
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-09-04  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Christian Nordberg (MP) 

Anders Cyrillus (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Eva Staake (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Werner Schubert (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Christer Staaf (C) 

Bengt Björkman (SD) 

Helene Cranser (S) 

Gunilla Gustavsson (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Mats Bergengren (MP) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid måndagen den 11 september 2017, kl. 10:00 

Förmöten från kl. 09.00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 

Justeringssammanträde 

Torsdagen den 14 september kl. 15.00, kommunalrådets rum 

 

Ärenden Anmärkning 

1.  
Mötets öppnande 

- Närvarokontroll/Upprop 

- Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde 

- Fastställande av dagordningen  

-  

2.  
Besök SKL: Utbildning Hot och hat mot förtroendevalda 

 

-  

3.  
Informationsärenden 

 

-  

4.  
Förberedande ärenden 

- RUFS 2050 

- Naturreservat Dragelund  

Föredragande 

Plan- och utvecklings-

avdelningen 

5.  
Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 

2017-09-11 

Dnr 2017/00389  

-  



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-09-04  

Kommunstyrelsen 
 

 

6.  
Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sam-

manträde 2017-09-11 

Dnr 2017/00410  

-  

7.  
Yttrande över granskningsrapport av Håbo kommuns mark- och 

exploateringsverksamhet 

Dnr 2017/00373  

Föredragande 

Plan- och utvecklings-

avdelningen 

8.  
Yttrande, revidering av riksintresse för kulturmiljövården 

Dnr 2017/00400  

Föredragande 

Plan- och utvecklings-

avdelningen 

9.  
Yttrande, Länsplan för regional transportinfrastruktur för Upp-

sala län 2018-2029 

Dnr 2017/00424  

Föredragande 

Plan- och utvecklings-

avdelningen 

10.  
Antagande av planändring för detaljplan K44a, Furuhäll, 

Frösunda 3:50 

Dnr 2016/00410  

Föredragande 

Plan- och utvecklings-

avdelningen 

11.  
Yttrande: Regional cykelstrategi för Uppsala län  

Dnr 2017/00436  

Föredragande 

Plan- och utvecklings-

avdelningen 

12.  
Vattenprogram 2017 

Dnr 2017/00471  

Föredragande 

Plan- och utvecklings-

avdelningen 

13.  
Revidering dagvattenpolicy  

Dnr 2015/00097  

Finns för frågor 

Plan- och utvecklings-

avdelningen 

14.  
Yttrande över granskning av barn- och ungdomspsykiatrin - ge-

mensam granskning med kommunerna  

Dnr 2017/00266  

Finns för frågor 

Kansliet 

15.  
Yttrande över granskning av Håbo kommuns planering för den 

framtida äldreomsorgen  

Dnr 2017/00280  

Finns för frågor 

Kansliet 

16.  
Riktlinjer och avgift för lotteritillstånd 

Dnr 2017/00007  

Finns för frågor 

Kansliet 

17.  
Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning, hös-

ten 2017 

Dnr 2017/00460  

Finns för frågor 

Kansliet 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-09-04  

Kommunstyrelsen 
 

 

18.  
Förnyelse av Håbo kommuns borgensåtagande gällande Håbo 

Ridklubb  

Dnr 2017/00454  

-  

19.  
Revidering av Håbo kommuns företagspolicy  

Dnr 2017/00170  

Finns för frågor 

Kansliet 

20.  
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 

LSS, kvartal 1 år 2017 

Dnr 2017/00369  

-  

21.  
Svar på medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby läggs ner 

Dnr 2015/00340  

Finns för frågor 

Kansliet 

22.  
Svar på motion: Upprustning av minigolfbanan 

Dnr 2017/00135  

Finns för frågor 

Kansliet 

23.  
Svar på motion: Förändring av fullmäktiges mötesstruktur 

Dnr 2017/00403  

Finns för frågor 

Kansliet 

24.  
Svar på motion: införande av verksamhetsbesök 

Dnr 2017/00402  

Finns för frågor 

Kansliet 

25.  
Sammanträdesplanering 2018 

Dnr 2017/00417  

Finns för frågor 

Kansliet 

26.  
Uppdrag - ta fram infrastrukturkarta för laddstolpar i Håbo 

kommun 

Dnr 2017/00493  

-  

27.  
Motion: Belysning på kommunens förskolor 

Dnr 2016/00517  

Finns för frågor 

Kansliet 

28.  
Uppdrag - utreda möjligheter att tanka CNG i första hand för 

kommunens fordon och i andra hand för övriga 

Dnr 2017/00511  

-  

29.  
Fastställande av valdistrikt 

Dnr 2017/00388  

Finns för frågor 

Kansliet  

30.  
Övriga ärenden 

Dnr 75101 

-  

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-06-19 KS 2017/00389 nr 76107 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Ellinor Tegnér, Registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

Redovisning av protokoll 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.   

 

Sammanfattning 

Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 

redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-

29:  

 Protokoll kommunala pensionärsrådet 2017-05-23 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2017-05-17 

 Protokoll bolagsstämma Håbo Marknads AB 2017-05-17 

 Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Uppsala län 

2017-06-01 

 Protokoll från styrelsesammanträde i Håbo Marknads AB 

 Protokoll, kommunala handikapprådet 2017-05-23 

 Protokoll, kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2017-08-

30 

 Protokoll, kommunala handikapprådets arbetsutskott 2017-08-

30 

   

Beslutsunderlag 

– Protokoll, enligt ovan.   

__________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

Kommunala 
handikapprådet 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 15:00 – 15:55, 

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Närvarande  

Ledamöter Solweig Lundkvist, HSO/SRF, vice ordförande 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Lars Enkvist, Parkinson 

Anita Rosen, SRF 

Lill Pettersson, Anhörigföreningen i Håbo 

Carina Lund (M), Ordförande 

Lisbeth Bolin (C) 

Sven Erkert (S) 

Gunilla Alm (L) 

Ersättare Lillemor Andersson, Parkinson 

Anita Jonerin, Diabetesföreningen 

John Källander, Diabetesföreningen 

Aila Nylund, Hjärt- och lungsjukas förening 

Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen i Håbo 

Berith Skiöld (L) 

Agneta Hägglund (S) 

Maria Annell (S) 

Helene Cranser (S) 

  
Tjänstemän Thomas Brandell, förvaltningschef 

Tina Tiefensee-Lüning, ombudsman för äldre och 

funktionsnedsatta 

Susanne Nyström, nämndsekreterare 

  
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Justering  

Justerare Per-Olof Renefalk 

Tid och plats Måndag den 29 maj, Kommunhuset 

Justerade 

paragrafer 

§§ 10-17 

  
Sekreterare  

  

Susanne Nyström  

Ordförande  
  

Carina Lund  

Justerare  
 

Per-Olof Renefalk 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

Kommunala 
handikapprådet 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 10 Mötets öppnande - upprop - val av justerare - 

fastställande av dagordning 4 

§ 11 Trappa vid Källvägen 5 

§ 12 Medborgarhuset:Trasiga bord, kalla lokaler, 

hörselslingan  6 

§ 13 Rehabbadet 8 

§ 14 Hundar i Centrum 9 

§ 15 Färdtjänsten/Sambandscentralen 10 

§ 16 Åtgärdslistan 11 

§ 17 Övriga frågor 12 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 10   

Mötets öppnande - upprop - val av 
justerare - fastställande av dagordning 

Upprop och justering 
Efter upprop valdes Per-Olof Renefalk till 

justerare 

Fastställande av dagordning 
Följande punkter lades till under punkten Övriga 

frågor: 

- Budget 2018 

- Vikariefrågor 

- Prislista hemtjänst 

Därefter fastställdes dagordning 

______________ 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 11   

Trappa vid Källvägen 

De som har rollatorer har problem att ta sig upp 

via trapporna vid Källvägen. Thomas har 

kommunicerat med Håbohus angående detta. 

Kostnaden beräknas till 150 – 200 000 kronor då 

det kräver borttagande av befintlig trappa och 

schaktning samt flytt av belysningsstolpe med 

mer. Rampen skulle också bli väldigt lång. För de 

som går med rollator är 100-200 meter en lång 

sträcka och många har hört av sig för att få denna 

ramp. Föreningarna ställer sig bakom önskemålet. 

Thomas anser att det är en fråga för styrelsen på 

Källvägen och Håbohus.  

Läggs till som en punkt på åtgärdslistan. 

______________ 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 12   

Medborgarhuset:Trasiga bord, kalla 
lokaler, hörselslinga 

Chefen för kultur- och livsmiljö har via e-post 

redogjort för problemen i lokalerna i Borgen: 

1. De trasiga borden, både i Rotundan och i tornet, 

ska tas bort omgående. Kommer dock ej att 

ersättas. 

2. Fastighetsenheten kommer att åka till Rotundan 

måndagar när det varit uthyrt på helgen, för att 

mäta temperaturen och kontrollera radiatorerna.  

Enligt kommunens fastighetschef skall 

radiatorerna inte gå att ställa ner då det finns en 

spärr som förhindrar detta.  

3. Kanon/projektor finns att hyra vid bokning av 

Borgens lokaler och hämtas/lämnas i 

Kontaktcenter samtidigt som nyckeln 

hämtas/lämnas.  

4. Porslinet kommer att tas bort helt då resurser 

inte finns för att hantera och utföra kontroll efter 

varje bokning. 

5. Gatuenheten har hand om städning utanför 

fastigheten. Tyvärr blir tillsynen svårare då det 

inte är Borgens hyresgäster som skräpar ner och 

förstör.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

6. Trasiga bord och stolar, ska flyttas om de inte 

går att åtgärda, kommer ej att ersättas.  

Enligt Solweig har Hyresgästföreningen ett 

fungerande system för uthyrning där en deponi 

lämnas och om det har utförts en tillfredställande 

städning och inget gått sönder fås deponin tillbaka. 

Samma system borde kunna införas på Borgen. 

Per-Olof menar att om nu Borgen har ställts till 

förfogande för föreningslivet är det rimligt att 

begära att lokalerna rustas upp och att en rutin tas 

fram för uthyrningen där deponiavgift kan 

erläggas med avräkning efteråt samt ett 

fungerande vaktmästeri för att sköta lokalerna. 

Den portabla hörselslingan som ska kunna bokas i 

samband med bokning av lokal i Borgen har ännu 

ej levererats till kommunens kontaktcenter.  

Önskemålet om ljuddämpning kvarstår.   

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 13   

Rehabbadet 

Rehabbadet kommer att stänga under sommaren 

för renovering och beräknas öppnas igen till 

hösten. Information om detta har gått ut. 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 14  

Hundar i Centrum 

Thomas har pratat med ledningen på ICA vilka 

inte har några problem med ledarhundar i butiken. 

Frågan om övriga hundar i Centrum måste tas med 

Centrumledningen. Det finns heller inga skyltar 

om att hundar inte får vistas där.  

Per-Olof anser att en skrivelse borde tillställas 

Centrumledningen om frågan.  

Läggs till åtgärdslistan 

______________ 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 15   

Färdtjänsten/Sambandscentralen 

Förlängning av nuvarande avtal för färdtjänsten till 

2018, har gjorts.  

Inget nytt om sambandscentralen.  

Sambandscentralen kvarstår som punkt på 

åtgärdslistan 

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 16   

Åtgärdslistan 

- Solweig tar kontakt med Gunilla Alm angående 

arbetsmiljön i skolan. Enligt Gunilla hålls  

gemensamma möten med tekniska utskottet och 

barn- och utbildningsnämndens utskott 

kontinuerligt, för diskussioner om bland annat 

ventilation och lokalvård i skolor och förskolor.  

- Logoped på distans är avtalsmässigt klart med 

Västerbottens län. Vissa tekniska problem finns 

men Skype kan användas. Per-Olof anser att 

problemet har lösts på ett utomordentligt sätt och 

ger eloge till samtliga inblandade.  

- Bankomat i Centrum, Solweig har mailat till 

centrumledningen utan att få svar. 

- Bänkar längs Stockholmsvägen (Västerängen), 

önskemål till gatu- och parkchefen. Bänkar kan 

ställas upp där det stått bänkar tidigare. 

- Den portabla hörselslingan avsedd för Borgen är 

ännu ej levererad till kontaktcenter i 

kommunhuset.  

- Kontaktpersoner LSS, några har anställts men 

det behövs fler. 

______________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 17   

Övriga frågor 

Plan för full delaktighet  

Hur är planen för full delaktighet distribuerad till 

organisationerna? Thomas svarar att den finns på 

hemsidan. Det finns även en upptryckt version. 

Behov finns av tryck med text i större format 

enligt Solweig. Frågan om distribution av planen 

kan tas upp på föreningarnas ordförandemöte för 

att utröna hur stort antal som inte kan ta del av 

materialet på hemsidan. Planen finns ännu ej som 

talsyntes men ska tas fram, enligt 

kommunikationsenheten på kommunen. 

Nya parkeringsplatser 

Nya parkeringsplatser utanför Kapp-Ahl medför 

att de som är rullstolsburna eller framför rollatorer 

har svårt att ta sig fram. Syn på plats ska göras. 

Fokusgruppen 

Per-Olof informerar om teknikgruppen 

(Fokusgruppen) där han och Solweig är 

representanter. Just nu är gruppen vilande men 

kommer att fortsätta i ny form. Det finns behov av 

diskussion om tekniska lösningar.  

Seniorråd 

Polisen har ett seniorråd för diskussioner om 

säkerhet som HSO kan vara delaktig i vilket är ett 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

bättre forum än kommunens hälso- och 

trygghetsråd.  

Vikarier under sommaren 

Per-Olof undrar om personalfrågan under 

semestrarna är löst på socialförvaltningen. Thomas 

svarar att det är den, det kommer att finnas 

personal under hela semesterperioden bland annat 

genom att man täcker upp för varandra. 

Prislista för hemtjänsten 

Solweig efterfrågar prislista där de tjänster som 

hemtjänsten utför är specificerad. Information om 

avgifter finns på hemsidan ”Avgifter för 

äldreomsorg 2017”. Thomas skickar informationen 

till henne. 

Budget 2018 

Thomas redogjorde för budgeten 2018. Extra 

pengar har tilldelats för utökning av personal samt 

byggande av särskilt boende.  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 09:00 onsdagen den 30 augusti 2017, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 

Lisbeth Bolin (C) 

Ann-Christin Borneteg, PRO 

Yvonne Lindström, SPF 

Arvid Rönnholm, Finska föreningen 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 

 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Ann-Christin Borneteg 

Tid och plats Fredagen den 1 september 2017, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 29-41 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Ann-Christin Borneteg 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 29 

Mötets öppnande ........................................................................................................... 3 

§ 30 
Föregående protokoll ..................................................................................................... 4 

§ 31 
Sommaren 2017 ............................................................................................................. 5 

§ 32 
Nytt äldreboende ........................................................................................................... 6 

§ 33 
Delårsbokslut per augusti .............................................................................................. 7 

§ 34 
Köer till korttidsboende och andra boenden .................................................................. 8 

§ 35 
Frågor om bostadsanpassning till Annette Eliasson som besöker KPR 

2017-09-13 .................................................................................................................... 9 

§ 36 

Budget 2018 ................................................................................................................ 10 

§ 37 
Information om övriga boenden .................................................................................. 11 

§ 38 

Avgifter och kostnader inom äldreomsorgen .............................................................. 12 

§ 39 
RSMH lokalen och vävstugan ..................................................................................... 13 

§ 40 

Teknik: Utnyttjande och utveckling ............................................................................ 14 

§ 41 
Övriga frågor/ärenden ................................................................................................. 15 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 29   

Mötets öppnande 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott utser Ann-Christin Borneteg 

(PRO) till justerare av dagens protokoll. Dagordningen fastställs med tillägg 

för: 

- Frågor om revisionsberättelsen 

- Kampanjen om fallolyckor 

- Ändring av datum för KPR:s kommande sammanträde 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 30   

Föregående protokoll 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskotts föregående protokoll läggs till 

handlingarna. Det finns frågetecken kring protokollet från kommunala 

pensionärsrådets senaste sammanträde, men detta tas upp vid rådets 

sammanträde i september.   

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 31   

Sommaren 2017 

Thomas Brandell, socialchef, informerar om att sommaren fungerat väl 

inom äldreomsorgen, men något sämre inom personlig assistans och på 

gruppbostäder. Vikarierna har varit väldigt bra och det har funnits täckning 

under sommaren. Detta trots att det är svårare att rekrytera vikarier än det 

varit tidigare.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 32   

Nytt äldreboende 

Kvalificeringsförfrågan för att delta i upphandlingen avseende byggnationen 

av ett nytt äldreboende gick ut och tolv kvalificerade bjöds in till att komma 

in med riktiga anbud. Ett antal anbud har kommit in. De utvärderas i 

samarbete med personal från olika inblandade verksamheter. Ett beslut om 

vem man ska teckna avtal med beräknas kunna fattas i slutet av september. 

Därefter ska den som tilldelas uppdraget ta fram bygglovshandlingar. 

Byggandet bör därmed kunna påbörjas i april-maj. Boendet bör vara klart 

för att öppnas under hösten 2019. Den största risken för att tidplanen inte 

ska hålla är dock att någon överklagar tilldelningsbeslutet.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 33   

Delårsbokslut per augusti 

Information om att information delårsbokslutet kommer lämnas vid 

kommunala pensionärsrådets arbetsutskotts sammanträde den 13/10.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 34   

Köer till korttidsboende och andra boenden  

Thomas Brandell informerar om att fyra personer står i kö till 

demensboende, två personer köar till platser för somatiskt sjuka. Det är 

ingen kö till korttidsboende för närvarande, men det är fullbelagt (efter att 

det under sommaren varit flera tomma platser) och ett eventuellt köp av 

plats är på gång.  

Det föreslås att en stående punkt på dagordningen blir att rapportera kring 

status för utskrivningsklara.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 35   

Frågor om bostadsanpassning till Annette Eliasson 
som besöker KPR 2017-09-13 

Annette Eliasson ska besöka KPR 2017-09-13 för att informera om 

bostadsanpassning. Hon har efterfrågat eventuella frågor från rådet inför 

mötet. Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott lämnar följande 

frågeställningar: 

- Tid för att få bostadsanpassningen utförd (föreningsrepresentanter i rådet 

har fått information om att det tar tid att få även enkla förändringar 

genomförda)  

- Hur hanteras ärendena - vem tar beslut, hur går det till efter beslutet?  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 36   

Budget 2018 

Ingen detaljbudget har gjorts än. Till kommunala pensionärsrådets 

sammanträde i oktober kan en detaljbudget presenteras. Den budget, som 

dock ännu inte justerats av fullmäktige, visar en satsning på äldre, då vård- 

och omsorgsnämnden fått ett stort tillskott på ca 12 miljoner kronor. Ingen 

kompensation har dock gjorts för löner och prisökningar i budgeten.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 37   

Information om övriga boenden  

Carina Lund (M) informerar om att inte så mycket har hänt under sommaren 

sedan plan- och utvecklingsavdelningen, vid pensionärsrådets senaste 

sammanträde, informerade om pågående projekt i kommunen. När parkering 

på scouttomten organiserats kan ombyggnation av busstorget påbörjas. 

Under hösten avses också beslut om en markanvisningstävling avseende 

Bålsta Centrum etapp 2 bli fattade.  

Fråga om Bovierans och ICA:s planer i kommunen uppkommer. Carina 

Lund (M) informerar om att det inte finns ett beslut fattat, men att Bovierans 

koncept ställer vissa krav på lättbebyggd mark. ICA har inkommit med 

planansökan i Draget. KSAU lämnade positivt planbesked för detta.  

Arbetsutskottet önskar att åter få information om pågående projekt i 

samband med KPR:s sammanträde i oktober och det beslutas att personal 

från plan- och utvecklingsavdelningen ska bjudas in för detta.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 38   

Avgifter och kostnader inom äldreomsorgen 

Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) tar upp en fråga om avgifter och 

kostnader inom äldreomsorgen, då föreningen fått frågor om detta. Bland 

annat från personer som fått betala avgifter för hemsjukvård under tiden 

man varit inlagd på sjukhus. Personerna hade dock inte varit införstådda 

med de regler som gäller avseende detta. Andra personer har också reagerat 

på städkostnaderna i nya avgiftssystemet. 

Thomas Brandell informerar om att avgiftssystemet när det gäller 

hemsjukvård funnits sedan tidigare. Där finns en abonnemangsavgift på 300 

kr per månad. Thomas Brandell ska dock återkomma till KPR:s 

sammanträde med mer information om vad som gäller ifall man varit inlagd 

på sjukhus en hel månad och således inte nyttjat någon hemsjukvård alls. 

Vad gäller det nya avgiftssystemet, som ändrades per den 1 april, så har 

informationsbrev skickats ut, bland annat med information om de nya 

städavgifterna. Reaktioner har dock ändå kommit från en del brukare som, 

trots informationen, känt sig oinformerade och vissa har också valt att säga 

upp städningen efter att det nya systemet införts.  

För övrigt informerar Thomas Brandell att det nya avgiftssystemet genererat 

marginella skillnader i intäkter till kommunen.  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 39   

RSMH lokalen och vävstugan 

Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) undrar var vävstugan ska få hålla 

till när byggnationsplanerna för centrum fortskrider och RSMH:s lokal ska 

rivas. Thomas Brandell informerar om att detta är frågor som hanteras av 

kultur- och livsmiljöavdelningen och fastighetsavdelningen. Han ska ta reda 

på svar på frågan till kommunala pensionärsrådets sammanträde i 

september.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 40   

Teknik: Utnyttjande och utveckling 

Information om teknikprojektet ges på begäran. Hittills har nyckelfria lås 

installerats och ett par nattkameror är i drift. Logoped på distans är också 

igång.  

Lisbeth Bolin (C) föreslår också en mässa för att informera om teknik som 

man kan införskaffa själv. Det föreslås att pensionärsföreningarna 

organiserar detta själva.  

Lisbeth Bolin (C) informerar om att en äldreplan ska tas fram Tanken är att 

medborgardialog ska ske med olika delar av kommunen.  Denna ska arbetas 

fram under 2018 och antas av nytillträdda nämnden 2019. Representanter 

från kommunala pensionärsrådet kommer behövas i detta arbete.  

