blomlådan
• Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av dig/er. En ritning av blomlådan hittar du på
(Byggbeskrivning för blomlådor).
• Blomlådorna ska ha reflexer på alla sidor. Det ska finnas skyltar på båda sidor, X2
markerningsskärm för hinder. Vägmärkena ska ha reflektion motsvarande ”högreflekterande”, vara
av normalstorlek och uppfylla krav enligt vägmärkesförordning SFS 2007:90.
• Blommorna i lådan ska skötas och underhållas så att blommorna hålls fräscha. Lådorna får inte
fyllas med något annat än blommor och jord. Växterna i lådan ska hållas på en nivå så att det är
möjligt att se eventuella barn på andra sidan.
• Tillståndstiden är endast mellan 1 maj och 15 oktober och gäller endast under en säsong. Du måste
göra en ny ansökan varje år.

Placering av lådan
• Lådan ska placeras minst 20 meter från en korsning och bilister måste ha minst 50 meter fri sikt.
• Blomlådorna får inte flyttas utan ska stå kvar där kommunen och ansvarig för blomlådorna kommit
överens om att de ska stå.
• Avståndet mellan blomlådorna ska vara ungefär 8 meter
• I ansökan ska det finnas en ritning över tänkt placering av lådorna med relevanta mått utsatta.
Exempelritning på placering av blomlådor:
Placering av två blomlådor:
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Placering av tre blomlådor:

Kontaktperson eller ansvarig
• En person på den gata där blomlådorna placeras ska vara ansvarig för lådorna. Om du som
kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person längs gatan som vi
kan kontakta om det skulle uppstå något problem eller klagomål.
• Du får bara placera ut blomlådor på den gata där du själv bor.
• Ifall du måste sätta upp ett vägmärke så får du betala för det själv. För att sätta upp vägmärke krävs
godkänt bygglov.

Krav och skyldigheter
• De boende som har blomlådorna utanför sin fastighet måste ge sitt medgivande.
• Informationsbladet som du hittar (Informationsbrev till boende på gatan), ”Blomlådor för ökad
trafiksäkerhet”, ska du dela ut till samtliga boende på gatan.
• Du måste se till att det hålls rent kring blomlådorna där kommunens renhållningsmaskiner inte
kommer åt.
• För att inte begränsa framkomligheten så är det viktigt att inga bilar parkerar vid blomlådorna.

Kommunens rättighet
• Om blomlådorna missköts, är skadade eller inte uppfyller kraven har kommunen rätt att ta bort
dessa. Ansvarig för blomlådorna ska först kontaktas av kommunen för att ha möjlighet att åtgärda
felen eller själv ta bort blomlådorna. Åtgärdas inte felen inom två (2) veckor efter att felen påpekats
av kommunen har kommunen rätt att plocka bort dessa.
• Om blomlådorna inte är bortplockade innan den 15 oktober så kommer kommunen att
omhänderta dessa samt ge vite för omhändertagandet på 1500 SEK (ett tusen fem hundra kronor).
Vitesbeloppet faktureras till ansvarig för blomlådorna enligt kontrakt.
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Byggbeskrivning för blomlådor

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet
Hej!
Upplands-Bro kommun har beviljat en ansökan om att sätta ut blomlådor på din gata. Det
innebär att det inom kort kommer stå blomlådor i gatan för att sänka bilarnas hastighet så att
oskyddade trafikanter i ditt område känner sig tryggare.
Ökad trafiksäkerhet
Utplacering av blomlådor beviljas endast under sommarhalvåret, mellan 1 maj och 15
oktober, för att öka trafiksäkerheten. Det finns inget krav på att alla längs gatan skall vara
eniga. Det är bara de som har blomlådorna direkt utanför sin fastighet som måste ge sitt
medgivande. Lådorna ska vara väl synliga och försedda med X2 markeringsskärm för hinder.
Vägmärken ska ha reflektion motsvarande ”högreflekterande”, vara av normalstorlek och
uppfylla krav enligt vägmärkesförordning SFS 2007:90. Inga andra varningar sätts upp.
Tänk på hastigheten
Varje bilist som kör i ett villaområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut i
gatan. Låg hastighet är helt avgörande för om du som förare ska kunna undvika en olycka och
för att minska de skador som uppkommer om en olycka är framme. Genom att sätta ut
blomlådor är förhoppningen att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten.
Kontaktperson
Har du några frågor eller funderingar så kan du höra av dig till den person som ansvarar för
blomlådorna i ditt område.

Kontaktperson
…………………………………………………………………………………………………
Adress
………………………………………………………………………………………………….
Kontaktuppgifter
…………………………………………………………………………………………………
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