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott  
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§ 41   

Övriga frågor/ärenden 

Frågor om revisionsrapport 

Yvonne Lindström, SPF, frågar om den revisionsrapport som gjorts över 

äldreomsorgen. Carina Lund (M) informerar om att vård- och 

omsorgsnämnden har yttrat sig och att frågan även varit uppe i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Mer information kommer lämnas vid 

rådets sammanträde i september.  

Kampanjen om fallolyckor 

Yvonne Lindström informerar om att Socialstyrelsen har gått ut med en 

kampanj mot fallolyckor under vecka 40. Hon undrar om kommunen 

kommer göra något i anslutning till kampanjen. Thomas Brandell 

informerar om att kommunen kommer att ha evenemang på Pomona under 

denna vecka. Kommunens medicinskt ansvarige för rehabilitering (MAR) 

har ansvar för detta.  

Ändring av datum för KPR:s kommande sammanträde 

Flera ledamöter har svårigheter att närvara vid pensionärsrådets möte den 25 

oktober. Det beslutas därför att sammanträdet flyttas till den 27/10 samma 

tid.  

Övning Aurora 

Carina Lund (M) informerar om att en militärövning (Övning Aurora) 

kommer äga rum i september och påverka kommunen genom bland annat 

trafikstörningar, framför allt 22-23 september. Information finns på 

kommunens hemsida angående detta.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

Kommunala 
handikapprådets 
arbetsutskott 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Onsdagen den 30 augusti 2017, kl. 15.00 – 15.35 

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 

Deltagande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 

Solweig Lundkvist, HSO/SRF 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Nils-Ove Jonsson, Parkinson 

Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen 

Lisbeth Bolin (C), vård- och omsorgsnämnden 

  
  
Tjänstemän Thomas Brandell, förvaltningschef 

Susanne Nyström, nämndsekreterare  

 

  
Justering  

Justerare Nils-Ove Jonsson 

Tid och plats Fredag 1 september 2017, Kommunhuset 

Justerade 

paragrafer 

§§ 18-26 

  
 

 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(12) 

 Sammanträdesdatum  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

  
Underskrifter  

Sekreterare  
  

Susanne Nyström  

Ordförande  
  

Carina Lund  

Justerare  
 

Nils-Ove Jonsson 
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 2017-08-30  
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Innehållsförteckning 

§ 18  
Mötets öppnande: Upprop - justerare - fastställande av 

dagordning ....................................................................................4 

§ 19  
Kommunens fakturering ..............................................................5 

§ 20  
Rehabbassängen ...........................................................................6 

§ 21  
Planen för full delaktighet ............................................................7 

§ 22  
Diabetesutbildning av skolsköterska............................................8 

§ 23  
RSMH = lönebidragstjänst ...........................................................9 

§ 24  
Fotvården ....................................................................................10 

§ 25  
Åtgärdslistan ...............................................................................11 

§ 26  
Övriga frågor ..............................................................................12 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 18   

Mötets öppnande: Upprop - justerare - 
fastställande av dagordning 

Sammanfattning  

Mötet öppnades av ordförande Carina Lund 

Efter upprop fastställdes dagordningen efter 

följande ändring, punkterna  

- Heminstruktör syn/hörsel 

- Framtida äldreomsorg  

tillkom under övriga frågor. 

______________ 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 19   

Kommunens fakturering 

Sammanfattning  

Det har framkommit att det är för kort tid från det 

att fakturorna skickas ut tills de ska betalas. 

Fakturorna går direkt till inkasso utan att 

påminnelse skickas ut. Detta kan bli ett problem 

framförallt vid långvarig vistelse på sjukhus. Det 

är även en lång förskjutning från det som fakturan 

avser till den skickas. Kommunala handikapprådet 

har önskemål om att en ekonom bjuds in till 

sammanträdet den 13 september som kan förklara 

hanteringen av kommunens fakturor.    

______________ 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 20   

Rehabbassängen 

Sammanfattning  

Rehabbassängen som enligt uppgift, skulle öppnas 

i augusti, är fortfarande stängd. Besked om när den 

planeras att öppna igen önskas. Fastighetschef 

Karin Gustafsson kontaktas för information om 

det.  

______________ 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 21   

Planen för full delaktighet 

Sammanfattning  

Enligt uppgift i Planen för full delaktighet skulle 

en fördjupad utvärdering göras av planen efter 

halva tiden. Enligt Thomas ska det ske under våren 

2018. Per-Olof funderar över hur planen 

distribuerats och om den används, han är orolig för 

att det blir en hyllvärmare. Mer information 

kommer på kommunala handikapprådets 

sammanträde 13 september.  

______________ 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 22   

Diabetesutbildning av skolsköterska 

Sammanfattning  

Enligt diabetesföreningen har antal barn med 

diabetes typ 1 ökat kraftigt. Diabetesföreningen är 

oroliga över att skolsköterskorna inte har rätt 

utbildning för att bemöta det. Enligt Thomas bör 

de ha en specialistutbildning för sin yrkesroll. Per- 

Olof efterfrågar det som tidigare hette LAKO-

grupp, ett samarbete mellan landsting och 

kommun i hälsofrågor. Denna grupp borde kunna 

ta tag i frågan. Enligt Thomas finns en 

motsvarande grupp idag där skolrepresentanter 

finns med. Nils-Ove undrar vilka krav som ställs 

på en skolsköterska. Thomas menar att 

specialistutbildning som skolsköterska borde vara 

ett krav.  

Anne Kulle kontaktas för att reda ut frågan.  

 

______________ 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 23   

RSMH = lönebidragstjänst 

Sammanfattning  

Tidigare har det funnits person med lönebidrag 

som tjänstgjort för föreningen RSMH 

(Riksförbundet för Social och Mental hälsa) i 

Bålsta. Den personen har slutat. För att kunna 

återuppta arbetet med föreningen kan kontakt tas 

med Håkan Igelström om det går att hitta någon 

annan lönebidragstjänst för att lösa det. Thomas 

kontaktar Håkan.  

______________ 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 24   

Fotvården 

Sammanfattning  

Rådet efterfrågar en lägesrapport för kommunens 

fotvård. Enligt Thomas finns det idag 2,0 

årsarbetare inom fotvården. En av dem har 

utbildning i medicinsk fotvård och den andra 

planerar att gå en sådan utbildning. Efter att taxan 

höjdes minskade kundunderlaget men är idag 

större än innan.  

______________ 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 25   

Åtgärdslistan 

Sammanfattning  

Bankomat 

Enligt Solweig har nuvarande centrumledning 

meddelat att befintlig bankomat inne i Centrum 

ska bort och ersättas av en inbyggd bankomat men 

det kommer att dröja.  

Logoped på distans 

Logoped på distans är igång. Kommunen kommer 

att tillhandahålla en lokal med dator på Solängen 

eller i Kommunhuset. 

Kontaktperson 

Det är fortfarande svårigheter att hitta 

kontaktpersoner, vilket kan bero på dålig 

ersättning för uppdraget. 

Hundar i Centrum 

Enligt Thomas som pratat med chefen för ICA är 

ledarhundar välkomna där.  

      

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 26 Dnr 62717  

Övriga frågor 

Sammanfattning  

Heminstruktör 

Nuvarande heminstruktör för syn och hörsel 

kommer att vara tjänstledig. Hon arbetar som 

arbetsterapeut där 50% är tjänst som 

heminstruktör. Hur kommer kommunen lösa 

heminstruktörtjänsten i framtiden? Thomas 

återkommer på Kommunala handikapprådets 

sammanträde 13 september. 

Framtida äldreomsorg 

KHR önskar en återrapportering om framtida 

äldreomsorg till sammanträdet den 13 september.  

______________ 

 
 



















































































 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

Kommunala pensionärsrådet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 09:00 tisdagen den 23 maj 2017, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 

Lisbeth Bolin (C) 

Inger Wallin (S) 

Ann-Christin Borneteg, PRO 

Irene Lundbäck, PRO  

Christer Ridderstråle, SPF  

Yvonne Lindström, SPF 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 

Arvid Rönnholm, Finska föreningen 
Övriga närvarande  

Ersättare Kurt Hedman (S) 

Eva Staake (S) 

Agneta Hägglund (S) 

Carl-Erik Thulin, SPF 

Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen 

Arvo Väisänen, Finska föreningen 

  

Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef, § 24 

Sara Widströmer, sekreterare  

Christina Tiefensee Luning, äldre- och handikappombudsmann 

Susanne Hultgren-Edholm, anhörigkonsulent 

 

Övriga Tina Kiderud, Humana omsorg, §§ 15-16 
  

Justering  

Justerare Arvid Rönnholm 

Tid och plats Onsdagen den 23 maj 2017, Kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 15-30 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Arvid Rönnholm 
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Innehållsförteckning 

§ 15 
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§ 16 
Information från Humana omsorg ................................................................................. 4 

§ 17 
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§ 18 
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§ 19 
Budget 2018 .................................................................................................................. 7 

§ 20 
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§ 21 
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§ 22 
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§ 23 
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§ 24 
Information från plan- och utvecklingsavdelningen ................................................... 12 

§ 25 
LOV - efter förändrad ersättning ................................................................................. 13 

§ 26 
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§ 27 
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§ 28 
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§ 30 
Övriga frågor/ärenden ................................................................................................. 18 
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Kommunala pensionärsrådet  
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§ 15  

Mötets öppnande 

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Arvid Rönnholm, Finska 

föreningen, väljs till justerare och dagordningen fastställs med tillägg för tre 

övriga frågor: 

 Teknikprojektet   

 Personalläget i Håbo kommun 

 Pomona 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
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Kommunala pensionärsrådet  
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§ 16   

Information från Humana omsorg 

Tina Kiderud, Humana omsorg, som är verksamhetschef på Pomona berättar 

om Humana omsorg och om den verksamhet som bedrivs. Bland annat 

informeras om att en aktivitetsanalys gjorts bland de boende. Anhörigmöte 

har ägt rum och nyhetsbrev går ut varje månad. En person som är 

aktivitetsansvarig på 25 % finns. Personalen är generellt duktig på att ordna 

evenemang och aktiviteter på boendena.  

Personalen har stannat kvar sedan Humana tog över från Attendo och har 

generellt varit positiv till förändringen. Det enda problemet har varit en tuff 

start på grund av många sjukdomar och därmed korttidssjukskrivningar vid 

årsskiftet. Sex extra timvikarier, varav fyra är undersköterskor, har därför 

anställts. Korttidsfrånvaron har nu minskat och ingen är långtidssjukskriven. 

Man behöver också bli bättre på dokumentation.   

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(18) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

Kommunala pensionärsrådet  
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§ 17   

Föregående protokoll 

I föregående protokoll § 3 framgår att rådet efterfrågat information om 

totalkostnaderna för fotvården och att dessa kostnader ska specificeras. 

Thomas Brandell ska se till att detta tas fram och skickas ut till rådet.  

Fråga uppkommer också om varför Annette Eliasson, som enligt föregående 

protokoll skulle bjudas in till sammanträdet, inte närvarar vid mötet. 

Information ges om att hon inte haft möjlighet att närvara vid dagens 

sammanträde men att hon istället kommer att besöka kommunala 

pensionärsrådets möte i höst.  

______________ 
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Kommunala pensionärsrådet  
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§ 18   

Delårsbokslut per mars 

Thomas Brandell, socialchef, informerar om delårsbokslutet per mars och 

budgetuppföljning per april som ger en nollprognos vid årets slut.  

______________ 
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Kommunala pensionärsrådet  
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§ 19   

Budget 2018 

Socialchef Thomas Brandell informerar om budgetförslaget för 2018-2020. 

Fullmäktige ska fatta beslut om budgeten den 12 juni. 

Vård- och omsorgsnämnden har i budgetförslaget fått en ramförstärning på 

12,1 mnkr, vilket är bra. Medlen beräknas bland annat gå till köp av 

hemtjänst, anställning av ytterligare biståndsbedömare, förstärkning av 

nattpersonal på korttidsvården på Pomona, förstärkning av hemsjukvård 

med en sjuksköterska på kväll/helg, satsning på teknikutveckling. 

Förändringar ska också göras i avlösningen som innebär att all avlösning är 

biståndsbedömd men gratis (tidigare har de första tio timmarna inte 

biståndsbedömts).  

Verksamheterna kommer inte heller kompenseras för lönekostnadsökningar 

i år, detta på grund av ett generellt ansträngt ekonomiskt läge.  

Gun-Britt Renefalk säger att Anhörigföreningen motsäger sig att 

avlösningen ska biståndsbedömas, då detta innebär att den friske anhörige 

måste biståndsbedömas. Likaså poängteras att tio timmars avlastning per 

månad är för lite.  

Föreningsrepresentanterna i Kommunala Pensionärsrådet motsätter sig 

också att lönekompensation inte ska äga rum då detta kommer drabba 

personalen.  

 

______________ 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 20   

Regionsamarbetet 

Thomas Brandell, socialchef, informerar om att landstinget och 

regionförbundet inte längre finns utan att Håbo är del av Region Uppsala. 

Thomas Brandell upplever att viljan till samarbete och samverkan har ökat 

genom denna förändring.  

______________ 
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§ 21   

Färdtjänsten  

Thomas Brandell informerar om att avtalet med Bålsta Taxi förlängs till 

sista september 2018, då det löper ut och ny upphandling måste göras. 

Tidigare aviserad upphandling har avbrutits.  

______________ 
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§ 22   

Nytt äldreboende 

Thomas Brandell informerar om att företag fått möjlighet att skicka in en 

intresseanmälan för att bygga äldreboendet vid Kyrkcentrum. 16 

intresseanmälningar kom in och tolv av dessa klarade de uppställda 

kvalificeringskraven. Dessa tolv har fått inbjudan att komma med ett anbud. 

Anbuden ska vara inne den 22 juni och därefter utvärderas. Sista veckan i 

juni beräknar man att ett tilldelningsbeslut bör kunna fattas.  

Fråga uppkommer om ifall personer som arbetar i berörda verksamheter ska 

vara delaktiga när det gäller att utvärdera anbuden och svar ges att så är 

fallet.  

______________ 
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§ 23   

Sommarsituationen 

Thomas Brandell informerar om att det är påtagligt svårare att rekrytera 

personal, så även sommarpersonal. Verksamheterna tror sig dock kunna 

rekrytera sommarvikarier på undersköterskesidan. Däremot kommer det inte 

gå att rekrytera sjuksköterskor i den utsträckning som behövs, vilket innebär 

att vissa schemarader inte kommer vara bemannade under sommaren.   

Fråga uppkommer om ifall det skulle gå att anställa sommarlediga 

skolsköterskor under sommaren i den mån de skulle ha intresse av att arbeta 

då. Thomas Brandell informerar om att denna möjlighet inte har setts över.  

______________ 
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§ 24   

Information från plan- och utvecklingsavdelningen 

Isabell Lundberg informerar om vilka bostadsprojekt som är på gång i 

kommunen. Bland annat informeras om följande:  

 Tvåhusområdet: Planen avser bostäder i området omkring kyrkan vid 

Stockholmsvägen - detaljplanen är ute på granskning.  

 Kalmarsand park: Bostäder planeras i området vid silon, bland annat 

ett boende för äldre. Detaljplanen ska gå ut på samråd. 

 Väppeby äng: Lägenheter och småhus planeras vid Väppeby äng. 

Kommunen anpassar för närvarande vägarna efter detta.  

 Björkvallen: BoKlok avser bygga lägenheter i 2-4 våningar. 

Detaljplanen ska gå ut på granskning efter sommaren.  

 Bålsta Centrum: Planen är att gå mot att göra Bålsta till en mindre 

stad. Den första etappen av projektet innehåller 740 lägenheter och 

pågår för närvarande.  

 Vidablick: Ett 17 våningars trähus ska byggas. Byggstart sker under 

nästa år.  

 Bovieran: Bovieran vill bygga i Bålsta och kommunen arbetar med 

frågan om markanvisning.  

 Gröna Dalen: Visionen är en stadspark med aktiviteter för alla och 

att synliggöra Mälaren. Viss kompletterande bostadsbebyggelse 

behövs för att finansiera projektet.  

 

Generellt sett är efterfrågan från byggherrar på att bygga i kommunen är 

stor, vilket tyder på att behovet av bostäder i kommunen också är stort.  

______________ 
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§ 25   

LOV - efter förändrad ersättning 

Gun-Britt Renefalk efterfrågar rapport om resultatet av den förändrade 

ersättningen till utförarna inom hemtjänst. Grannvård sa upp avtalet efter 

förändringarna. Thomas Brandell informerar om att man kommit överens 

med Grannvård men också att man fått ändra lite i systemet för ersättning 

för att komma överens. Förändringarna avser uppräkningen genom 

omsorgsprisindex samt den extra ersättning man får om man har större andel 

utbildade undersköterskor i personalen.  

______________ 
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§ 26   

Solängen - personalläget 

Thomas Brandell informerar om att Solängen har fått ny chef; Matilda 

Norell. Man har lyckats fylla tjänsterna efter dem som sa upp sig i mars. 

Klimatet på Solängen upplevs nu som bättre.  

Ann-Christin Borneteg informerar om att hon nu har besökt Solängen och 

fått en positiv uppfattning av boendet efter att ha pratat med såväl boende 

som kommunal på samtliga avdelningar. Det enda som var negativt var 

bristen på blommor i utemiljön.  

______________ 
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§ 27   

Köer till korttidsboende  

Thomas Brandell informerar om att kommunen inte har några köer till 

korttidsboendet och att inga platser för närvarande köps. Ett köp av 

korttidsplats kan dock vara på gång. Planen är att när lämplig lägenhet blir 

ledig på Pomona ska denna användas till korttidsboende.  

______________ 
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§ 28   

Fotvården 

Thomas Brandell informerar om att det varit en viss nedgång i antal kunder 

hos den kommunala fotvården efter taxehöjningen. Detta kanske delvis på 

grund av höjningen men också på grund av personalbrist. Nu är 

verksamheten åter fullt bemannad och kunderna börjar också komma 

tillbaka.  

______________ 
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§ 29   

Ung omsorg 

Thomas Brandell informerar om Ung Omsorg där gymnasieelever rekryteras 

för att sätta guldkant på äldreboenden. Detta projekt är nu igång varannan 

helg på Solängen, Dalängen och Pomona, där ungdomar ordnar extra 

aktiviteter på helgerna. Både boende och personal är nöjda med detta. Några 

av ungdomarna har också fått sommarjobb inom verksamheterna.  

______________ 
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§ 30   

Övriga frågor/ärenden 

Teknikprojektet 

Carl-Erik Thulin efterfrågar status för teknikprojektet. Thomas Brandell 

informerar om att då Matilda Norell, som tidigare var projektledare, nu är 

chef på Solängen måste projektledare rekryteras och projektet är därför 

vilande. Det planeras komma igång igen till hösten.  

Personalläget i Håbo kommun 

Irene Lundbäck efterfrågar information om personalläget i kommunen 

generellt, då många delar av kommunens verksamheter tycks sakna 

personal. Carina Lund (M) säger att information om personalläget ska 

delges kommunstyrelsen på måndag. Plan-och utvecklingsavdelningen har 

stor personalbrist. Det är brist på personal inom dessa yrkeskategorier i hela 

landet på grund av allt byggande som pågår. Thomas Brandell informerar 

om att man inom socialförvaltningens områden beslutat om vissa insatser 

för att rekrytera personal. Lönemässigt ligger kommunen redan väl till. 

Dock är det generell brist på personal inom dessa områden. Kommunen 

arbetar också generellt med hur man kan vara en attraktiv arbetsgivare.  

Pomona 

Thomas Brandell informerar om att hissarna på Pomona måste bytas ut. 

Detta kommer ske i både hus 2 och 4 och görs under perioden januari-mars 

2018. Det tar ca 6 veckor per hiss och det finns en hiss per hus. Det kommer 

innebära att möjligheterna för att gå ut, liksom att, i viss mån, ta emot 

besök, kommer minska under perioden. Man arbetar för att hitta lösningar 

under tiden för reparationen - exempelvis på trappklättrare och extra 

bärhjälp. Dialog förs också med Håbohus om eventuell hyresreducering 

under perioden.  

Gratis kollektivtrafik för seniorer 

Fråga uppkommer om vad som hänt i frågan om gratis kollektivtrafik för 

seniorer. Carina Lund informerar om att frågan varit aktuell flera gånger 

men att UL inte gett ett bra svar i frågan. En ny skrivelse i frågan har 

nyligen skickats.  

______________ 
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§ 99 Dnr 2017/00373  

Yttrande över granskningsrapport av Håbo kommuns 
mark- och exploateringsverksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över granskningsrapport av Håbo 

kommuns mark- och exploateringsverksamhet och översänder det till 

kommunens revisorer.  

Sammanfattning  

Kommunrevisionen har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av 

kommunens exploateringsverksamhet mot bakgrund av kommunens starka 

tillväxt.  

Den övergripande revisionsfrågan har varit om exploateringsverksamheten i 

kommunen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om det finns en 

ändamålsenlig styrning med instruktioner och riktlinjer för hantering av 

exploateringsprojekt som säkerställer en god intern kontroll.  

Av revisionsrapporten framgår en bedömning av att det finns 

förbättringsområden såväl i själva exploateringsverksamheten som i dess 

styrning. I uppdraget hade det lagts fast åtta kontrollmål och resultatet visar 

att tre av dessa anses uppfyllda, tre är delvis uppfyllda, ett är inte uppfyllt 

och slutligen är det ett som inte är möjligt att utvärdera ännu. Det område 

som inte anses vara uppfyllt handlar om tydligheten med 

ansvarsfördelningen inom exploateringsverksamheten.    

Revisionsrapportens huvudsakliga rekommendationer med anledning av 

granskningen är följande: 

- Dokumentera exploateringsprocessen och ansvarsfördelningen. 

- Tydliggör rollfördelning mellan politik och tjänstemän, internt och 

gentemot externa intressenter. Samarbetet mellan kommunstyrelsen och 

plan- och utvecklingsavdelningen måste förbättras.  

- Tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan kommunen och Håbo 

Marknads AB. 

- Tidigarelägg den politiska processen i exploateringsprojekten, för att tidigt 

ta ställning till projekt, kalkyler och budget för exploateringsverksamhete, 

exempelvis inom ramen för ett igångsättningsbeslut tidigt i 

exploateringsprocessen.  
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- Upprätta en långsiktig ekonomisk analys över effekterna på kommunens 

drift- och investeringsbudget med anledning av den omfattande 

exploateringsverksamheten. 

- Fastställ riktlinjer för exploateringsavtal.   

Kommunstyrelsens förvaltning anser att revisionens rekommendationer är 

välgrundade och det pågår sedan tidigare arbete i denna riktning, och detta 

måste fullföljas skyndsamt. I rapporten görs också bedömningen att 

organisationen kring exploateringsverksamheten sannolikt inte är 

dimensionerad för att klara den kraftigare tillväxttakten avseende nya 

bostäder. Även här pågår insatser för att rekrytera dels tjänster som ska 

återbesättas men också nya tjänster så att organisationen blir bättre anpassad 

efter den tillväxt som råder. Utifrån dessa övergripande synpunkter har 

förvaltningen arbetat fram ett förslag till yttrande. Förvaltningen föreslår att 

kommunstyrelsens antar yttrandet och överlämnar det till kommunens 

revisorer i sin helhet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 

Revisionsrapport.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-08-14 KS 2017/00373 nr 76803 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Per Nordenstam, kommundirektör 
0171-525 03 
per.nordenstam@habo.se 

 

Yttrande över granskningsrapport av Håbo kommuns mark- och 
exploateringsverksamhet 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsens antar yttrandet över granskningsrapport av Håbo 

kommuns mark- och exploateringsverksamhet och översänder det till 

kommunens revisorer.    

 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av 

kommunens exploateringsverksamhet mot bakgrund av kommunens starka 

tillväxt.  

Den övergripande revisionsfrågan har varit om exploateringsverksamheten i 

kommunen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om det finns en 

ändamålsenlig styrning med instruktioner och riktlinjer för hantering av 

exploateringsprojekt som säkerställer en god intern kontroll.  

Av revisionsrapporten framgår en bedömning av att det finns 

förbättringsområden såväl i själva exploateringsverksamheten som i dess 

styrning. I uppdraget hade det lagts fast åtta kontrollmål och resultatet visar 

att tre av dessa anses uppfyllda, tre är delvis uppfyllda, ett är inte uppfyllt 

och slutligen är det ett som inte är möjligt att utvärdera ännu. Det område 

som inte anses vara uppfyllt handlar om tydligheten med 

ansvarsfördelningen inom exploateringsverksamheten.    

Revisionsrapportens huvudsakliga rekommendationer med anledning av 

granskningen är följande: 

 Dokumentera exploateringsprocessen och ansvarsfördelningen. 

 Tydliggör rollfördelning mellan politik och tjänstemän, internt och 

gentemot externa intressenter. Samarbetet mellan kommunstyrelsen 

och plan- och utvecklingsavdelningen måste förbättras.  

 Tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan kommunen och Håbo 

Marknads AB. 

 Tidigarelägg den politiska processen i exploateringsprojekten, för att 

tidigt ta ställning till projekt, kalkyler och budget för 

exploateringsverksamhete, exempelvis inom ramen för ett 

igångsättningsbeslut tidigt i exploateringsprocessen.  
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 Upprätta en långsiktig ekonomisk analys över effekterna på 

kommunens drift- och investeringsbudget med anledning av den 

omfattande exploateringsverksamheten. 

 Fastställ riktlinjer för exploateringsavtal.   

Kommunstyrelsen förvaltning anser att revisionens rekommendationer är 

välgrundade och det pågår sedan tidigare arbete i denna riktning, och detta 

måste fullföljas skyndsamt. I rapporten görs också bedömningen att 

organisationen kring exploateringsverksamheten sannolikt inte är 

dimensionerad för att klara den kraftigare tillväxttakten avseende nya 

bostäder. Även här pågår insatser för att rekrytera dels tjänster som ska 

återbesättas men också nya tjänster så att organisationen blir bättre anpassad 

efter den tillväxt som råder. Utifrån dessa övergripande synpunkter har 

förvaltningen arbetat fram ett förslag till yttrande. Förvaltningen föreslår att 

kommunstyrelsens antar yttrandet i sin och överlämnar det till kommunens 

revisorer i sin helhet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning, 

Beslutsunderlag 

– Förslag till yttrande 

– Revisionsrapport.   

__________ 

Beslut skickas till 

Revisionen 

Kommundirektör   
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Kommunstyrelsens kansli 
Per Nordenstam, kommundirektör 
0171-525 03 
per.nordenstam@habo.se 

 

Yttrande över granskningsrapport av Håbo kommuns 
exploateringsverksamhet 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av 

kommunens exploateringsverksamhet mot bakgrund av kommunens starka tillväxt.  

Den övergripande revisionsfrågan har varit om exploateringsverksamheten i 

kommunen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om det finns en ändamålsenlig 

styrning med instruktioner och riktlinjer för hantering av exploateringsprojekt som 

säkerställer en god intern kontroll.  

Av revisionsrapporten framgår en bedömning av att det finns förbättringsområden 

såväl i själva exploateringsverksamheten som i dess styrning. I uppdraget hade det 

lagts fast åtta kontrollmål och resultatet visar att tre av dessa anses uppfyllda, tre är 

delvis uppfyllda, ett är inte uppfyllt och slutligen är det ett som inte är möjligt att 

utvärdera ännu. Det område som inte anses vara uppfyllt handlar om tydligheten 

med ansvarsfördelningen inom exploateringsverksamheten.    

 

Revisionsrapportens huvudsakliga rekommendationer med anledning av 

granskningen är följande: 

 Dokumentera exploateringsprocessen och ansvarsfördelningen. 

 Tydliggör rollfördelning mellan politik och tjänstemän, internt och 

gentemot externa intressenter. Samarbetet mellan kommunstyrelsen och 

plan- och utvecklingsavdelningen måste förbättras.  

 Tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan kommunen och Håbo 

Marknads AB. 

 Tidigarelägg den politiska processen i exploateringsprojekten, för att 

tidigt ta ställning till projekt, kalkyler och budget för 

exploateringsverksamhete, exempelvis inom ramen för ett 

igångsättningsbeslut tidigt i exploateringsprocessen.  

 Upprätta en långsiktig ekonomisk analys över effekterna på 

kommunens drift- och investeringsbudget med anledning av den 

omfattande exploateringsverksamheten. 

 Fastställ riktlinjer för exploateringsavtal.   

Kommunstyrelsen anser att revisionens rekommendationer är välgrundade och det 

pågår sedan tidigare arbete i denna riktning, och detta måste fullföljas skyndsamt. I 

rapporten görs också bedömningen att organisationen kring 
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exploateringsverksamheten sannolikt inte är dimensionerad för att klara den 

kraftigare tillväxttakten avseende nya bostäder. Även här pågår insatser för att 

rekrytera dels tjänster som ska återbesättas men också nya tjänster så att 

organisationen blir bättre anpassad efter den tillväxt som råder. 

Synpunkter 

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat 

markexploateringsverksamheten i kommunen. Med markexploatering avses 

åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för att kunna bygga 

bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår 

därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, 

grönområden, VA- och el-anläggningar med mera.  

Bakgrunden till uppdraget anges vara kommunens starka tillväxt, och den 

övergripande revisionsfrågan har då varit om exploateringsverksamheten i 

kommunen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om det finns en ändamålsenlig 

styrning med instruktioner och riktlinjer för hantering av exploateringsprojekt som 

säkerställer en god intern kontroll.  

För att kunna genomföra granskningen fastlades åtta kontrollmål som rapporten 

redovisar detaljerat för tillsammans med en sammanfattande bedömning. Här följer 

de åtta kontrollmålen tillsammans med kommunstyrelsens kommentarer.  

1 En strategi för kommunens tillväxt som återspeglas i kommunens översiktsplan, 

bostadsförsörjningsprognos och markanvisningspolicy finns.  

Anses vara delvis uppfyllt.  

 

”De huvudsakliga styrdokumenten återspeglar kommunens strategi för tillväxt. 

Flera av dem behöver uppdateras, och riktlinjer för exploateringsavtal behöver tas 

fram. Granskningen indikerar ett behov av att se över att kommunens resurser 

matchar framtida utbyggnadsplaner.” 

Kommunstyrelsens kommentar: 

Gällande anpassning av resurser som matchar framtida utbyggnadsplaner så pågår 

rekrytering såväl på bygg- och miljöförvaltningen som på tekniska avdelningen. 

Det handlar både om återbesättning av lediga tjänster och tillsättande av nya. 

Eftersom Håbo kommun ligger i en het region och det är många som konkurrerar 

om samma arbetskraft har det visat sig svårt att rekrytera. För att lyckas i 

rekryteringen är rekryteringsföretag inkopplade på chefstjänster och 

projektledartjänster samt planarkitekter. Det planeras även förstärkning på 

planadministration och kommunikation kring våra projekt. I avvaktan på 

tillsättningar så är ett flertal konsulter inne i ordinarie verksamhet för att stötta upp i 

projekt och linjearbete.  

Översiktsplanen nämns och där pågår fortsatt arbete med målet om ett antagande 

under 2018. Bostadsförsörjningsprogrammet har ett fyraårsperspektiv och är därför 

tänkt att revideras under 2018.  
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Komplettering av markanvisningspolicyn från 2014 avseende vilken form av 

markanvisning som används vid vilka tillfällen kommer att ses över i samband med 

framtagandet av riktlinjer för exploateringsavtal eftersom de två momenten hänger 

ihop och båda berörs av ny lagstiftning.  

Bedömningen som görs i rapporten att kommunen behöver tillse att 

exploateringsprojekten verkligen ger ett överskott delas av kommunstyrelsen. För 

närvarande finns målet om att exploatering på kommunal mark ska ge ett överskott 

om 15 procent och på privat mark ska full kostnadstäckning erhållas. 

Kommunstyrelsen instämmer i att det är viktigt att samtliga exploateringar ger 

bidrag till kommunens ökade driftkostnader i takt med att tätort och infrastruktur 

växer. Inte minst som kommunen står inför stora investeringar framöver vad gäller 

utbyggnad av renings- och vattenverk, förskolor och skolor, gator och GC, 

parkmiljöer och dagvattenanläggningar, aktivitetsytor av olika slag med mera. 

De kommunala verksamheternas behov av lokaler förändras över tiden. Ibland 

handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det 

om att minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler när det behövs. Därför är 

det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. 

Kommunstyrelsens tekniska avdelning har påbörjat ett arbete med att kartlägga 

verksamheternas behov av lokaler på lite längre sikt. Arbetet kommer att utmynnas 

i en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan för kommunen kommer att 

presenteras för kommunstyrelsen under 2017. 

En 10-årig investeringsplan har arbetats fram av förvaltningarna baserad på den 

befolkningsutveckling som kommunen står inför de kommande 10 åren. Vidare har 

en utredning genomfört av Sveriges kommuner och landsting (SKL) på uppdrag av 

kommunen som tar sikte på hur olika scenarior av befolkningstillväxt och 

byggnation kommer att påverka kommunens ekonomi. Utredningen har 

presenterats för kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet för år 2018-2021. 

 

2 Ansvaret för exploateringsverksamheten är tydlig med lämplig ansvarsfördelning.  

Anses inte vara uppfyllt.  

”Ansvarsfördelningen inom förvaltningen är tydlig. Rollfördelning mellan politik 

och förvaltning är inte tydliggjord. Samarbetet med Håbo Marknads AB uppges av 

förvaltningen inte fungera tillfredsställande.” 

Kommunstyrelsens kommentar: 

Troligen är detta med tydlig ansvars- och rollfördelning en av de viktigaste 

nycklarna för att få till en framgångsrik exploateringsverksamhet som bygger på 

långsiktighet, kunskap, rättssäkerhet, transparens, samarbete, förtroende och tillit.  

I syfte att komma dithän har därför ett antal åtgärder genomförts under våren och 

försommaren. Delegationsordningen har ändrats - utskotten har fått mer ansvar, en 

ny företagspolicy har processats fram och ytterligare förtroendeskapande åtgärder 

planeras under hösten. När företagspolicyn har antagits ska översynen fortsätta med 

revidering av ägardirektiven så att framförallt HMAB:s uppdrag klarläggs. 
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Kommunstyrelsen har även vid sammanträdet 2017-05-29, § 148, beslutat om att 

uppdra till förvaltningen att i riktlinjer förtydliga hur HMAB:s ansvar i 

markexploateringsprocessen avseende kommersiell etableringsmark ska se ut. 

Som ett led i utveckling av exploateringsverksamheten planeras ett större 

ansvarstagande från tekniska avdelningen kring planering, projektering och 

genomförande av den tekniska infrastrukturen när väl organisationen på tekniska är 

bättre anpassad efter den tillväxt kommunen är mitt upp i.   

3 Det finns styrdokument och riktlinjer för hantering av 

exploateringsverksamheten/projekten på såväl politisk som tjänstemannanivå.  

Anser vara delvis uppfyllt.  

”Det finns en tydlig röd tråd mellan dokumenten. Långsiktigheten i 

plandokumenten behöver utökas.”  

 

Kommunstyrelsens kommentar: 

Av de dokument som har listats under detta kontrollmål så kommer riktlinjer för 

exploateringsavtal att tas fram under innevarande höst tillsammans med 

uppdatering av markanvisningspolicyn. Behovet att komplettera dokumentationen 

av exploateringsprocessen är stor, och kommer att vara högt prioriterat när väl 

förvaltningarnas omfattande rekryteringsarbete kopplat till just exploatering har gått 

i mål. Dock torde det inte ske hösten 2017 som uppgavs i våras under intervjuverna, 

utan det torde bli först under 2018.  

Gällande mötesforumen så sker en fortsatt utveckling i de så kallade plan- och 

projektmötena där representanter från kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och 

miljöförvaltningen och HMAB deltar. En gemensam projektmodell är lanserad och 

utbildning har genomförts och fortsätter för nya medarbetare. Förutsättningar finns 

för att projektgruppsmötena kommer att utvecklas väl när det kommer att finnas 

tillräckligt med egen personal för att representera de olika ansvarsområdena.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har även fått ökat ansvar kopplat till planläggning 

och exploatering, vilket förväntas underlätta dialog och avstämning i tidiga skeden. 

Dessutom sker en beredning inför sammanträdet i två olika forum med 

representanter från Håboalliansen i det ena och oppositionen i det andra. 

Förhoppningen är att detta ska medföra förbättrad kommunikation åt alla håll.    

4 Kalkyler tas fram i samband med igångsättning av exploateringsprojekt.  

Anses vara uppfyllt.  

 

”Kalkyler tas fram tidigt i processen. Ett utvecklingsområde är dock att fastställa 

dem politiskt i ett tidigare skede.”  

 

Kommunstyrelsens kommentar: 

Rutin finns för detta och fungerar relativt väl. Ett förbättringsområde är dock att i 

ett tidigt skede lägga fram ett förslag till beslut som blir ett politiskt ekonomiskt 

inriktningsbeslut som stöd för allt arbete i projektets uppstart och början. 

Inledningsvis är inte alla faktorer som påverkar kostnadsbilden kända, utan det tas 
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fram underhand. Det skulle då underlätta och bli än mer transparent om en tidig 

kalkyl tas fram på dittills kända faktorer och en utredningsbudget fastställs. I ett 

senare skede när behov av åtgärder och kostnadsbilden har blivit mer känd och 

kalkylerbar kan en exploateringsbudget läggas fast och igångsättning av projektet 

ske. Rutin för ett sådant upplägg föreslås tas fram.  

5 En löpande avstämning/uppföljning och återrapportering av respektive 

exploateringsprojekt i kommunen sker.  

Anses vara uppfyllt. 

”Avstämning och uppföljning sker månadsvis i samarbete mellan plan- och 

utvecklingsavdelningen och ekonomiavdelningen.” 

Kommunstyrelsens kommentar: 

Rutin finns för detta och fungerar väl.  

6 En löpande återrapportering av respektive exploateringsprojekt till 

kommunstyrelsen med kommentarer avseende avvikelser, utveckling samt med 

prognoser sker.  

Anser vara uppfyllt.  

 

”Uppföljning sker på såväl aggregerad nivå som på projektnivå i samband med 

delårsbokslut och bokslut. Avvikelser hanteras i kommunstyrelsen.” 

Kommunstyrelsens kommentar: 

Den ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen fungerar väl, men skulle 

underlättas av ett start- eller inriktningsbeslut kring ekonomi i ett tidigare skede i 

processen innan det ens går att lägga fast en slutlig exploateringsbudget. Rutin för 

ett sådant upplägg föreslås tas fram, se även pkt 4.  

7 Slutredovisning av exploateringsprojekten sker.  

”Kan ej bedömas.” 

Kommunstyrelsens kommentar:  

Sedan kommunen för några år sedan införde ett mer strukturerat arbete gällande 

den ekonomiska redovisningen för exploateringsverksamheten så är det inget 

projekt som har kommit till sitt slutskede och blivit aktuell för slutredovisning. 

Först ut kommer projektet Svarta Lutan att vara som slutredovisas i år och strax 

därefter kommer Draget. Rutin för hur slutredovisning ska ske finns upprättad.    

8 Det finns en fungerande samordning med övriga intressenter i 

exploateringsprocessen  (planering, infrastruktur, byggande mm).  

Anses vara delvis uppfyllt.  

 

”Samordningen inom förvaltningarna fungerar väl. Samordningen med Håbo 

Marknads AB behöver förtydligas och stärkas, liksom dialogen mellan förvaltning 

och kommunstyrelsen.” 
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Kommunstyrelsens kommentar: 

Samarbetet mellan tekniska avdelningen och plan- och utvecklingsavdelningen är 

gott, men kan förväntas utvecklas än mer dels tillsammans med nya chefer som är 

under ingång respektive rekrytering dels med de övriga rekryteringar som pågår. 

Samtidigt är det av vikt att samarbetet mellan kommunen och bolagen förbättras 

och hittar sina former och att det inte finns några oklarheter i roller och ansvar, se 

även pkt 2. 

Dialogen mellan förvaltning och kommunstyrelse har avgörande betydelse för 

verksamheten liksom arbetsmiljön. Därför är de åtgärder ovan som rör den politiska 

nivån grundläggande för framgången.  

Ställningstagande 

Av ovanstående kan utläsas att de av revisionsrapportens huvudsakliga sex 

rekommendationerna med anledning av granskningen redan har åtgärdats eller 

planeras att bli åtgärdade. Rekommendationerna är välgrundade och pekar på de 

viktigaste förbättringsområdena kopplat till exploateringsverksamheten. Det blir 

lämpligt att göra en utvärdering första kvartalet 2018 om vidtagna åtgärder är 

tillräckliga.   
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§ 103 Dnr 2017/00400  

Yttrande, revidering av riksintresse för 
kulturmiljövården 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godta de föreslagna revideringarna av 

riksintresset för kulturmiljövården gällande C 64-Skokloster och C65- 

Yttergran-Övergran.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att, till 

kommunstyrelsens sammanträde, se över om de föreslagna gränserna för 

riksintressen i kommunen är rimliga samt om Biskops Arnö borde föreslås 

som riksintresse.  

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Uppsala län har till Håbo kommun lämnat ett förslag till 

revidering av riksintressen för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken för yttrande senast den 30 september 2017. För Håbo kommun 

finns sedan tidigare två områden utpekade som riksintressen för 

kulturmiljövården, Skoklosterhalvön och delar av socknarna Yttergran och 

Övergran. Syftet med revideringen är att precisera och tydliggöra 

riksintresseområdenas värden, så att de kan vara ett stöd vid avvägningar 

mellan skilda markanvändningsanspråk.  

Länsstyrelsen har förutom omformulering av värdebeskrivningar föreslagit 

en mindre utökning av området för riksintresseanspråk på Skoklosterhalvön 

samt en något större utökning av området Övergran utmed Ryssviken norrut 

mot Häggeby socken. Det föreslås mindre utökning vid Brunnsta samt vid 

Yttergran. Samtidigt föreslås att området söder om E18 i Yttergrans socken 

utgår som riksintresse. Föreslagna förändringar av gränser för områdena är 

tydligt angivet i remisshandlingens kartbilaga. 

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att de reviderade 

värdebeskrivningarna kopplat till de något reviderade riksintresseområdena 

utgör värdefullt underlag inför kommande utveckling inom kommunen och 

föreslår kommunstyrelsen godta de föreslagna förändringarna.  

Beslutsunderlag 

Remiss daterad den 9 juni 2017 ställd till Håbo kommun avseende 

revidering av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6§ 

miljöbalken.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att förvaltningen, till kommunstyrelsens 

sammanträde, ska se över om de föreslagna gränserna för riksintressen i 

kommunen är rimliga samt om Biskops Arnö borde föreslås som 

riksintresse.  

Beslutsgång 

Efter avslutade överläggningar och diskussion frågar ordförande Carina 

Lund (M) om arbetsutskottet kan föreslå kommunstyrelsen godta de 

föreslagna ändringarna i riksintresset samt om förvaltningen kan ges i 

uppdrag att se över frågeställningarna i Fredrik Anderstedts (S) yttrande och 

finner att så sker.  

______________ 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Klas Klasson, Kommunarkitekt 
0171-52740 
klas.klasson@habo.se 

 

Svar på remiss från Länsstyrelsen i Uppsala län avseende 
revidering av riksintresse för kulturmiljövården i Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godta de föreslagna revideringarna av 

riksintresset för kulturmiljövården gällande C 64-Skokloster och C65- 

Yttergran-Övergran.   

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Uppsala län har till Håbo kommun lämnat ett förslag till 

revidering av riksintressen för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken för yttrande senast den 30 september 2017. För Håbo kommun 

finns sedan tidigare två områden utpekade som riksintressen för 

kulturmiljövården, Skoklosterhalvön och delar av socknarna Yttergran och 

Övergran. Syftet med revideringen är att precisera och tydliggöra 

riksintresseområdenas värden, så att de kan vara ett stöd vid avvägningar 

mellan skilda markanvändningsanspråk.  

Länsstyrelsen har förutom omformulering av värdebeskrivningar föreslagit 

en mindre utökning av området för riksintresseanspråk på Skoklosterhalvön 

samt en något större utökning av området Övergran utmed Ryssviken norrut 

mot Häggeby socken. Det föreslås mindre utökning vid Brunnsta samt vid 

Yttergran. Samtidigt föreslås att området söder om E18 i Yttergrans socken 

utgår som riksintresse. Föreslagna förändringar av gränser för områdena är 

tydligt angivet i remisshandlingens kartbilaga. 

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att de reviderade 

värdebeskrivningarna kopplat till de något reviderade riksintresseområdena 

utgör värdefullt underlag inför kommande utveckling inom kommunen och 

föreslår kommunstyrelsen godta de föreslagna förändringarna.    

 
Ärendet 

För närvarande pågår en översyn av riksintressen i hela landet och 

Länsstyrelsen har som ett led i detta tittat närmare på gällande riksintressen 

för kulturmiljövården i Håbo kommun. Utpekade riksintressen innebär för 

kommunens del att Länsstyrelsen tillsammans med riksantikvarieämbetet 

angett vilka anspråk de har ur nationellt perspektiv på de värdefulla 

kulturmiljöer i form av fornlämningar, landskap, bebyggelsemiljöer och 

kommunikationsmiljöer som finns inom kommunen.  

Sedan är det främst i kommunens översiktsplan, kulturmiljöprogram och vid 

ändring av befintliga eller upprättande av nya detaljplaner som 

riksintresseanspråken ska hävdas. Riksintressena kan också få en viss 
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betydelse för utformningsfrågor för ny bebyggelse och där vara ett stöd för 

kommunens ställningstagande i bygglovsbeslut.  

Förslaget innebär viss omformulering av värdebeskrivningar för de två 

aktuella områdena, så att det ska bli mer begripligt och underlättar tolkning 

av värdena vid eventuella förändringar av markanvändningen. Dessutom 

föreslås viss utökning/minskning av områdena geografiskt enligt bifogad 

kartbilaga. Stor vikt har lagts vid äldre tiders kommunikationsleder där 

bland annat Ryssviken haft stor betydelse som farled. Riksintresseområdet 

C65 har därför utökats norrut till att omfatta västra delarna av Häggeby 

socken med bland annat Överhassla och Nederhassla byar som hyser ett 

flertal värdefulla kulturmiljöobjekt. Föreslagna förändring av gränser för 

områdena är tydligt angivet i remisshandlingens kartbilagor över Skohalvön, 

Yttergran och Övergran. 

Bygg- och miljöförvaltningen är positiv till de föreslagna ändringarna som 

underlättar kommunens del i ansvaret som ”förvaltare” av områdets stora 

kulturvärden och uppskattar de fylliga värdebeskrivningarna.  

I den korta men viktiga formuleringen av riksintressets uttryck skulle 

eventuellt även kunna nämnas landskapets betydelse med läsbara 

sammanhang, bebyggelsestrukturer och sambandet mellan kultur- och 

naturvärden. Detta finns ju mer detaljerat beskrivet i värdebeskrivningen där 

det känns som ett starkt element. 

Framöver kommer delar av materialet att inordnas i kommunens pågående 

arbete med översiktsplanen. Inga pågående eller planerade detaljplane-

projekt bedöms påverkas. Förslaget tydliggör behovet av en samordnad 

utveckling och förvaltning av Skoklosters äldsta delar som idag saknar ett 

planmässigt skydd mot större markanvändningsförändringar.  

Håbo kommun står nu också inför behovet av en omfattande praktisk 

förvaltning av vissa fornminnesmiljöer som tidigare förvaltats av 

Länsstyrelsen i Uppsala där riksintressebeskrivningen kommer att utgöra ett 

viktigt kunskapsunderlag. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreslagna förändringar av riksintressena för kulturmiljövården medför inga 

nya åtaganden för kommunen som får ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

– Remiss daterad den 9 juni 2017 ställd till Håbo kommun avseende 

revidering av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6§ 

miljöbalken.    

__________ 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala 

Bygg- och miljönämnden  
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Bygg- och miljöförvaltningen 

 

Kultur och Livsmiljö 

 





 

 

Arbetsblad           Datum, signatur: KBT och LB 20160407 

Namn: Skohalvön, C 64    

Socken: Skoklosters och Övergrans sn 

Kommun: Håbo 

Karaktärstyp: Slottslandskap 

Karaktärsord: slott, kyrkoruin, klosterkyrka, fornlämningar från järnålder, runstenar, bildsten, 

gårdar, torp, odlingslandskap 

Motivering och uttryck 2015 

Motivering 

Godsmiljö av medeltida ursprung med Skoklosters slott från 1600-talet och Skoklosters f.d. 

klosterkyrka från 1200-talet. Centralbygd med rik fornlämningsmiljö som visar 

bebyggelseutveckling och landskapsutnyttjande från bronsålder till tidigt 1900-tal.  

 

Uttryck för riksintresset 
Skoklosters slottsanläggning och godsmiljö, Skoklosters f.d. klosterkyrka, 

bronsåldersrösen, stensträngssystem, gravfält, fornborgar, högar, runstenar och bildsten 

från järnålder, hålvägar. Tidigmedeltida kungsgård, plats för kloster och helgonkult, Flasta 

romanska kyrkoruin. Enhetliga äldre gårdar och torp.  

Motivering och uttryck 1996 
Motivering  
Odlingslandskap i förhistorisk centralbygd med det unika Skoklosters slott från 

stormaktstiden, grundat bland resterna av ett medeltida kloster. 

 
Uttryck för riksintresset 
Omfattande stensträngsystem från äldre järnålder, bronsåldersrösen, gravar och forn-

borgar från järnåldern samt runstenar och bildsten. Romansk kyrkoruin vid Flasta samt 

Skoklosters f.d. klosterkyrka från 1200-talet. Välbevarade äldre gårdar och torp. 

Skoklosters slottsanläggning med enastående 1600-talsbebyggelse. 

 

Motivering och uttryck 1987  
Skokloster 1600-talsslott med klosterkyrka från 1200-talet. Centralbygd med rikhaltigt och 

varierat fornlämningsbestånd av rösen, gravfält, stensträngssystem, fornborgar samt en 

tidigmedeltida kyrkoruin. Enhetlig ålderdomlig bebyggelse och torp. På Skohalvön illustreras 

tydligt bebyggelseutveckling och landskapsutnyttjande från äldre järnålder till nutid. 

 
Motiv för revidering 2015  
Gränsens aktualitet 
Smärre justeringar så att hela Sånkan, Nöden och Nygård samt fornborgen Lugneborg nära Kvarnlöt 

ingår i riksintresseområdet. Det är miljöer och lämningar som har en direkt koppling till 

riksintresseområdets värden. 

 

Jämförelse tidigare RIO-beskrivning och motivering:  

Den nu föreslagna texten är delvis en återgång till motivtexten från år 1987. Odlingslandskapet som 

lyftes fram 1996 är inte det huvudsakliga motivet till att peka ut Skohalvön som riksintresseområde. 



 

 

Kulturhistoriska värden 

Gravrösen från bronsålder på Arnöhuvud och på bergskrönen söder om Skoklosterdalgången visar på 

de äldsta bosättningarna i området. De ligger i karaktäristiska höjdlägen invid dåtidens vattenleder och 

visar hur man under bronsålder manifesterade sig genom monumentala rösen ut mot farlederna. De 

visar också att området var taget i anspråk från den stund det torrlades genom landhöjningen. 

 

Omfattande stensträngssystem tillsammans med gravar som ensamliggande stensättningar och gravfält 

visar på samhällelig organisation och markutnyttjande under äldre järnålder. Området mellan Långlöt 

och Klockarbord i söder märker ut sig genom ett rikt förgrenat hägnadssystem av stensträngar, 

områden med röjningsrösen och ensamliggande gravar som tillsammans visar på flera bosättningar i 

området. Stensträngssystemet berättar om markanvändning och hur markerna successivt togs i anspråk 

när de blev tillgängliga genom landhöjningen under äldre järnålder.  

 

Yngre järnålderns fornlämningar, främst gravfält, högar och runstenar har en tydlig koppling till 

områdets by- och gårdsbebyggelse och visar på kontinuitet från vikingatid till medeltid. På Skohalvön 

finns ett tiotal runstenar, bl. a. en ovanlig bildsten, den s.k. Skoklosterstenen med ryttarbilder på båda 

sidor som stilistiskt daterats till vendeltid, ca. 500 e. Kr. Runstenar, monumentala högar och 

fornborgen Lugneborg har ett tydligt samband med kommunikationsstråk på land och till havs, samt 

äldre överfarter, t.ex. runstenen vid Stavsund. Lämningarnas storlek och placering visar också tydligt 

vikten av att manifestera sig ut mot kommunikationsstråken. I området finns även en lång hålväg som 

berättar om det förhistoriska vägnätet. 

 

Fornborgen vid Håberget har en annan placering och uppbyggnad som sannolikt speglar att den haft en 

annan funktion. Den kan vara ett exempel på en tillflyktsborg alternativt att den bör beskrivas som ett 

hägnat berg, en plats för riter och kult, från bronsålder. Inom hägnaden finns tre till fem möjliga gravar 

som kan antyda att det rör sig om en gravhägnad eller kultplats från bronsålder.  

 

Vid Sanda och Sjusta visar fornlämningarna hur järnåldersbebyggelsen flyttat runt i landskapet som en 

anpassning till landhöjningen. Förekomsten av sta-namn som Flasta, Vålsta och Sjulsta visar på ett 

ortnamnskick som har sitt ursprung i järnålder.  

 

Flasta kyrkoruin är rester av en äldre, tidigmedeltida kyrka uppförd som en romansk västtornskyrka. 

Kyrkan är uppförd i skalmurstekniken som påminner om Sigtunas kyrkor varför kyrkan antas höra till 

1100-talet. Kyrkan är placerad på ett vikingatida gravfält och visar på en kontinuerligt nyttjad kultplats 

med tidstypiskt läge på en framträdande höjd invid en förhistorisk farled och en vik vid Flasta.  

 

Sko egendom berättar om ett frälsegods som blev ett Cistercienserkloster och som i samband med 

reformationen övergick till kronan för att sedan bli en förläning under 1600-talet.  

 

Från att ha varit i Knut Långes ägo kom Sko egendom att överlåtas till Cistercienserorden som anlade 

ett kloster på platsen med klosterkyrka som alltjämt finns kvar. Platsen har haft stor betydelse som ett 

viktigt katolskt kloster.   

 

Till Skoklosters miljö hör en rad byggnader av mycket olika karaktär och ursprung, som speglar 

klostertiden, stormaktstidens yttersta prakt men också jordbruksbebyggelsens tradition under 1700- och 

1800-talen. Många av byggnaderna är viktiga tidsdokument och representerar mycket stora värden. 

 

Skoklosters kyrka, en treskeppig basilika, är en av de första gotiska kyrkorna i Mälardalen och en av de 

första som byggdes av tegel. Den hör till den grupp av gotiska klosterkyrkor som blev stilbildande för 

byggandet av sockenkyrkor under 1200- och 1300-talen i Uppland, framför allt vad gäller utformning 



 

 

av fönster och portaler samt fasadblinderingar. Kyrkan uppfördes av cistercienserorden, och blev en av 

de största sockenkyrkorna i Uppland. Kyrkan har en mycket rik arkitektonisk form i tegelgotik både 

exteriört och interiört vilken är av oskattbart värde. Kyrkans interiör är i stort sett oförändrad sedan den 

senaste restaureringen på 1890-talet. Skoklosters kyrka har ett stort upplevelsemässigt värde med dess 

framträdande läge intill Skoklosters slott. 

 

I Skokloster kyrka finns ett gravkor uppfört på 1600-talet över Herman Wrangel. Gravkoret är ett 

viktigt dokument över stormaktsidens begravningskultur inom den svenska högadeln. Gravkorets 

interiör är ett av landets ståtligare gravrum från 1600-talet, med skulptörer av den döde fältmarskalken, 

utförda av Daniel Anckermann.  

 

Till Skoklosters kyrka hör även historien om en lokal helgonkult. Holmger Knutsson vördades som 

helgon i Sko klosterkyrka från 1200-talets mitt ända fram till det sena 1500-talet. Kulten var spridd 

över stora delar av Uppland, vilket kapell i Björklinge och Roslagen visar på. Det innebär att 

Skokloster var en vallfartsort av betydelse och trots att det inte finns några spår av graven är platsen i 

sig en viktig del av förståelsen för den katolska tiden i landet. 

 

Skoklosters slottsanläggning är en unik slottsmiljö från svensk stormaktstid och består av en äldre 

mangårdsbyggnad från 1610–20-talen, en enkel vitputsad byggnad med rötter i medeltiden, samt det 

nya slottet från 1600-talets andra hälft, omgivet av en stor park. De praktfulla och välbevarade 

interiörerna blev, med undantag för bankettsalen, färdiga ca 1700.  Skokloster är Sveriges bäst 

bevarade barockslott, och arkitektoniskt unikt i landet då det inte finns några påtagliga föregångare 

eller efterföljare. Med sina 77 rum är slottet det största av 1600-talets högadliga slottsbyggen. 

Skoklosters slott är vidare ett av Europas bäst bevarade barockslott, och vittnar om högadligt liv under 

stormaktstiden. Stora delar av 1600-talsinteriören finns kvar, som praktspisar, golvinläggningar, stuck 

och bjälktak. Även den lösa inredningen är av stort intresse. Den stora bankettsalen blev dock aldrig 

färdigställd, utan står än idag som en byggarbetsplats från 1600-talet.  

 

Slottet är också ett skolbildande exempel på försiktig restaureringskonst under ledning av arkitekten 

Ove Hidemark. I strid mot tidens praxis att välja moderna material och tekniker utgick han från 

slottsbyggnadens egna betingelser.  

 

Skoklosters slott har ett mycket stort upplevelsemässigt värde med dess framträdande och fria läge i 

landskapet. Genom århundradena har en mycket typisk herrgårdsbygd utvecklats på Skohalvön och till 

delar är ännu äldre tiders landskapskaraktär och odlingssystem bevarade. Kulturlandskapet i 

Skoklosters socken är ett mycket tydligt exempel på hur ett stort gods har påverkat kulturmiljön. På 

Skohalvön illustreras på ett tydligt sätt bebyggelseutveckling och landskapsutnyttjande från äldre 

järnålder till nutid.  

 

Områdets bebyggelse har en till största delen enhetlig och ålderdomlig prägel. Flertalet gårdar har 

ursprungligen varit arrendegårdar under Skoklosters gods. Intressanta gårdsmiljöer med välbevarade 

äldre mangårdsbyggnader finns i Apalle, Salsta, Sanda och Säby. Timrade parstugor från omkring 

1800 finns i Hammarby, Klockarbord, Råberga, Stavsund och Vålsta. Av de många soldat- och 

dagsverkstorpen kan miljöerna vid Nedre och Övre Sånka framhävas liksom Lövhagen och Skönlund, 

vilka har stora delar av det äldre byggnadsbeståndet bevarat. Karaktäristiskt för gårdarna är att de 

ligger välexponerade och blir därigenom viktiga inslag i landskapsbilden. De allra flesta av 

byggnaderna har ett kulturhistoriskt egenvärde. De speglar också godskomplexets organisation och 

struktur och bör även betraktas som värdefulla ur denna aspekt.  

 



 

 

Att tänka på för framtiden 

 Fornlämningar ska skyddas i enlighet med 2 kap KML 

 Byggnadsminnet ska bevaras och underhållas i enlighet med förordning (2013:558) om statliga 

byggnadsminnen. 

 Kyrkan ska bevaras och underhållas i enlighet med 4 kap KML. 

 Reservatsbestämmelserna rörande de tre naturreservaten ska följas i enlighet med 7 kap MB. 

 Godsmiljön med byggnader bör underhållas och bevaras då det omgivande landskapet med 

gårdar, torp- och statarmiljöer från olika tidsskeden är betydelsefulla för förståelsen av godsets 

historia.  

 Den öppna åkermarken är en viktig del i förståelsen och upplevelsen av miljön. Det är av stor 

vikt att området får behålla sin agrara karaktär med ett öppet landskap. 

 Den omgivande miljön med alléer bör vidmakthållas.  

 Fortsatt användning av torpbebyggelse och arbetarbostäder för bostadsändamål bör uppmuntras. 

 All bebyggelse bör behandlas med stor varsamhet. Förändringar i godsmiljön bör ske med stor 

försiktighet. Eventuella nybyggnader bör underordna sig befintlig bebyggelse och anpassas i stil, 

skala och material. 

 Respektavstånd bör hållas till Skoklosters kyrka, slott och slottspark. 

 
Värdebärare/Värdekärnor 

 Fornlämningar med bronsålderns krönrösen, äldre järnålderns stensträngssystem, fornborgar och 

yngre järnålderns gravfält och monumentala högar 

 Förhistoriska kommunikationsstråk med fornlämningar som speglar deras äldre bruk såsom 

runstenar och hålvägar 

 Flasta kyrkoruin 

 Skoklosters kyrka och kyrkomiljö 

 Skoklosters slott och godsmiljö 

 Äldre gårdsbebyggelse, torpmiljöer och statarbostäder  

 Alléer 

 Öppet odlingslandskap 

 Ängs- och hagmarker 

 Äldre vägsträckningar med alléer 

Beskrivning  
Nuvarande lagar, regler, förordningar etc.  
Fornlämningar, 2 kap. KML 

Kyrkor, 4 kap. KML; Skoklosters kyrka 

Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen; Skoklosters slott och park 

Skohalvön med Arnöhuvud, riksintresseområde för kulturmiljövården 3 kap. 6 § MB  

Arnöhuvud, riksintresseområde för naturvården, 3 kap. 6 § MB  

Ekoln, riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap. 2 § MB 

Skokloster, Sandhagen och Arnöhuvuds naturreservat, 7 kap. 4 § MB 

Regionalt intresseområde för kulturmiljövården; Skohalvön, Hå 2 

Biotopskydd för ädellövsskog, alléer, vattendrag etc.  

Bebyggelsen, 8 kap. 13, 14, 17 §§ PBL 

 

Naturgeografi 
Skohalvön domineras av en bred, flack öst-väst-gående dalgång med uppodlade lerjordar. Dalgången 

kantas av skogsklädda moränhöjder. Utmed kanterna av dalgången finns det småbruten moränmark 

med hagar och lövskogspartier. I väster möter Mälarfjärdarna Oxen och Gorran, i norr Ekoln och i 



 

 

öster av den långsmala Skofjärden. I norr ligger Arnöhuvud som är ett högt och brant parti av 

Uppsalaåsen som skjuter ut som en markant udde i Mälaren.  

 
Dagens landskapsbild  
Halvön domineras av Skoklosters slott med tillhörande gårdar och torp. Den centrala delen 

domineras av en bred dalgång som mynnar ut i Mälaren i väster och öster. På norra sidan om den 

öppna dalgången möter en barrskogsklädd moränhöjd. På södra sidan möter omväxlande, 

småkuperade moränkullar med lövskog och enstaka barrträd. I den södra delen ligger Håberget som 

med ca 60 m över havet är Håbo kommuns högsta punkt. Efter att djurhushållningen minskat under 

1960-talet har många hagmarker och mindre åkrar vuxit igen eller planterats med barrskog. Utmed 

de terränganpassade vägarna finns det runstenar som berättar om vägarnas ålder. 

 

I den östra delen av den uppodlade dalgången ligger Skokloster slott, Skoklosters kyrka och slottets 

ladugårdar med tillhörande arbetarbostäder. Slottet med tillhörande bebyggelsemiljö dominerar 

blickfånget och vyerna i detta landskapsavsnitt. Utmed kanterna av dalgången ligger områdets byar 

kvar i ursprungliga lägen med ett enhetligt, välbevarat och helt igenom äldre bebyggelsebestånd där 

byarna domineras av stora faluröda boningshus och ladugårdar. I anslutning till byarna finns partier 

med lövskog. I området finns också små tidstypiska torp. Överlag bidrar det äldre, välbevarade 

byggnadsbeståndet till upplevelsen av ett äldre jordbrukslandskap nästan helt utan sentida, moderna 

inslag. Det är endast i anslutning till Skoklosters ladugård och mitt i dalgången nära Skokloster som 

det finns byggnader från sent 1900-tal såsom en maskinhall mitt i dalgången på åkermarken och en 

konferensbyggnad vid ladugården.  

  

Utanför och i anslutning till riksintresseområde finns det tre större villa- och fritidshusområden som 

etablerats från 1960-talet och framåt; Lugnet i sydväst, Slottskogen i öster och Söderskogen i sydost.  

 

Dagens brukande 
På Skohalvön bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. År 1972 blev stora delar av Skoklosters 

socken naturreservat för att bevara kulturlandskapet och bereda allmänheten möjlighet till friluftsliv. 

Idag finns besöksverksamhet på Skoklosters slott, värdshus, motormuseum, bensinstation med 

restaurang, bad och camping. Skoklosters slott är sedan 1967 ett statligt museum. 

 

I anslutning till Skoklosters ladugård finns en sentida tillbyggnad som fungerat som 

konferensanläggning, nu nedlagd. Dess framtida användning är under diskussion, ev. skulle den 

kunna nyttjas som äldre boende? 

 

Dagens bebyggelsestruktur 
Bebyggelsen på Skohalvön 

På Skohalvön togs den centrala dalgången i anspråk av en bofast bondebefolkning under första 

årtusendet e Kr. Bebyggelsemönstret avspeglas fortfarande i landskapet, de nuvarande 

bebyggelselägena avspeglar i stort sett tillståndet vid järnålderns slut. Alla gårdar och torp i socknen 

som förr brukades av arrendebönder och torpare har sedan medeltiden och fram till modern tid 

tillhört de olika godsbildningarna, först klostret sedan säteriet. Godset har alltså haft en återhållande 

inverkan på utvecklingen. På grund av godsbildningen har Skohalvöns bebyggelse behållit en relativt 

enhetlig och ålderdomlig karaktär, trots att huvuddelen av bostadshusen tillkommit under 1800-talets 

senare del och huvudbyggnaderna i regel först under 1900-talet. Byggnader har kontinuerligt byggts 

ut och ersatts med nya enligt samtida tradition. Områdets bebyggelse har till stor del en enhetlig och 

ålderdomlig prägel.  

 



 

 

Förutom Skokloster slott som ligger vid Skofjärdens strand, finns ett antal välbevarade gårdsmiljöer. 

Flertalet har ursprungligen varit arrendegårdar under Skoklosters gods. I vissa fall är de fortfarande 

arrendegårdar under familjen von Essen som tidigare ägde slottet och som fortfarande äger stora 

marker på Skohalvön. I andra fall drivs inget jordbruk längre. Den vanligaste bostadstypen är 

sidokammarstugan, men det finns även ett mindre antal parstugor, framkammarstugor och hus med 

korsplaner eller sexdelad plan. Intressanta gårdsmiljöer med välbevarade äldre mangårdsbyggnader 

finns i Apalle, Säby, Sanda och Salta. Ålderdomliga parstugor finns i Hammarby och Råberga. I 

Klockarbord, Starsund och Vålsta finns parstugor från omkring år 1800. Vid övre och nedre Sånka 

finns en samlad välbevarad soldat- och småtorpsmiljö. Torpen Lövhagen och Skönlund har hela det 

äldre byggnadsbeståndet bevarat med ett mycket ålderdomligt bostadshus på Lövhagen.  

 

På halvöns sydöstra sida planlades och bebyggdes under 1960- och 70-talen två större områden med 

permanent- och fritidsbostäder, Slottsskogen och Söderskogen. I väster anlades även ett område med 

namnet Lugnet. Utöver dessa bostadsområden, som ligger utanför riksintresseområdet, finns ett antal 

bostadshus som varit knutna till skogs- och jordbruksdriften på halvön. Samtliga är av trä och 

flertalet har bevarade uthus av olika karaktär.  

 

Skoklosters kyrka 

Under tidig medeltid tillhörde Sko gård Knut långe, Sveriges kung mellan 1229 och 1234. Omkring 

1220 erbjöd han cistercienserorden att överta gården. Det var dock först efter Knut långes död som ett 

antal cisterciensernunnor från Byarum i Småland etablerades sig i Sko.  

 

Kyrkan uppfördes under 1200-talets andra hälft som klosterkyrka åt ett nunnekloster tillhörande 

cistercienserorden. Kyrkan är en treskeppig basilika med klerestorium, med skalmurar i tegel, enligt 

samma mönster som Mariakyrkan i Sigtuna. Gavlarna är försedda med tegelblinderingar och de 

ursprungliga fönstren finns bevarade på båda gavlarna. Västgaveln har en imponerande portal med 

detaljornament i tegel. Valven slogs vid slutet av 1200-talet.  Till klostret hörde ett flertal övriga 

byggnader som låg runt kyrkan; dormitorium, kapitelsal och matsal (refektorium). Efter att först ha 

legat norr om kyrkan flyttades klostergården till kyrkans östra sida. Inga lämningar ovan jord finns 

kvar av klosterbyggnaderna. År 1288 invigdes altaret och hela kyrkan invigdes år 1300 av ärkebiskop 

Nils Alleson. Det är en av de äldsta tegelkyrkorna i Mälardalen i gotisk stil och hör till den grupp 

klosterkyrkor som blev stilbildande för byggandet av sockenkyrkor i Uppland. Klostret förvärvade 

under 1200-talet stora områden både på Skohalvön och på andra ställen längs Mälarens stränder, 

framför allt genom donationer från bland andra Ängelätten. Under 1300-talet minskades klostrets 

egendomar, medan 1400-talets första hälft var en tid av ekonomisk och politisk uppgång. Under 1400-

talets slut minskades klostrets betydelse. Brandolyckor 1488 och 1503 skadade även byggnaderna 

svårt. I nära anslutning till Gustav Vasas tillträde 1523 drogs klostret in under kronans tillsyn. Den 

slutliga nedräkningen började dock efter Västerås recess 1527. Nunnorna tilläts att på nåder ägna sig åt 

undervisning. Den sista nunnan dog 1588 och därefter övergavs klostret som därmed förföll. Efter 

reformationen drogs klostret in till kronan och klosteranläggningen fick förfalla. Idag finns 

klosterkyrkan kvar medan klosterflyglarna och klostergången numera är borta. Till klostret hörde ett 

flertal byggnader av vilka några fanns bevarade när kyrkan avbildades av Peringskiöld på 1690-talet. 

Kyrkan och klostret drabbades av eldsvådor både 1503 och på 1560-talet. Skoklosters kyrka kom under 

1300-talet även att fungera som församlingskyrka och sockenkyrka då den gamla kyrkan i Flasta 

övergavs, vilket bidrog till att den finns kvar idag. Refektoriebyggnaden användes under lång tid som 

stall för godsets ridhästar. Den revs dock vid slutet av 1800-talet. På 1900-talet gjordes en arkeologisk 

utgrävning av klosteranläggningen som tidigare låg på kyrkans södra sida. Klosterflyglarna bildade 

enligt traditionellt mönster en fyrkant med en central klostergård i mitten.  

 



 

 

På 1620-talet lät Herman Wrangel renovera kyrkan varpå bland annat strävpelarna uppfördes. År 1639 

tillkom det Wrangelska gravkoret, en mångkantig tegelbyggnad med socklar och hörnstenar av 

sandsten, på kyrkans högra sida. En barockhuv med lanternin täcker koret där Herman Wrangels 

minnestumba står.  Kyrkans interiör är i stort sett oförändrad sedan den senaste restaureringen på 1890-

talet. Skoklosters kyrka har ett stort upplevelsemässigt värde med dess framträdande läge intill 

Skoklosters slott. 

 

Kyrkogården är belägen väster om kyrkan. Den var från början omgärdad av en bogårdsmur men 

inhägnas idag av en häck. Ingång sker i nordost och i väster där ett par grindstolpar av trä finns men 

inga grindar. Klockstapeln är belägen närmast söder om kyrkan nära dess sydvästra hörn. Klockstapeln 

som står intill kyrkan byggdes år 1743, vilket står på vindflöjen som kröner huven.  

 

Skoklosters slott  

Söder om kyrkan ligger Skoklosters slott från 1670-talet, ett av landets mest välbevarade slott från 

stormaktstiden, samt det gamla stenhuset från 1600-talets början. Slottet uppfördes efter ritningar dels 

av den tyske arkitekten Caspar Vogel, dels av Jean de la Vallée, Nicodemus Tessin d.ä. och Mathias 

Spieler. År 1654 började grundläggningsarbetet och till det yttre var slottet klart 1671. Slottet är 

uppfört i vitputsat tegel och består av fyra längor med arkader som omsluter en gård. I de fyra yttre 

hörnen reser sig åttkantiga torn täckta med kopparklädda huvar. I övrigt är taken klädda med 

svartglaserat tegel. Sjöfasadens mittrisalit kröns av en segmentformad gavel med det Wrangelska 

vapnet i målad sten relief och ett i ek snidat trofékrön, båda av Marcus Hebel. Slottet inrymde den 

grevliga familjens bostads- och representationsrum, större ekonomiutrymmen samt bostäder för 

tjänstefolket.  

 

Fältmarskalken och generalguvernören i Pommern Carl Gustaf Wrangel önskade ge sitt stamslott i 

Sverige samma monumentalitet som sina tyska borgar med fyra hörntorn; en av förebilderna var slottet 

Ashaffenburg i Bayern. De första ritningarna utfördes 1653 av Caspar Vogel, en arkitekt som Wrangel 

tidigare anlitat för slottet Wrangelsburg i Pommern, och de bearbetades i Sverige av Nicodemus Tessin 

d.ä. och Jean de la Vallée. Bygget började 1654 med längan mot vattnet, dit slottets huvudingång 

förlades. En krönt gavel pryddes av Wrangels vapen och troféer i sten och trä. Efter sju års uppehåll 

återupptogs bygget med den västra delen, men den var ännu inte avslutad vid Wrangels död 1676.  

 

Skoklosters slott betraktades redan av samtiden som ett äreminne över fältmarskalken Carl Gustaf 

Wrangel. Det har medfört att Skokloster är ett av de bäst bevarade 1600-tals slotten i Europa. I den 

förtätade historiska miljön där ett cistercienserkloster och dess kyrka hade spelat en framträdande roll 

under medeltiden byggde Wrangel Sveriges största privatbyggnad, som sedan grundläggningen 1654 

har benämnts slott. Huvudarkitekt var tysken Caspar Vogel, som före 1984 var helt okänd för 

forskningen. Byggnadens ålderdomliga fördelning med de åttkantiga tornen, som torde vara 

inspirerade av palatset Ujasdowa i Warszawa, återgår på Vogels ritningar. Men Wrangel ansåg att 

slutresultatet blev bättre med många arkitekter. Nicodemus Tessin d.ä. har skapat den eleganta 

genomgående bandrustiken med blindnischer omkring alla fönster, och Jean de la Vallée ritade en 

ståtlig sjögårdsanläggning i sten som dock aldrig blev utförd. Även Mathias Spieler och Albinius kom 

med detaljförslag. Skoklosters planlösning med rummen ordande utmed korridorer på varje 

våningsplan hör till renässansen, men bostadsvåningen var en nyhet i de svenska stormanshemmen. 

Utmed sjöfasaden i våningen en trappa upp fördelades nämligen grevens och grevinnans sviter 

symmetriskt omkring den stora matsalen i mitten med förmak, sängkammare, garderob och 

tornkabinett. Båda rumssviterna hade separata trappuppgångar från gården, liksom det Wrangelska 

palatset i Stockholm.  

 



 

 

Interiörerna med undantag för bankettsalen blev färdiga ca 1700 och är med sina 77 rum det största av 

1600-talets högadliga slottsbyggen. Stora delar av 1600-talets interiör finns kvar, som praktspisar, 

golvinläggningar, stuck och bjälktak. Även den lösa inredningen är av stort intresse. Den stora 

bankettsalen blev dock aldrig färdigställd, utan står än idag som en byggarbetsplats från 1600-talet. 

Under släkten Brahe renoverades interiören under 1800-talets första hälft. 

 

Slottet är också ett skolbildande exempel på försiktig restaureringskonst under ledning av arkitekten 

Ove Hidemark. I strid mot tidens praxis att välja moderna material och tekniker utgick han från 

slottsbyggnadens egna betingelser. Mot förmodan kunde man bevara den mäktiga takkonstruktionen 

med en spännbock av gotiskt slag och låta det svartglaserade teglet ligga kvar på fri läkt. Fasadernas 

vita, feta kalkputs behövde inte heller knackas ned utan kunde kompletteras. 

 

Stenhuset 

Efter att det nuvarande slottet tagits i bruk kring sekelskiftet 1700 kom det gamla slottet, det s.k. 

stenhuset, att användas som bostad för slottets och godsets anställda. Slottets inspektor och rustmästare 

hade sina bostäder där och byggnaden hade även rum för betjänter och mjölkpigor. Under 1600-talet 

hade huset tre våningar och trappstegsgavlar. Under 1740-talet sänktes byggnaden till två våningar och 

fick i stort sett den form den har idag. Vid mitten av 1800-talet genomgick byggnaden en kraftig 

renovering då bland annat fönstren förstorades. Vid slutet av seklet användes byggnaden som 

gårdskontor och inspektorsbostad. Byggnaden ingår i byggnadsminnet. 

 

Slottet och dess ägare 

Efter Carl Gustaf Wrangels död ärvdes Skokloster av dottern Margareta Juliana, gift Brahe, som lät 

slottet stå som fadern lämnat det och stiftade det som fideikommiss 1701. Hennes son Abraham Brahe 

stödde museitanken, lät utföra målerier i ålderdomlig stil med romerska sentenser och utökade 

samlingarna. Arbetet fortsatt under 1700-talet, då Braheska biblioteket från Rydboholm och det 

Bielkeska från Salsta fördes hit. I takt med den ökade ångbåtstrafiken från Stockholm ökade också 

intresset för Skokloster som turist attraktion och man gav ut särskilda vägledningar för besökare.  

 

1930 övergick slottet i släkten von Essens ägo. Först efter andra världskriget blev Skokloster inrett i 

bottenvåningen med en fungerande åretruntbostad för den siste fideikommissarien, nu av ätten von 

Essen. Arkitekt var Leon Nilsson, som under mellankrigstiden moderniserade åtskilliga slott i Skåne. 

Till denna epoks insatser hör också ombyggnaden av stallbyggnader till automobilmuseum och 

restaurang. År 1967 övertogs slottet, dess samlingar och parken av staten, som genomförde en 

restaurering under Ove Hidemarks ledning. Anläggningen är idag museum och sköts av Statens 

Fastighetsverk. 

 

Kloster och trädgård 

Dagens trädgård och parkområden skiljer sig ganska mycket från hur det en gång sett ut omkring 

Skokloster. Klostret Skokloster byggdes på Skohalvön under 1240-talet för cistercienserordens 

nunnor. Med tanke på goda kommunikationer sjövägen och närheten till de medeltida städerna 

Uppsala och Sigtuna var placeringen gynnsam. Efter klostrets blomstringstid under 1200- och 1300-

talen följde kärvare tider under 1400- och 1500-talen. Klostret drogs in till staten under 

reformationen 1527 och övergick 1611 i Herman Wrangels ägo. Skoklosters klosterträdgård var 

berömd långt in på 1600-talet. Genom att studera andra klosterträdgårdar kan vi göra oss en bild av 

hur den en gång har sett ut. Klosterträdgården placerades närmast klostret med en korsgång, en brunn 

och växter kopplade till Mariakultens blomstersymbolik. Längre bort från själva klosterbyggnaden 

fanns nyttoträdgårdar med grönsaker och köksväxter.  

 



 

 

När Skokloster kom i släkten Wrangels ägo förändrades mycket. Det nya slottet fick en framsida mot 

Mälaren. Man angjorde vid en sjögård; en slags hamnbassäng som omgärdades av bryggor. 

Sjögården finns kvar än idag men är till största delen torrlagd. På landsidan anlades en 

barockträdgård med parterrer och sandgångar. Den grundläggande strukturen i 1600-talsträdgården 

finns fortfarande kvar. I trädgårdens sydvästra del kan det finnas kvar rester av den tegelmur som 

ursprungligen ska ha omgett trädgården. 

 

I slutet av 1600-talet planterades lindalléer, många av dessa lindar står fortfarande kvar och behöver 

idag extra omvårdnad. På Skokloster finns det än idag många äppelträd. Traditionen att odla frukt på 

Skokloster går sannolikt tillbaka till nunnornas verksamhet under medeltiden. På 1800-talet satsade 

man på kommersiell fruktodling i större omfattning. Kommer du till Skokloster på hösten kan du få 

plocka äppelsorter uppkallade efter platsen, såsom Skokloster Pommeröder, Skokloster Renett och 

Grågylling från Skokloster. 

 

Förmodligen hade de la Vallée planlagt en lustträdgård redan år 1667 vid det nyuppförda Skokloster. 

I förslaget lyckades arkitekten med att ovanligt helgjutet förena äldre former med nya. Den västra 

delen av trädgården dominerades helt av kvarter i form av ålderdomliga kvadrater, kantade med 

fruktträd. Arkitekten introducerade de senaste moderniteterna i den södra delen av anläggningen. Här 

anlades en indelning i tre delar/nivåer, förenade genom terrasser. Närmast slottet hade de la Vallée 

helt regelmässigt valt att placera en broderiparterr följd av en nyhet inom trädgårdskonsten, en 

långsträckt engelsk gräsparterr, en s.k. boulingrin à l´anglaise. Mittperspektivet slutade dock stumt i 

den omgivande trädgårdsmuren. Mer originell var hörnlösningen där den södra respektive västra 

delen av trädgårdsanläggningen möttes. Här gjorde trädgården ett halvcirkelformat språng ut mot det 

omgivande jordbrukslandskapet. Trots en klart markerad axialitet och introduktionen av olika 

parterrmotiv förblev Skokloster en sluten, muromgärdad struktur som inte korresponderade med det 

omgivande landskapet. Byggherrens tilltagande brist på pengar framtvingade inte bara 

inskränkningar i själva byggenskapen utan även i de la Vallées storslagna projekt för trädgård jämte 

en sjögård mot Mälaren. En uppmätning från 1674 visar att endast den västra delen av trädgården 

kom till utförande, men det enda som här påminde om de la Vallées projekt var konturen av 

grundplanen med den exedraformade utbuktningen i fonden.  

 

Skoklosters f.d. stall, idag Skoklosters värdshus 

År 1895 uppfördes ett nytt stall med plats för 96 kor och 28 hästar på Skoklosters gods. Undervåning 

byggdes av tegel och fodervinden av trä. När det nya stallet stod klart revs den gamla fägården (som 

låg ungefär där dagens bensinstation ligger) och herrestallet, som i sina äldsta delar bestod av det 

medeltida klostrets refektoriebyggnad. Herrestallets 1600-talsportal flyttades till den nya ladugården. 

Under 1964-67 byggdes ladugården om till värdshus och hotellanläggning. År 2007 totalrenoverades 

anläggningen och en tillbyggnad uppfördes. Det har varit konferensverksamhet inne i byggnaden, idag 

finns planer på att starta upp ett äldreboende.  

 

Sjövillan 

Villan byggdes 1919 efter ritningar av arkitekt Ragnar Hjort. Den ligger i anslutning till Skoklosters 

ångbåtsbrygga, och var kombinerad telegraf och inspektorsbostad. Den ägs idag av svenska kyrkan 

som bland annat driver ett sommarcafé där. Byggnaden är ett tidigt exempel på tjugotalsklassicism och 

utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden då den syns på långt håll både på land och från vattnet.  

 

Röda villan 

Uppfört 1917 som statarbostad för tre familjer. På tomten finns en bod, ett torrdass och ett uthus som 

tjänade som både småfähus och vedbod. Boden och småfähuset har ursprungligen varit indelade i tre 

olika avdelningar för de olika familjerna. Småfähuset/vedboden är samtida med bostadshuset, medan 



 

 

boden och torrdasset är från 1940-talet. Bostadshuset har under den senaste tiden gjorts om till ett 

enbostadshus.  

 

Gula villan 

Bostadshuset uppfördes på 1840-talet som statarbostad för två familjer. Förändringstakten av 

Skoklosters gods byggnader var vid slutet av 1800-talet hög. Vid sekelskiftet 1900 var statarbostaden 

godsets äldsta byggnad, bortsett från de två slottsbyggnaderna. De boende i gula villan och i 

Trädgårdsvillan hade tillgång till ett småfähus som ligger ca 100 m längre bort. 

 

Trädgårdsvillan 

Bostadshuset uppfördes 1908 som statarbostad för flera familjer. På tomten finns en bodlänga som är 

samtida med bostadshuset.  

 

JORDBRUKSENHETER PÅ SKOHALVÖN 

Apalle 

Apalle ligger på en skogsbevuxen moränhöjd omgiven av den vidsträckta slätten. Namnet åsyftar 

tillgång på vildapel. Apalle bestod från medeltiden av två gårdar. Vid laga skifte på 1880-talet slogs de 

samman till en. Båda bostadshusen finns dock kvar. Apalle är en intressant gårdsmiljö med 

välbevarade mangårdsbyggnader.  

 

Flasta by med kyrkoruin 

I Flasta byggdes en kyrka under tidig medeltid. Läget hade då utmärkta sjökommunikationer vid den 

långa och grunda Flastaviken. Kyrkan uppfördes i sten med västtorn. Intill korets södra sida fanns en 

gravkammare med absidavslutning. Gravkamrar av detta slag är mycket ovanliga. Kanske har det varit 

en stormannaätts gravplats, i så fall kan kyrkan ha varit en gårdskyrka. Det är dock troligt att kyrkan 

även fungerade som sockenkyrka. I och med etablerandet av Sko kloster på 1200-talet började 

klosterkyrkan att användas som sockenkyrka och kyrkan i Flasta förlorade sin roll och förföll.  

 

Intill Flasta kyrkoruin ligger Flasta by som bestod av tre gårdar under medeltid som alla låg under 

klostret och senare godset. I början av 1800-talet avhystes bönderna och markerna i anslutning till 

godset drogs in under dess drift. Vid den enda kvarvarande gården, Flasta mellangård, finns det kvar 

en äldre parstuga som påminner om den urpsrungliga bybebyggelsen. Efter att Flasta slutat vara 

jordbruksenhet förlades flera samhälleliga institutioner till byn, Flasta skola, uppförd 1847 och en 

fattigstuga uppförd 1840. Skolan är välbevarad med faluröd locklistpanel, medan fattigstugan är 

uppförd i timmer tät invid vägen. År 1909 flyttades skolverksamheten till den nybyggda skolan i 

Råberga.  

 

Kaddala och Bagarbo 

Kaddala och Bagarbo ligger på Skohalvöns nordvästra hörn. Båda enheterna bestod under medeltid 

av två gårdar och har sedan omvandlats till säterier för att senare bli statarbostäder.  

 

Bagarbo har stundtals haft en dramatisk historia. Både gården och dess tidigare ägare har haft stark 

anknytning till Skokloster slott och kyrka. De numera utslocknade adelssläktena Sabel och Silfverlås 

hade sitt säte här och är gravsatta i Skokloster kyrka. Flertalet av byggnaderna i området är 

välbevarade och av stort historiskt intresse och räknas som mycket värdefulla.  

 

Ägarlängden till Bagarbo bidrar till förståelsen av bebyggelseenhetens utveckling från by til 

sätesgård och slutligen  som enhet under Skokloster. År 1576 såldes Skohalvöns västra del till Per 

Joensson som var statligt anställd som tolk i ryska. Han adlades senare till Sabel. Under 1600-talet 

bildades ett säteri av Bagarbo egendom som även innefattade Kaddala, Dampeboda samt torpen 



 

 

Lilltorp och Lillåker. Bostadshuset i Gamla Bagarbo uppfördes troligen runt sekelskiftet 1800 som 

sätesbyggnad till Bagarbo. År 1703 avled den siste arvtagaren på manssidan av släkten Sabel och 

ätten dog ut. En kvinna ur samma släkt, Maria Sabel, gifte sig med en kusin ur ätten Silfverlås. Han 

dog 1708 och begravdes i svärföräldrarnas Sabelska gravkor i Skokloster kyrka. Maria Silfverlås, 

född Sabel, begravdes också där som den sista av sin ätt 1732. Deras ende son Gustaf Gabriel 

Silfverlås sålde senare Bagarbo och Kaddala till greve Erik Brahe. Erik Brahe i sin tur avrättades 

1756 efter anklagelser om att vara medskyldig i den konspiration som eftersträvade att utöka 

kungamakten under drottning Lovisa Ulrikas kuppförsök. Säteriet Bagarbo tillhörde sedan 

Skoklosters gods fram till 1885 då marken utarrenderades.  

 

Vid Kaddala finns en välbevarad, rödfärgad parstuga från tidigt 1700-tal, som antas ha samband med 

den period då Kaddala var säteri. Byggnaden är ett av de äldsta husen i Skokloster socken.Under 

1800-talets slut användes både Bagarbo och Kaddala som statarbostäder. Bagarbo och Kaddala är ett 

tydligt exempel på två viktiga skeenden i landsbygdens historia – säteritiden och statartiden.  

 

Råberga 

Råberga bestod under medeltid av tre gårdar som minskade till två på 1400-talet för att under 1820-

talet slås ihop till en gård. Bebyggelsen ligger på båda sidor om landsvägen och omfattar en välbevarad 

parstuga uppförd 1798, en timrad länga med spannmålsbod, vedbod och hönshus. Gårdsmiljön är 

välbevarad och visar på en äldre gårdsstruktur.  År 1909 flyttades både små- och folkskola till Råberga. 

När bygdegård och livsmedelsaffär förlades till området under 1940-talet växte Råberga fram som ett 

lokalt centrum mitt i Skoklosters socken. 

 

Salsta 

Salsta by bestod från tidig medeltid fram till 1800-talets början av fyra gårdar och var därmed 

socknens största by. År 1612 blev Salsta, genom en donation, ett fristående säteri som såldes till Carl 

Gustaf Wrangel 1669. De fyra gårdarna kom därmed att bli arrendegårdar under Skoklosters Gods. I 

samband med storskiftet 1804 reducerades de till tre gårdar och vid laga skifte 1880 till två. De 

återstående gårdarna var i drift fram till 1950-talet. Bostadshusen på de två gårdaran består av en 

parstuga och en salsbyggnad med korsplan, uppförda på 1830-talet respektive 1850-talet. Till 

gårdarna hör ekonomibyggnader uppförda under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Bygganderan är 

välbevarade med ursprunglig karaktär och målade med röd slamfärg. Byn ligger uppe på en 

moränhöjd omgiven av slättlandskapet och utgör med sina framträdande rödfärgade byggnader ett 

betydelsefullt inslag i landskapsbilden. 

 

Stavsunds krog 

Under ca 200 år drevs en sjökrog i Stavsund. Den anlades på ett säteritorp som hörde till Skoklosters 

slott. Krogen var belägen på Skohalvöns nordvästra udde vid inloppet till Skofjärden. Från att ha varit 

ett torp så uppfördes på 1770-talet en sidokammarstuga som byggdes till på 1800-talet till en 

framkammarstuga. På 1850-talet fick huset en övervåning med större fönster vilket bidrar till 

byggnadens särpräglade karaktär. Till miljön hör en bodlänga med torrdass. Troligen var verksamheten 

betydande även vintertid då leden var en viktig vinterväg. Verksamheten lades ned på 1800-talet, men 

krogbyggnaden finns ännu kvar flankerad av en sportstuga uppförd under 1960-talet. Byggnaden var 

under om- och tillbyggnad hösten 2015. Framför byggnaden mot sjösidan finns en hög med stenar som 

utgör fragment av en sönderslagen runsten. Byggnaden vänder sig ut mot farleden och har 

miljöskapande värden. 

 

Sanda och Säby 

Sanda och Säby ligger på den södra sidan av den öppna jordbruksbygden och är båda byar som under 

medeltid bestod av två gårdar vardera. Både Sanda och Säby är exempel på hur två gårdar slogs ihop 



 

 

till en i samband med laga skifte i början av 1800-talet. Bytomterna ligger på torra impediment med 

åkrar runtom. Bebyggelsen på de två gårdarna liknar varandra. Sanda bostadshus uppfördes i 

timmer1865 som en bred salsbyggnad. Till gården hör också en undantagsstuga i form av en 

sidokammarstuga från 1860/70-talet och flera ekonomibyggnader från främst sent 1800-tal, alla 

faluröda. Vid Säby dominerar mangårdsbyggnaden, en rödfärgad timmerbyggnad, troligen uppförd på 

1700-talet och ombyggd under 1800- och 1900-talen. De flesta av ekonomibyggnaderna är uppförda 

mellan 1900 och 1920 och grupperade i en lös fyrkant. Gårdsmiljön med sina faluröda, stora 

byggnader utgör ett betydande landmärke i den sydöstra delen av Sko dalgången.  

 

Torp 

I området har det funnits ett mycket stort antal torp varav många alltjämt finns kvar och nyttjas som 

sommarbostäder. Bland torpen märks närmare ett tiotal soldatorp, varav de vid Övre Sånka och 

Nedre Sånka är särskilt välbevarade. Lövhagen och Skönlund är två torpmiljöer där hela det äldre 

byggnadsbeståndet bevarats, bland annat ett ålderdomligt bostadshus på Lövhagen.  

 
Historiska skikt 
Bronsålder 

Först under bronsålder ledde landhöjningen till att det bildades större öar i området för Skohalvön. 

Det är då som de första bosättningarna tycks ha etablerats i området. Från denna tid finns det 

fornlämningar i form av gravar och hällristningar som antyder att det även funnits samtida boplatser. 

Vid denna tid var Arnöhuvud en ö i havet med ett centralt och framträdande läge i skärningen mellan 

flera viktiga farleder. Platsens topografi och läge bildade en lämplig miljö för anläggandet av 

monumentala gravanläggningar och på Arnöhuvud finns en rik bronsåldersmiljö med flera 

monumentala rösen på bergets högsta punkt. Det största röset är försett med brätte och är ett 

karaktäristiskt krönröse från bronsålder. 

 

Inom Håbergets fornborg ligger tre röseliknande stensättningar som antyder Håberget snarast ska 

uppfattas som ett hägnat berg, en plats för begravningar, kult och riter. 

 

Järnålder 

Från äldre järnålder märks omfattande stensträngsystem utmed den södra sidan av dalgången vid 

Sko. Stensträngarna återfinns på de högre liggande moränmarkerna, bland annat märks en mycket tät 

koncentration mellan Långlöt och Klockarbord. Stensträngar förekommer även utmed den norra 

sidan av Sko dalgången vid Bagarbo och Källbo och öster om Dampeboda. Tillsammans med 

ensamliggande stensättningar och områden med fossil åker antyder stensträngarna att stora delar av 

Sko var fullt koloniserat och brukat vid tiden för vår tideräknings början.  

 

Den nuvarande centralbygden etablerades under yngre järnålder. Under vikingatid bidrog halvöns 

centrala läge mellan Uppsala, Birka och Sigtuna till en gynnsam utveckling för området. Områdets 

strategiska läge ur kommunikationssynpunkt märks genom en fornborg, Lugneborgen som övervakar 

farleden i väster och vid Stavsund finns en runsten som minner om mötet mellan en farled på vatten 

och en färdväg på land, där Stavsund var plats för överfart.  

 

Under yngre järnålder gick det in en vik Skofjärden till Flasta och troligen fanns där en naturlig 

hamnplats. Flasta är en av socknens primärenheter med ett strategiskt läge vid mötet mellan 

rullstensåsen och en farled på vattnet. Ortnamnet kommer från ”Fla” som betyder grunt vatten. Flastas 

centrala ställning på Sko antyds också antyds genom att det är på dess marker som den första kyrkan 

anläggs, på en plats där det fanns ett vikingatida gravfält. I en grav vid kyrkans torn har det påträffats 

två ovala spännbucklor från 700-talet e Kr. Från Flasta finns ytterligare fynd från järnåldern. 

 



 

 

Fornlämningsbeståndet från yngre järnålder domineras av gravfält med högar och stensättningar. 

Gravfälten har ett tydligt samband med byarna i området och är i den meningen traditionella 

bygravfält. Många ortnamn i området slutar på –sta; Flasta, Vålsta, Sjulsta, och –by; Säby, 

Hammarby, som härleds till äldre järnålder och som visar på bebyggelseenheternas ursprung. I 

området finns även flera storhögar vid Berga, Lunda och Flasta samt ett tiotal runstena. De står resta 

invid vägarna i området, vid Berga, Sanda, Säby, Lunda, Råberga och invid Skoklosters kyrka står 

tre. En runsten nära Råberga är ristad av den kände runristaren Öpir, i slutet av 1000-talet. Vid 

överfarten vid Stavsund finns rester av ytterligare en runsten, som idag ligger i delar mitt framför 

Stavsunds krog. Genom Säby ägor leder en hålväg, som är en del av järnålderns huvudväg till 

Skohalvön. På detta avsnitt finns det två runstenar och en tredje har haft sin placering där.  

 

Bland runstenarna märks den s.k. Skoklosterstenen, en av Upplands mycket sällsynta bildstenar. Den 

är omsorgsfullt utformad och försedd med ryttarbilder på båda sidor som stilistiskt dateras till 

vendeltid, ca 500 e Kr. Runristningarna är av vikingatida typ från 1000-talet och det har förts många 

diskussioner om bilden kan vara samtida med runorna. Stenen låg ursprungligen i golvet inne i 

klosterkyrkan. 

 

Fornlämningarna i området visar tydligt hur järnåldersbebyggelsen förskjutits till följd av 

landhöjningen. I de höglänta delarna finns gravfält och stensträngsmiljöer från äldre järnålder. På 

lägre nivåer på framträdande platser i det öppna landskapet invid dagens byar ligger yngre 

järnålderns gravfält. Runstenarna står resta utmed vägkanterna när man närmar sig bytomterna. Mitt i 

dalgången på en höjd ligger Flasta där den medeltida kyrkan anlades ovanpå ett äldre gravfält. 

 

Medeltid 

Medeltida kungsgård 

Medeltida Sko är till stora delar historien om Sko kloster. Under medeltiden anlades ett stort antal 

gods utmed Mälarens stränder och på Skohalvön ägde Knut Långe och Ängelätten betydande 

landområden. Sko gård, som gett hela halvön dess namn, nämns för första gången i en byteshandling 

från 1160-talet mellan Viby kloster och Julita kloster. Det är inte klarlagt var den ursprungliga 

gården låg. Tänkbara alternativ är att gården kan ha legat i Flasta eller där nuvarande slottet är 

beläget. Under tidig medeltid var Skoegendomen en kungsgård.  

 

Kyrkbygge 

Flasta kyrka byggdes under 1100-talets första hälft. Den hade torn i väster, ett långhus och ett 

smalare kor med en halvrund avslutning, en absid. Inne i kyrkan har det påträffats fragment av 

runstenar, varav några använts som täckhäll till en grav från medeltiden. Vid undersökningar inom 

ruinen har det kommt fram fragment av en dopfunt. Kyrkoruinen vid Flasta kan ha varit 

kungsgårdens gårdskyrka, den kan även ha tjänat som sockenkyrka fram till Sko kloster bildades.  

 

Klostertid 

Under tidig medeltid tillhörde Sko gård Knut långe, som var kung mellan 1229 och 1234. Omkring 

1220 erbjöd han cistercienserorden att ta över gården. Det var dock först efter Knut långes död 1234 

som ett antal cisterciensernunnor från Byarum i Småland etablerade sig i Sko. Klostret förvärvade 

under 1200-talet stora områden både på Skohalvön och på andra ställen längs Mälarens stränder, 

framför allt genom donationer från bland andra Ängelätten. På 1240-talet började kyrkan och 

klosteranläggningen att uppföras i tegel. Den nya klosterkyrkan invigdes först 1288.  

 

Kyrkan är en treskeppig basilika i gotisk stil och var en av de första tegelkyrkorna i Uppland. Den 

var också en av de största sockenkyrkorna i regionen. Den kom att bli stilbildande för många andra 

kyrkobyggen under 1200- och 1300-talen. Kyrkan är uppförd i tegel som introducerades som 



 

 

byggnadsmaterial på 1230-talet i Mälarområdet. Klostrets etablering i området och byggnationer 

med klosterkyrka, kloster med klostergård var av stor betydelse på det lokala men också regionala 

planet.  

 

Utgrävningar har visat att klostrets övriga byggnader har legat kring en central klostergård omgiven av 

en täckt gång, en korsgång. Kyrkan har en mycket rik arkitektonisk form i tegelgotik både exteriört och 

interiört vilken är av oskattbart värde. Kyrkans interiör är i stort sett oförändrad sedan den senaste 

restaureringen på 1890-talet. Skoklosters kyrka har ett stort upplevelsemässigt värde med dess 

framträdande läge intill Skoklosters slott. 

 

Helgonkult 

Till Skoklosters kyrka fanns även en lokal helgonkult knuten. Holmger Knutsson vördades som helgon 

i Sko klosterkyrka från 1200-talets mitt ända fram till det sena 1500-talet. Kulten var spridd över inte 

bara trakterna runt Sko kloster utan också stora delar av Uppland, vilket kapell i Björklinge och 

Roslagen visar på. Då kulten av ett visst helgon i regel hörde ihop med dess grav medförde denna 

prestige och inkomster för den kyrkliga institutionen som vårdade den. Vallfarten var i sin tur en av 

medeltidens mest påtagliga andliga övningar, vilket gjorde helgongravarna till viktiga och välbesökta 

platser i de medeltida kyrkorummen.  

 

Holmger Knutsson var son till Knut Långe. År 1247 gjorde han uppror mot kung Erik och led 

nederlag i slaget vis Sparrsätra. Enligt Erikskrönikan flydde han till Gästrikland men blev 

tillfångatagen. Följande år halshöggs han. På egen begäran fick Holmger en ståndsmässig begravning 

i Sko klosterkyrka. Att valet föll på Sko beror sannolikt på att Knut Långe varit involverad i 

grundandet av klostret och också ska ha haft sin grav där. Även Holmgers änka Helena ska ha gynnat 

klostret. Vid tiden för Holmgers begravning pågick byggandet av klosterkyrkan för fullt. Efter sin 

död blev Holmger föremål för helgonkult, i Erikskrönikan kan man läsa att ”Gud gav honom nåd och 

gjorde honom helig”. I en samling mirakelberättelser om den danske kungen Erik Plogpenning, som 

dödades 1250, anges att Holmger i Sko var ”clarens miraculis”, d.v.s. känd genom underverk.  Av 

senare handskrifter och notiser framgår att det byggdes kapell helgade åt Holmger, bland annat i 

Björklinge, där han ska ha vilat under flykten mot Gästrikland, och att det funnits helgonskulpturer 

av honom.  

 

Trots att det i det nuvarande kyrkorummet inte finns några spår av graven är platsen i sig en viktig 

del av förståelsen för den katolska tiden i landet. På ett broderat gravtäcken av siden från slutet av 

1400-talet finns en avbildning av Holmger som en ung man utan skägg men med långt hår. Det kan 

vara det enda medeltida gravtäcke med den dödes bild som bevarats i Västeuropa. Det finns idag på 

textilkammaren på Historiska museet i Stockholm. 

 

Nyare tid 

Skohalvöns gårdar har sedan medeltid tillhört godset. Byarna har omfattat två till fyra gårdar, ett 

mönster som till största delen levt kvar till idag.  Merparten av de större f.d. torpen etablerades under 

medeltid, medan de mindre torpen härstammar från slutet av 1600-talet och senare. 

 

Med Gustaf Vasas reformationspolitik under 1520-talet och framåt inleddes klostrets avveckling. 

Nunnorna kom i många fall från inflytelserika släkter, varför klostret inte utrymdes och stängdes 

direkt. Nunnorna fick bo kvar till dess att den sista gått ur tiden. Klostergodset överfördes då fullt ut till 

kronan och jordegendomen förvaltades av fogdar.  

 

Egendomen, med underliggande gårdar förlänades 1609 till Christer Somme som hade utmärkt sig i 

krigstjänst. Två år senare, 1611, kapitulerade Somme som ståthållare på Kalmar slott under danskarnas 



 

 

belägring och fyra dagar senare gavs Skokloster i förläning åt den baltiske friherren och ryttmästaren 

Herman Wrangel. Wrangel tillhörde en gammal estländsk adelssläkt som 1608 hade trätt i svensk 

tjänst. Han avancerade till ståthållare på Kalmar slott, fältmarskalk, riksråd och generalguvernör i 

Livland. Wrangel byggde ihop två medeltida hus som inreddes till mangårdsbyggnad, den byggnad 

som kom att få namnet Stenhuset. Herman Wrangel gifte sig med Margareta Grip och den 13 december 

1613 föddes sonen Carl Gustaf Wrangel på Skokloster.  

 

På 1620-talet renoverades klosterkyrkan. Under stormaktstiden fick kyrkorna en ny roll som 

begravningskyrkor åt ståndspersoner, där det Wrangelska gravkoret, uppfört 1639 intill södra sidan av 

kyrkans kor, kan ses som ett tidstypiskt exempel. År 1654 började Herman Wrangels son Carl Gustaf 

uppföra det nuvarande slottet, som till det yttre stod färdigt 1671.  

 

Många av de mindre torpen hörde även de till godset, men härstammar från 1600-talet eller senare. I 

början av 1700-talet tillkom genom indelningsverket nio soldattorp, varav åtta är bevarade. Skoklosters 

gods kom genom arv att övergå i släkterna Brahes och von Essens ägo. Ännu på 1950-talet hörde 

nästan hela socknen till Skoklosters gods. Under slutet av 1960 och under 1970-talet skedde dock stora 

ägoförändringar. År 1967 köpte svenska staten Skoklosters slott och park av von Essen, men familjen 

äger fortfarande stora delar av det ursprungliga godsets mark. Ett flertal tomter har från 1968 och 

framåt styckats av för permanent- och fritidsbebyggelse inom fyra stora detaljplanelagda områden; 

Lugnet, Söderskogen, Slottskogen och Dammen.  

 

Under 1900-talet har Skokloster, numer i Statens fastighets ägo utvecklats till ett attraktivt besöksmål 

av stor betydelse som drar ett stort antal besökare under framför allt sommarhalvåret.  

 

Historiska näringar 
Jordbruk, skogsbruk, grustäkt, jakt och fiske.  

 
Kommunikation 
Under förhistorisk tid låg Sko invid den viktiga farleden mellan södra Mälaren och Uppsala området. 

Vid sidan om vattenvägarna finns det flera forntida färdvägar på halvön som märks genom hålvägar, 

runstenar och gravfältens placering.  

 

Skohalvöns idag relativt isolerade läge var förr tämligen centralt. För sjöfarten, som då var det 

viktigaste transportmedlet, låg Skoklostret vid ett strategiskt läge mellan Uppsala och Stockholm. 

Det var sjövägen som besökare kom – först till klostret och senare till slottet. Både klostret och 

senare slottet hade goda transportförbindelser. Skoklosters hamn finns illustrerad i Suecia Antiqua-

verket, där den Wrangelska sjögården finns avbildad och norr om denna låg en hamn, sannolikt av 

medeltida ursprung. Sjögården kom dock aldrig att förverkligas. 

 

Den väg som svarade för Skohalvöns landförbindelser med omvärlden motsvarade landskapslagarnas 

tingsväg. Den del av landsvägen som ligger mellan sockengränsen och Sanda har haft samma 

sträckning åtminstone sedan 1600-talet. Den hålväg som är synlig söder om Säby är däremot kanske 

den äldsta tillfartsvägen till lands på Skoklosterhalvön. Vägsträckningen fram till slottet fick sin 

nuvarande sträckning runt sekelskiftet 1800. Vid sidan om huvudvägarna fanns det också ett 

omfattande system av stigar och mindre vägar som ledde ut till godset olika torp och gårdar. 

 

Makt och samhällsfunktioner 
Godset har ägts av kung, kloster, kronan och sedermera av adelssläkter såsom Wrangel, Brahe och 

von Essen. Helgonkult under medeltid. Sockenkyrka. 

 



 

 

Vems landskap 
Adelns/högre ståndens, utpräglat godslandskapet som föregåtts av en klosteranläggning. 

 
Visuella/ historiska samband och koppling till naturgeografi 
I området är det möjligt att följa hur de förhistoriska bosättningarna flyttat i landskapet efter den 

vikande strandlinjen. Områdets gravar, från bronsålderns monumentala krönrösen till yngre 

järnålderns storhögar är placerade så att de exponerar ut mot farleder till havs. I den centrala 

dalgången är det möjligt att i terrängen följa bebyggelsekontinuitet och markutnyttjande från äldre 

järnålder fram till historisk tid.  

 

Klosterkyrkan avspeglar den medeltida klosterverksamheten. Skoklosters slott har en typisk, 

framskjuten placering på en udde invid en farled. Landvägen nås slottet först efter att alla de 

underlydande enheterna passerats. Skokloster slott med parkanläggning och kringliggande gårdar 

och torp illustrerar tydligt godsets organisation och det är möjligt att uppleva sambanden mellan de 

olika enheterna.  
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Bebyggelse Markanvändning Kommunikation Samhällsideologi 
Makt/sociala 

Karaktärsområden/ -lämningar  
Illustrationsförslag 

Bronsålder Krönrösen och ensamliggande stora stensättningar  

som visar på bosättningar i området 

 

Farleder på vattnet  Håberget är troligen ett 

s.k. hägnat berg med 

gravar, en plats för kult 

och riter 

Arnöhuvud monumentala krönrösen med 

vid utsikt över farleden 

Ensamliggande stensättningar 

Äldre järnålder I området fanns ett antal 

bosättningar i anslutning 

till stensträngarna 

 

Stora stensträngssystem 

som visar att all 

inägomark var hägnad 

Farleder öster och väster 

om Skohalvön, ett sund 

som delar halvön 

Stensättningar invid 

stensträngssystemen, 

äldre gravar inom 

gravfälten 

Stensträngssystem 
Ensamliggande stensättningar 

Yngre järnålder De historiska byarna är 

etablerade, -by och 

-sta-namn, bygravfält 

Bebyggelsen placeras 

framskjutet i landskapet 

Hela dalgången är 

indelad i olika byar med 

resp. inägomark 

Kontinuitet avseende 

vattenfarleder 

Färdvägar med hålvägar, 

runstenar och gravfält 

invid vägarna 

Forborg invid Mälaren 

Storhögar, runstenar, 

framträdande och 

exponerade gravfält 

Ovanlig bildsten/runsten 

Storhögar, runstenar, fornborg, bygravfält 

Medeltid Bytomter med 2-4 

gårdar i framträdande 

lägen i terrängen 

Markindelningen läggs 

fast 

Vattenfarled 

Tingsväg, med 

vad/färjeläge vid 

Stavsund 

Flasta kyrkruin 

Sko kungsgård 

Sko klosteranläggning 

med klosterkyrka 

Flasta kyrkruin 

Skoklosters kyrka 

Byarnas placering i landskapet 

Efterreformatorisk 

tid 

Förläning – 

godsbildning med 

slottsbygge 

Byar om 2-4 gårdar 

Kaddala och Bagarbo 

var säterier som senare 

övergick till Sko och 

blev arrendegårdar 

 

Godsbildning med 

arrendegårdar och torp i 

periferin. Etablering av 

ett tiotal soldattorp och 

dagsverkstorp till godset 

under 1800-talet, i 

skogsmarken  

Sjövägarnas betydelse, 

hamn vid slottet, 

överfart vid Stavsund 

där det fanns en krog 

Tingsväg 

Godsbildning, säterier, 

Slottsbygge, 

parkanläggning 

Skoklosters slott 

Sammantaget välbevarad bebyggelse 

Ålderdomliga parstugor 

Mangårdsbebyggelse från 1800-talet 

Ekonomibyggnader från 1800/1900 

Ålderdomliga välbevarade torp 

Soldattorp 

Parkanläggningar 

 



 

 

Arbetsblad           Datum, signatur: LB, KBT 20160407 

Gulmarkering avser den geografiska utvidgningen av området  
Namn: Yttergran och Övergran C65   

Socken: Häggeby, Yttergrans och Övergrans sn 

Kommun: Håbo 

Karaktärstyp: Kommunikationsmiljö, fornlämningsmiljö, herrgårdsmiljö, by 

Karaktärsord: Fornlämningar från bronsålder och järnålder, storhögar, fornborg, färdvägar med 

runstenar, medeltida kyrkomiljöer, bymiljöer, övergivna bytomter, herrgårdar 

Motivering och uttryck 2015 

Motivering 
Förhistoriska kommunikationsmiljöer och fornlämningsmiljöer från bronsålder och järnålder. 

Tidigmedeltida kyrkor, byar och herrgårdsmiljöer. 

 
Uttryck för riksintresset 
Bronsåldersrösen och järnåldershögar utmed vattenfarled via Ullfjärden och Ryssviken. 

Ålderdomligt vägnät på åsen med gravhögar, kungshögarna vid Rölunda och Överhassla, 

runstenar, bland annat Ingvarsstenar vid Varpsund och Ekilla. Fornborg vid Sandvik invid 

farled. Samband mellan landväg och farled. Skärvstenshögar, hällristningar, skålgropar, 

rösen och stensättningar från bronsålder. Gravfält och enstaka gravar från äldre och yngre 

järnålder invid historiska bytomter. Romanska kyrkor från 1100-talet i Yttergran och 

Övergran med sockencentrum och klockargård, bygdegård och skolor. Brunnsta radby, 

Backa hättkvarn. Katrinedal och Vi herrgårdar med torp och övergivna bytomter. Grans 

gård som varit gästgiveri och tingsplats. Byggnadsbestånd från 1700-1800-talen. 

Motivering och uttryck 1996 
Motivering  
Odlingslandskap i anslutning till förhistoriska kommunikationsleder med omfattande 

fornlämningsmiljöer samt by- och herrgårdsmiljöer.  

 
Uttryck för riksintresset 
Skärvstenshögar, hällristningar skålgropar, rösen och stensättningar från bronsålder. 

Gravfält och enstaka gravar från äldre och yngre järnålder. Ålderdomligt vägnät med 

flera runstenar, främst de s.k. Ingvarsstenarna vid Varpsund och Ekilla, medeltida 

kyrkomiljöer, Brunnsta bymiljö, flera övergivna bytomter samt herrgårdarna Gran, 

Katrinedal och Vi med byggnader från 1700-och 1800-talen. 

Motivering och uttryck 1987  
Forntida farled vid Varpsundet med den märkligaste av områdets två Ingvarsrunstenar, 

bygravfält och två 1100-talskyrkor varav Yttergrans kyrka utgör en av landskapets minst 

förändrade romanska kyrka samt Brunnsta radby, Backa välbevarade hättkvarn och gårdarna 

Vi, Katrinedal, Gran och Brunna. 

 



 

 

Motiv för revidering 2015  
Gränsens aktualitet 
Området utvidgas i öster så att det omfattar en större del av åsryggen och den del av vattenfarleden 

som ligger inom Håbo kommun, för att få med kommunikationsleder på land och till sjöss. 

 

Här föreslås också att området utvidgas norrut så att även fortsättningen av Uppsalaåsen utmed 

Ryssvikens östra sida kommer med. Det innebär att kommunikationstemat med farled på vatten och 

färdväg på land utvidgas så att det omfattar en längre sträcka utmed åsen. Fornlämningarna i denna 

del omfattar bl.a. en hällkista från stenålder, mycket stora, manifesta krönrösen på Rölundaåsen och 

möjligt ”Brobyhus” (kulthus från bronsålder). I denna del finns också en ovanligt rik järnåldersmiljö 

med märkliga gravfält och sammanlagt sex storhögar vid Rölunda och Överhassla. Såväl 

bronsålderns som järnålderns lämningar i denna del har en direkt koppling till 

kommunikationsstråket. 

 

Vi föreslår en ny gräns i söder. Motorvägen skär genom den södra delen av området och bildar en 

barriär som gjort att ”en smal remsa” hamnat bakom motorvägen. Området har marginaliserats och 

delar är på väg att växa igen. De fornlämningar som finns kvar i området, ett område om är påverkat 

av motorvägsbygget för E18 och Mälarbanans utbyggnad, har förlorat sitt samband med det öppna 

jordbrukslandskapet och övriga fornlämningsmiljöer norr om motorvägen. Områdets värden går inte 

längre att förstå eller uppleva. Den södra delen av området var redan 1996 starkt förändrat genom 

motorväg E18, utbyggd 1987, som marginaliserat området söder om motorvägen varför det är 

underligt att gränsen inte drogs om vid revideringen 1996. Gränsen föreslås följa E18, eftersom 

fornlämningsmiljöerna vid Nyckelby, Skäcklinge, Apalle och Lundby kan ses i samband med 

miljöerna vid Brunnsta och Yttergrans kyrka. 

 

Den södra delen av riksintresseområdet kan ses som ett exempel på när ett intrång i ett 

riksintresseområde blir så omfattande att områdets värden går förlorade. Här har två riksintressen 

ställts mot varandra, motorvägen har vägt tyngre men man har inte tagit konsekvenserna av detta och 

justerat gränsen vilket kanske borde ha gjorts redan 1987, då motorvägens sträckning var beslutad. 

 

Jämförelse tidigare RIO-beskrivning och motivering:  

1996 ändrades motivtexten till att ha odlingslandskapet i fokus. Idag, 2015 föreslår vi att fokus läggs på 

kommunikationsstråket, fornlämningarna, medeltida kyrkor och bebyggelsen, vilket var fokus 1987. 

Det som idag är en uppodlad slätt var en insjö som grundades upp först under medeltid. Det är oklart 

varför man valde att lyfta fram det storskaliga, täckdikade odlingslandskapet år 1996, utan att 

omnämna det på annan plats än i motivtexten. Det refereras inte med ett ord till odlingsmarken under 

uttryck. Likaså fick de medeltida kyrkorna en mer undanskymd placering 1996. De utgör två 

representativa, tidiga, romanska kyrkor från 1100-talet, och tillhör därmed den äldsta gruppen kyrkor i 

länet. 

 
Kulturhistoriska värden 

Betydelsefull vattenfarled från bronsålder och fram till historisk tid utmed Ullfjärden och Ryssviken 

som var en skyddad farled från södra Mälaren till dagens Uppsala. 

 

Tydligt samband mellan farleden på vattnet och färdvägen på Uppsalaåsen på land. I området är 

kopplingen mellan bronsålderns monumentala krönrösen och den forntida farleden mycket tydligt 

genom att rösena vänder sig ut mot farleden vid Skälsund, vid Varpsund och Rölunda samt vid 

Nederhassla. 

 



 

 

Viktig farled och färdväg parallellt med varandra. Vattenfarledens betydelse fortlevde in under 

järnålder samtidigt som åsens roll som färdväg blev tydlig. Utmed färdvägen på åsen restes runstenar 

och det anlades stora högar vid Yttergran (Dragshögen) vid Varpsund, ”Kungshögarna” vid Rölunda 

samt storhögar vid Överhassla.  Här framträder Varpsund som en miljö där mötet mellan farled och 

färdväg manifesterats genom storhög och runsten. Skälsund är ytterligare ett nav utmed områdets 

färdvägar och farleder. 

 

Flera komplexa och variationsrika bronsåldersmiljöer som speglar den tidens samhälle med 

boplatslämningar genom skärvstenshögar, rösen och rituella lämningar som hällristningar. 

Tillsammans visar miljöerna på framväxten av en rik bygd och hur en snabb och omfattande 

landhöjning skapade förutsättningar för en stark expansion under bronsålder. Rika bronsåldersmiljöer 

finns från Nyckelby via Apalle till Lundby, Brunnsta till Vi, Rölunda till Nederhassla. 

 

Områdets fornlämningar visar hur landskapsutnyttjandet förändrats och anpassats till de förutsättningar 

som den kontinuerliga landhöjningen kapat från bronsålder till yngre järnålder och in i tidig medeltid. 

Samtidigt visar lämningarna på kontinuerliga bosättningar med små förskjutningar i landskapet. 

 

I området finns ett stort antal runstenar och manifesta högar som visar på framväxten av en 

stormannaklass i området under yngre järnålder. De speglar den dåtida maktelitens sätt att visa sin 

ställning. Här märks Dragshög med närliggande runstenar vid Brunnsta/Yttergran, hög och Ingvarssten 

vid Varpsund, Kungshögarna och runsten vid Rölunda samt flera storhögar och runsten vid Överhassla. 

 

Områdets två 1100-talskyrkor berättar om det tidiga kristnandet i länet och den äldsta 

stenbyggnadstraditionen. Kyrkorna har stora arkitekturhistoriska värden som områdets äldsta 

byggnadsverk. Yttergrans kyrka uppvisar många byggnadshistoriskt intressanta detaljer och är en av 

länets minst förändrade romanska kyrkor. Yttergrans kyrka kan vara en patronatskyrka, uppförd av en 

lokal storman som gårdskyrka.  

 

Kyrkorna är uppförda i direkt samband med de färdvägar som passerar genom bygden och visar på 

framväxten av sockencentrum med administrativa funktioner som prästboställe, klockargård och 

skolor. I Yttergran ligger Grans gård invid landsvägen som fungerat som gästgiveri och tingsplats. 

Gården är ett exempel på dessa funktioners placering invid en huvudväg och sockencentrum.  

 

Brunnsta är en stor täbunden radby där det alltjämt är möjligt att uppleva en ålderdomlig bystruktur 

med medeltida rötter där många gårdar bevarat formen av den centralsvenska gården med en fägård 

och en mangård som ursprungligen var åtskilda genom ett staket eller annan byggnad.  

 

I området finns flera säteribildningar från 1600-talet med välbevarade herrgårdsmiljöer. Vid Vi och 

Katrinedal finns det kvar äldre huvudbyggnader omgivna av flyglar och annan bebyggelse som speglar 

godsens sociala skikt. I miljöerna ingår alléer, avhysta bytomter, torp och arbetarbostäder. 
 

I området finns en rad kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1700- och 1800-talen som berättar om 

äldre tiders byggnadstradition. Bland dessa märks Backa hättkvarn byggd 1889, Håbos enda bevarade 

kvarnbyggnad. 

 

Den öppna marken mellan Övergrans kyrka och Ryssviken är av stor betydelse för förståelsen av 

sockencentrums nära samband med kommunikationsstråket vid Varpsund och Ryssviken. I Yttergran 

är den öppna karaktären hos odlingslandskapet, tidigare en sjö, av stor betydelse för att man ska kunna 

uppleva byarna runt den flacka dalgången som en sammanhållen bygd med centrum vid Yttergrans 

kyrka. 



 

 

Att tänka på för framtiden 

 Fornlämningar ska skyddas i enlighet med 2 kap KML 

 Områdets färdstråk, med landsvägar och vattenfarled och deras samband med fornlämningar bör 

underhållas och bevaras så att de kan upplevas och förstås framgent. 

 Områdets kyrkomiljöer med tidigromanska kyrkor ska värnas så att miljöernas övergripande 

karaktär består. 

 Brunnsta by uppvisar en by- och gårdsstruktur med ålderdomliga drag som är känslig för inslag 

som bryter bebyggelsens karaktär. Eventuell ny bebyggelse bör placeras så att den underordnar 

sig befintlig bystruktur och bebyggelsens karaktär. 

 Herrgårdsmiljöerna med sina arkitektoniskt intressanta byggnader bör underhållas och bevaras.  

 Det omgivande lanskapet med arbetarbostäder och torp från olika tidsskeden är betydelsefulla för 

förståelsen av herrgårdarnas historia och dessa miljöer bör värnas.  De öppna vyerna som 

möjliggör utblickar från torp till herrgård är viktiga för förståelsen av herrgårdsmiljöernas 

organisation och sociala struktur.  

 Upplevelsen av den öppna åkermarken bör värnas eftersom det är genom de öppna vidderna som 

det är möjligt att förstå fornlämningarnas placering och hur varje by ligger för sig omgiven av 

åkermark och hur vägarna länkar dem samman.  

 Ny bebyggelse bör placeras i anslutning till befintliga bebyggelsemiljöer och underordnas dessa 

så att landskapets övergripande karaktär bibehålls. 

 
Värdebärare/Värdekärnor 

 Fornlämningar från samtliga tidsperioder: hällkista vid Varpsund från yngre stenålder, stora 

bronsålderrösen på Uppsalaåsens krön från Yttergran till Nederhassla i Häggeby, hällristningar 

och skärvstenshögar. Kungshögarna vid Rölunda och Överhassla, Dragshög och högar vid 

Varpsund och Grans gård. Runstenar invid vägar kontinuerligt nyttjade sedan järnåldern.  

 Vattenfarled kantad av stora krönrösen från bronsålder. 

 Vägsträckningar kantade av runstenar och stora gravhögar från yngre järnålder. 

 Yttergrans och Övergrans romanska kyrkor med omgivande kyrkomiljöer. 

 Brunnsta täbundna radby med centralsvenska gårdsstrukturer och välbevarade byggnader. 

 Backa hättkvarn. 

 Viks herrgård med torp och arbetarbostäder samt alleér. 

 Katrinedals herrgårdsmiljö med avhysta bytomter, torp och arbetarbostäder. 

 Grans gård med gästgiveri och tingsplats. 

 Öppna vyer som gör det möjligt att uppleva fornlämningarnas, kyrkornas, byarnas och 

herrgårdarnas placering i landskapet och som skapar förståelse för områdets utveckling som 

jordbruksbygd. 

Beskrivning  
Nuvarande lagar, regler, förordningar etc.  
Fornlämningar, 2 kap. KML 

Riksintresseområde för kulturmiljövården 3 kap.6 § MB  

Lilla Ullfjärden riksintresseområde för naturvården, 3 kap.6 §MB 

Ekoln, riksintresseområde för det rörliga friluftslivet 4 kap. 2 § MB 

Natura 2000-område; Ekillaåsen- SE0210230, Stora och Lilla Ullfjärden – SE0210341 

Ekillaåsen, naturreservat 

Regionalt intresseområde för kulturmiljövården; Hå 5, Yttergran - Övergran 

Biotopskydd för ädellövsskog, alléer, vattendrag etc.  

Bebyggelsen, 8 kap. 13, 14, 17 §§ PBL 

 



 

 

Naturgeografi 
Yttergrans socken präglas av en större jordbruksslätt som i norr och söder kantas av moränryggar i 

öst-västlig riktning. I öster kantas slätten som domineras av postglacial lera av Uppsalaåsen som 

också bildar en markant gräns mot Ullfjärden, en av Mälarens långsmala fjärdar. Uppsalaåsen bildar 

en markant gräns mellan jordbruksslätten och fjärden. Vid Varpsundet finns ett åsgenombrott där 

fjärden, också en viktig farled, skurit genom åsen.  

 

Den norra delen med Övergrans socken består av moränryggar i olika riktningar med blottat urberg 

på krönen och grusiga partier i sluttningarna. På östra sidan av Ryssviken fortsätter Uppsalaåsen 

norrut genom Häggeby socken. 

 

Dagens landskapsbild  
Yttergrans och Övergrans socknar domineras av öppna jordbrukslätter omgivna av höjder. Där 

slätten möter höjderna följer vägarna gränsen mellan de olika markslagen. På ovansidan av vägarna 

ligger bebyggelsen. På slätten finns också några höjder som dragit till sig gårdar som flyttats ut under 

1800-talets skiften. Genom bebyggelsens placering i kanten av slätten och på impediment ute på 

slätten så är gårdarna väl synliga och bildar viktiga landmärken. Här domineras landskapsbilden av 

de faluröda ladugårdsbyggnaderna. I södra delen av Yttergran skär E18 genom socknen i öst-västlig 

riktning. Detta läge, på baksidan av de moränhöjder som kantar slätten, fick E18 i samband med 

utbyggnad till motorväg i slutet av 1980-talet. I några partier är motorvägen fullt synlig från 

slättområdet.  

 

Uppsalaåsens strand ner mot Ullfjärden och Ryssviken är mycket brant. Efter att åsen passerar 

Varpsund så kommer åsens strand att ligga på östra sidan om Ryssviken. På västra sidan av 

Ryssviken är en flack sluttning med ängsmark som sträcker sig fram till Övergrans kyrka som utgör 

ett viktigt blickfång vid Varpsund. 

 

Den norra delen av riksintresseområdet utgörs av Övergrans sockencentrum och den sydvästra delen 

av Häggeby socken. Detta landskapsavsnitt delas av Uppsala åsen och Ryssviken. Vid Övergrans 

sockencentrum finns en bebyggelsekoncentration som domineras av äldre jordbruksbebyggelse och 

en del yngre villor. Området runt Övergrans sockencentrum består av öppen odlingsmark som 

erbjuder utblickar över Ryssviken i öster. I söder går finne en sänka med en meandrande bäck. Öster 

om Uppsala åsen som bildar en barriär mellan Ryssviken och Häggeby möter ett odlingslandskap 

med låga höjder där bebyggelsen ligger. Vid Rölunda by och Över- samt Nederhassla dominerar den 

äldre jordbruksbebyggelsen och i kanterna av höjderna anas fritidshus från 1900-talet. Nederhassla 

och Överhassla har kontakt med Ryssviken i väster genom att Uppsalaåsen sänker sig i denna del. 

 

Dagens brukande  
Levande jordbruksbygd med flera stora jordbruksföretag vid bland annat Vi, Nyckeby, Hällby 

utanför området i väster, Katrinedal och Rölunda i Häggeby. På många gårdar utgör 

hästverksamheten ett betydande inslag och i området finns flera ridhus. Hästverksamheten märks i ett 

stråk norr om dagens E18 från Bålsta by till Brunna, Apalle, Lundby, Nyckeby och Skäcklinge. Vid 

Katrinedal och i anslutning til Övergrans kyrkby domineras hagmarkerna av betande hästar.  

Bebyggelsen används för åretruntboende och vid Övergrans sockencentrum och Brunnsta finns ett 

nytillskott av olikåldrade villor. Vid Yttergran har det vuxit fram ett villaområde i västsluttningen på 

åsen, öster om landsvägen. De har tillkommit från 1960-talet och framåt. 

 

Dagens bebyggelsestruktur 
Övergran, Yttergran och sydvästra Häggeby utgör ett utpräglat jordbrukslandskap med några 

herrgårdar, byar och gårdar samt tätare bebyggelse vid sockencentrum. I anslutning till den äldre 



 

 

jordbruksbebyggelsen som domineras av faluröd bebyggelse från 1800- och 1900-talen finns enstaka 

yngre villor från 1900-talet. På Uppsalaåsen invid Yttergrans kyrka har det vuxit upp en mindre 

villaenklav under de senaste decennierna och norr om Rölunda utanför Riksintresseområdet finns ett 

mindre fritidshusområde, Vreta. 

 

YTTERGRANS SOCKEN 

Yttergrans kyrka 

Yttergrans kyrkomiljö domineras helt av kyrkan, trots kyrkobyggnadens oansenliga byggnadsvolym. 

Den lilla tidigmedeltida kyrkan, som nu har svagt rosaputsad fasad och tjärat spåntak, ligger i ett högt 

och fritt läge med en vid utsikt över den flacka granslätten. Den är uppförd under sent 1100-tal eller 

omkring år 1200 med murar av gråsten. Den består av ett långhus och ett smalare kor i öster som på 

1700-talet förlängts för att inrymma en sakristia. Yttergrans kyrka är stiftets minsta medeltidskyrka och 

har i hög grad bevarat sin ursprungliga form av valv och kalkmålningar samt av den fasta inredningen 

från i huvudsak 1770-talet.  

 

Kyrkan rymmer inte mycket mer än 70 personer men var vid uppförandet på 1100-talets slut ännu 

mindre. Med anledning av kyrkans små dimensioner anses det troligt att den är uppförd som 

gårdskyrka. Kyrkan omges av en bogårdsmur, vars äldsta delar är från 1783. Nordöst om kyrkans 

huvudingång står klockstapeln, klädd med rödfärgade brädor och tjärade spån. Den uppfördes som en 

öppen klockbock 1763-66, men inkläddes med spån och brädor 1796.  I sluttningen nordväst om 

kyrkan ligger ett gravkapell från 1954 ritat av arkitekten Bengt Romare. Kapellet är byggt i tegel och 

har gul spritputsad fasad. 

 

Norr om kyrkogården ligger klockstapeln och den gamla klockargården med bostadshus från 1800-

talet. Där ligger även den gamla kyrkskolan från 1882 som också använts som församlingshem.  

Kyrkan är en av länets bäst bevarade från det romanska skedet och har därför ett mycket stort 

kulturhistoriskt värde. Såväl invändigt som utvändigt ger kyrkan en stark upplevelse av ålderdomlighet 

och ursprunglighet vilket ger kyrkan stora upplevelsemässiga värden. Den välbevarade senmedeltida 

interiören har putsade tegelribbvalv och väggar med målningar av Albertus Pictor från 1480-talet.  

 

Kyrkogården sträcker sig mot söder med en ingång i nordöst kantad av två putsade och spåntäckta 

grindstolpar. Den gamla delen av kyrkogården omges av en gråstensmur från 1783 med trädkrans av 

lövträd. Ett fåtal äldre gravar är bevarade.  

 

Yttergran sockencentrum 

I den omgivande kyrkomiljön ingår klockargården med bostadshus från sent 1800 tal och ett f.d. 

skolhus, kyrkskolan från 1882 som nyttjas som församlingshem. Skolhuset är byggt i timmer med 

ljusreveterad fasad och tegeltäckt sadeltak. Tillsammans visar de på äldre administrativa funktioner i 

ett sockencentrum och de utgör viktiga bidrag till kyrkomiljöns ålderdomliga karaktär.  

 

Grans gård  

Strax söder om kyrkan ligger Grans gård, en herrgård som förlorat sin herrgårdsprägel. Gården har 

också fungerat som gästgiveri och tingsställe under en period. Huvudbyggnaden vid åsens fot ligger 

invid den forna E18 som passerade här. Den är vitputsad, troligen från 1700-talets början. Genom att 

den hårt trafikerade landsvägen går mellan huvudbyggnad och ladugården som ligger väster om vägen 

så har gården fått ett mycket utsatt läge. Framför huvudbyggnaden har det byggts ett falurött plank ut 

mot vägen som än mer förstärkt upplevelsen av mangårdsbyggnad och ladugård som olika enheter. 

Genom vägen och planket har mangård och ekonomigård kommit att separeras. I sluttningen ovanför 

Grans gård finns det alltjämt kvar flera torp och arbetarbostäder som hört till gården, men idag är de 

svåra att urskilja då de ligger de insprängda i det moderna villaområde som vuxit fram i sluttningen. 



 

 

 

Gran komministerboställe 

Utmed gamla landsvägen mot Bålsta ligger den södra gården i Gran, ett komministerboställe som 

bevarat en äldre gårdsstruktur med fyrsidig, kringbyggd gårdsplan. Byggnaderna är faluröda och 

välbevarade från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 

 

Byar i Yttergran 

Till Yttergrans socken hör också en rad byar på södra sidan om den öppna slätten. De ligger på en flack 

moränrygg utmed gamla landsvägen mot Enköping som Brunna, Lundby och Apalle. Idag går den 

motorväg, E18, som byggdes på 1980-talet bakom dessa byar. E18 föreslås bilda gräns för 

riksintresseområdet då de marker som hamnat söder om motorvägen marginaliserats och inte hävdas på 

samma sätt som tidigare. Gårdarna i området präglas av en livlig hästverksamhet vid sidan om det 

traditionella jordbruket. Brunna består av flera stora byggnader, bl.a. en gulmålad huvudbyggnad i två 

våningar som utgör ett framträdande blickfång i landskapet. Lundby och Apalle uppvisar en rad 

faluröda byggnader från sent 1800-tal och 1900-talets första hälft. Tillsammans visar gårdarna på 

jordbrukslanskapets övergripande struktur med byarna i kanten av slätten invid hagmarkerna. 

 

ÖVERGRANS SOCKEN 

Övergrans kyrka 
Övergrans kyrka uppfördes under 1100-talets slut som en romansk absidkyrka. När kyrkan byggdes 

på 1100-talet fick den en strategisk placering intill de viktiga land- och vattenfarlederna. Omkring 

1200 kompletterades byggnaden med ett västtorn. Vid en ombyggnad i slutet av århundradet 

förlängdes kyrkorummet mot öster och koret fick en rak avslutning samt en sakristia byggdes till i 

norr. Långhusets västra del är den äldsta delen och visar på 1100-talets romanska kyrka. Under 1400-

talets senare hälft tillkom vapenhuset och kyrkorummet dekorerades av Albertus Pictor. Kyrkans 

exteriör präglas idag av 1700- och 1800-talens ombyggnader, då bl.a. vapenhuset fick en ny 

användning och tornhuven byggdes. Intill kyrkan ligger prästgården, vars huvudbyggnad uppfördes i 

en våning på 1700-talet och som i början av 1800-talet påbyggdes med en övervåning. 

 

Kyrkomiljön utgör också sockencentrum och omfattar en rad olika byggnader som speglar 

administrativa funktioner såsom Prästgård, skola och fattigstuga. Intill kyrkan passerar väg 263 som 

är en hårt trafikerad landsväg som binder samman Sigtuna-Arlandaområdet med Enköping.  

 

Övergrans by 

Invid kyrkan vänd mot Ryssviken ligger Övergrans by som under 1700-talet bestod av en prästgård, 

med stort markinnehav, och en skattegård av normal storlek. Vid slutet av 1810-talet delades 

skattegården i två gårdar. Övergrans by har bevarat sin karaktär av sockencentrum med en f.d. 

prästgård, prästgården med påkostat byggnadsbestånd och en f.d. kyrkskola, idag bygdegård med 

namnet Övergransgården. Intill denna ligger en äldre timmerbyggnad ditflyttad från gården Dyarne i 

Kalmars socken som hyser Jan Fridegårds statarmuseum, vilket invigdes 1974. Invid bygdegården 

ligger Klockaregården med ett äldre bostadshus i två plan. Vid Övergrans kyrka och by finns ett 

antal villor som tillkommit under 1900-talet och som bidrar till att området utgör ett levande 

bygdecentrum. 

 

Katrinedals gård 

Norr om kyrkan ligger Katrinedals gård, en säteribildning. Gården är känd sedan 1500-talet då den 

hette Skiämma. Huvudbyggnaden är i senkarolinsk stil, troligen uppförd i början av 1700-talet efter att 

den tidigare manbyggnaden brunnit ner 1706. Mittpartiet, i sten kan vara en rest av det äldre huset. 

Byggnaden är i övrigt i timmer, med ljusgul puts. Byggnaden flankeras av en större bostadsbyggnad 

uppförd 1856. Mangården ligger lågt i en svacka, vänd mot Ryssviken. Huvudgården omges av 



 

 

parkliknande mark med ädellövträd och rester av alléer. Ekonomigården, norr om huvudbyggnaden 

omfattar ett äldre magasin och flera stora ladugårdar där det idag finns en livaktig hästverksamhet. 

Katrinedal var en av de större lantegendomarna i trakten och brukades ihop med Eneby, Säby och 

Murarbo. I området finns gravfält från järnålder som kan kopplas till de två avhysta bytomter Eneby 

och Säby som ligger på höjden norr om ladugårdarna. Eneby fanns kvar åtminstone under 1600-talet då 

enheten var ladugård under Biskops-Arnö. Säby by fanns kvar fram till laga skiftet då byn avhystes. 

Till Katrinedal hörde i äldre tid en kvarn och en ångbåtsbrygga. Vid gården har det funnits en 

handelsträdgård och cementtillverkning. 

 

Vi gård 

Vi ligger på en höjdrygg som ansluter till Uppsalaåsen i öster och omges av öppen åker i norr, väster 

och söder. Vi blev säteri på 1640-talet, för att 1682 dras in till kronan för att bli ett berustat säteri. 

Bebyggelsen representerar flera olika tidsepoker, från 1700-talet finns alltjämt kvar en av 

flygelbyggnaderna, huvudbyggnaden är från tidigt 1800-tal och är uppförd i timmer i två våningar, 

försedd med ljusmålad panel. Den är utbyggd 1904 då den förseddes med sidopartier med brutet tak 

som bidragit till byggnadens särpräglade utseende. Till gården hör flera stora faluröda 

ekonomibyggnader från 1890-talet som präglas av rika dekorationer i forma av vita snickeridetaljer. I 

stort samtliga av de ekonomihus som uppfördes på 1890-talet finns kvar i välbevarat skick.  De är 

ritade av en i Uppland verksam lantbruksarkitekt Wilhelm Steinholtz. Till gården hör flera torp och 

arbetarbostäder som en trädgårdsmästarbostad, en f.d. mjölnarbostad på höjden där det tidigare fanns 

en kvarn och en grindstuga i norr. Tillsammans bildar bebyggelsen ett välbevarat herrgårdslandskap 

där de olika husen utgör viktiga blickfång i dagens landskap. 

 

Brunnsta  

Mitt i den öppna dalgången, på södra sidan av en låg moränrygg ligger Brunnsta,  är en välbevarad 

radby. På 1820-talet när enskifte genomfördes, bestod byn av nio gårdar. Det går alltjämt i dag att se 

spår av den väg som gått runt byn, då byn var en s.k. täbunden by. En medeltida bystruktur. Gårdarna 

låg på långsmala tomter på nedersidan av bygatan med en ringgata runt hela bytomter. De sex gårdar 

som finns kvar ligger på sina ursprungliga platser med bebyggelsen anpassad till de långsmala 

tomterna. I den östra delen ligger faluröda bostadshus tätt invid varandra med långsidor mot bygatan. 

Den största gården har varit fanjunkarbostället som hört till Livregementet till häst. Denna 

mangårdsbyggnad är timrad med rödfärgad panel och från 1785. Övrig bebyggelse är rödmålad, i 

välbevarat skick från 1800- och 1900-talen. Flera mangårdshus har frontespis och glasveranda. 

 

Backa hättkvarn 

Sydväst om Brunnsta ligger Backa kvarn, på Ruckelbacken. Det är en hättkvarn från 1889, ombyggd 

till eldrift 1919. Kvarnen är välbevarad och utgör ett signifikativt landmärke. 

 

Nyckelby, Skäcklinge, och Apalle  

I sydvästra kanten av den uppodlade dalgången ligger Nyckelby, Skäcklinge, och Apalle. Dessa byar 

har legat i gränsen mellan den flacka, öppna dalen och den mer kuperade ängsmarken sedan 

förhistorisk tid och i anslutning till bytomterna finns gravfält från järnåldern som visar på byarnas 

ålder. 
 

Nyckelby bebyggelse är uppförd under andra hälften av 1800-talet efter att Hugo Tamm, dåvarande 

ägare till godset Fånö slott lät avhysa byborna och riva all bebyggelse. Sedan uppförde han med 

hjälp av lantbruksarkitekten Wilhelm Steinholtz en mönsteranläggning. Steinholtz var en av de 

främsta företrädarna för den nya lantbyggnadstekniken som utvecklades under senare delen av 1800-

talet och han har ritat flera av storgårdarnas ekonomibyggnader i Håbo kommun. 



 

 

Vid Nyckelby drevs flera stora dikningsföretag som ledde till att åker- och ängsmarken ökade i stor 

omfattning. Antalet kreatur ökade och det behövdes större och bättre ladugårdar. Vid samma tid 

uppfördes även en ny huvudbyggnad och flera arbetarbostäder. Huvudbyggnaden fick karaktär av en 

salsbyggnad och placerades i ett framträdande läge i terrängen. Idag är huvudbyggnad avstyckad från 

fastigheten. Till ladugårdarna hör idag stora silobyggnader. Samtliga hus utgör viktiga inslag i 

landskapsbilden och påminner om jordbrukets betydelse i bygden. 

 

HÄGGEBY SOCKEN 

Rölunda 

Rölunda by bestod ursprungligen av fyra gårdar idag finns en kvar. Under en period var Rölunda 

ladugård under Biskops-Arnö och översteboställe. Den gula huvudbyggnaden, uppförd 1842, ligger 

väster om vägen medan ekonomigården till största delen ligger öster om vägen. Till gården hör även 

en ålderdomlig parstuga i liggtimmer, troligen från tidigt 1800-tal. 

 

Nederhassla och Överhassla 

Vid Hasslaviken ligger byarna Nederhassla och Överhassla som under 1700-talet bestod av fyra 

respektive tre gårdar. Vid Överhassla finns idag en gård kvar, Hassla gård med en villaliknande 

huvudbyggnad från 1912. Till gården, som var handelsträdgård under tidigt 1900-tal, hör 

arbetarbostäder och ekonomibyggnader alla från 1900-talets första hälft. Nederhassla var i äldre tid 

en täbunden by och trots utflyttning av två gårdar finns det alltjämt kvar drag av den äldre radbyn. 

Den södra gården som varit komministerboställe har kvar en ålderdomlig gårdsstruktur med 

kringbygd fägård. Miljön präglas av äldre, bland annat välbevarade timmerhus från 1800-talet som 

bidrar till en kulturhistoriskt intressant bebyggelsemiljö.   

 

Chicago och Sjönäs 

På norra sidan om överfarten vid Varpsund ligger det två villor från sent 1800-tal. Chicago är en 

mindre gulfärgad, villa med ett uthus invid vattnet. Intill ligger Sjönäs med ljus träfasad uppförd som 

sommarbostad med ett tillhörande uthus. Båda villorna utgör viktiga inslag i miljön vid Varpsund 

och är typiska för sin tid.                  

 
Historiska skikt 
Stenålder 

Större delen av området ligger mellan 15 och 30 meter över havet och höjden berättar att den 

uppodlade slätten låg under vatten fram till slutet av yngre stenålder. Det är endast på höjderna 

mellan Yttergran och Övergran samt utmed Uppsalaåsen som det kan finnas lämningar från yngre 

stenålder. På norra sidan av Varpsund, i Häggeby socken, finns det en hällkista, en stenkammargrav 

från yngre stenålder. Graven visar att det fanns etablerade bosättningar i området som hör samman 

med de första bondekulturerna i området. Det äldsta huset inom bronsåldersboplatsen vid Apalle 

daterades till slutet av yngre stenålder. Det har också påträffats en stenyxa och kvartsavslag öster om 

Nyckelby och Skäcklinge. 

 

Bronsålder 

Under bronsålder etablerades och koloniserades området från södra Yttergran och Övergarn till 

Häggeby. Genom landhöjningen övergick området från att domineras av havsvikar till att bli ett 

beteslandskap präglat av vidsträckta sjöängar. I Yttergran blev den tidigare havsviken en stor grund 

insjö medan dagens Ryssviken vid Övergrans kyrka successivt smalnade av och grundades upp allt 

mer. Vid Hasslaviken och Skinnarviken i Häggeby ledde landhöjningen till att det växta fram 

vidsträckta strandängar. 

 



 

 

I området finns flera koncentrationer av fornlämningar från bronsålder som visar på större 

bosättningskomplex som omfattar, gravar i form av rösen och stensättningar, skärvstenshögar och 

hällristningar. Bronsålderns fornlämningar i området illustrera tydligt hur landskapet nyttjades vid 

denna tid. Hällristningar ligger på en nivå runt 20-25 m ö.h. vända ut mot den förhistoriska 

viken/vattnet på gräsmarken medan skärvstenshögarna som kan knytas till boplatsmiljöerna ligger 

något högre, ca 25-30 m ö.h., i randzonen mellan lerjord och moränbacke. På bergskrönen ligger 

gravar i form av rösen och stensättningar. Lämningarnas placering hör samman med en ekonomi 

baserad på boskapsskötsel på de låglänta sjöängarna och extensivt jordbruk på de högt belägna torra 

och lättbrukade jordarna. 

 

I området finns flera rika bronsåldersmiljöer vid Katrinedal, Nibblebacken, Brunnsta, Vi/Ekilla och i 

ett stråk i södra delen av Övergran-Yttergran från Nyckelby via Skäcklinge, Apalle och förbi Lundby 

till Bålsta. I Häggeby märks bronsålderns bosättningar genom fossil åker, gravfält och framförallt 

stora krönrösen på Rölundaåsen. Möjligen är en av områdets registrerade stensättningar egentligen 

ett s.k. Brobyhus (kulturhus från bronsålder). Områdena vid Apalle, Vi och Rölunda framstår som 

centrala bosättningsområden under bronsålder.  

 

I samband med utbyggnad av E18 till motorväg i södra Övergran och Yttergran utfördes under 1980-

talets senare del ett stort antal arkeologiska undersökningar. Bland dessa märks bronsåldersboplatsen 

vid Apalle som är den största boplats från bronsålder som undersökts i Mälardalen. Att 

boplatslämningarna var ovanligt välbevarade kan delvis förklaras av att de överlagrades av ett 

gravfält. Vid Apalle noterades cirka 80 hus varav 54 tolkades som bostadshus, de kunde delas in i 

fem faser över hela bronsåldern och var mellan tio och 25 meter långa. I området framkom även 

brunnar och lertäkter. Vid Dragonbacken undersöktes ett gravfält och delar av en boplats, delvis från 

bronsålder. Resultaten visar på byliknande bosättningar men även mindre kortvariga boplatser, t.ex. 

vid Dragonbacken. Bronsålderns lämningar vid Vi, bl.a. med 12 skärvstenshögar, har likheter med 

lämningarna vid Apalle och antyder en liknande boplats i det området. 

 

Ett särdrag för området är att det finns många hällristningslokaler belägna i det öppna 

jordbrukslandskapet, på en nivå av ca 20-25 m ö. h. Inför motorvägs bygget på 80-talet genomfördes 

ett stort antal inventeringar och undersökningar. Bl.a. framkom 56 nya hällristningslokaler om mer 

än 650 älvkvarnar och 15 ovala slipytor, en ovanlig form. Det noterades även ett 30-tal 

hällristningsfigurer, dominerade av skeppsristningar, varav flera ovanligt stora. 

 

På flera platser i området framträder den långa bosättningskontinuitet tydligt genom att 

fornlämningarna ligger ovanpå varandra. Exempelvis vid Lundby där en boplatsmiljö med 

skärvstenhögar överlagras av ett yngre gravfält. 

 

Järnålder 

Vid Kristi födelse har den forna havsviken omvandlats till en sjö som i öster kantas av Uppsalaåsen. 

Vid denna tid var åsryggen ett markant inslag i landskapsbilden genom att den var hög och omgavs 

av vatten på båda sidor. Åsens betydelse som en viktig färdväg på land vid sidan om vattenfarleden 

via Ullfjärden och Ryssviken norrut mot Uppsala framstår mycket tydligt. 

 

Området har haft ett kommunikationsmässigt viktigt läge invid vattenleden från Kalmarviken till 

Ekoln. Till bilden av vattenledens betydelse hör fornborgar, namnet ”Draget” i söder vid Bålsta och 

flera vadplatser i anslutning till åsen där det restes runstenar under vikingatid. Invid vadplatserna 

Varpsund och Skälsund vid Edevi finns flera runstenar som visar på platsernas betydelse. Vid 

Varpsund står en av områdets två Ingvarsstenar som berättar om ett vikingatåg i österled med 

olycklig utgång. Varpsundsstenen har en ovanligt lång text med följande lydelse: ”Andvätt och Kår 



 

 

och Kiti och Bläse och Djärv reste denna sten efter Gunnlev sin fader. Han blev dräpt österut med 

Ingvar. Gud hjälpe deras... Jag Alrik ristade runorna. Han kunde väl styra skeppet.” Vid Ekilla står 

den andra Ingvarsstenen. Dess personförteckning är den samma som Varpsundsstens, men har en 

kortare, mer stereotyp text. 

  

Ortnamnen i området är av typen –sta och –by-namn som dateras till järnåldern, t.ex. Säby, Eneby, 

Nyckelby, Alby, Lundby, Brunnsta, Pollista, Högsta och Bålsta. I området finns även –ingenamn, 

Skäcklinge och ortnamn som Kumla och Vi vilka hör till järnåldern. Vi visar på platsen för ett vi, en 

förkristen offerplats. 

 

Merparten av byarna i området har ett bygravfält från järnålder i anslutning till bytomten. I regel är 

dock gravfälten förhållandesvis små, d.v.s. med ett mindre antal gravar, mellan 5 och 25 gravar, i 

regel 3-5 högar och i övrigt stensättningar. Större gravfält från yngre järnålder finns bl.a. vid 

Brunnsta och Gamla Bålsta.  

 

I området finns ovanligt många storhögar och runstenar som berättar om en stormannabygd under 

yngre järnålder. Såväl högar som runstenar har framträdande läge invid områdets farled och vid den 

förhistoriska huvudvägen utmed åsen. Mitt på den flacka slätten väster om Yttergrans kyrka står en 

runsten invid en vadplats och visar att det gick en väg tvärsöver den låglänta lermarken. Samma väg 

gick vidare norrut mot Brunnsta förbi Dragshög, en storhög mitt på lerslätten som ligger invid 

Brunnsta fastighetsgräns. I anslutning till flera av områdets vägar med förhistoriskt ursprung finns 

ytterligare storhögar invid by- och gårdslägena. En hög ligger invid Varpsund och tillsammans med 

runstenarna på var sin sida om sundet bildar den en spektakulär fornlämningsmiljö i mötet mellan 

vattenfarleden och en landsväg av förhistorisk betydelse. Vid Rölunda finns det fyra storhögar som 

benämns ”Kungshögarna” och vid Överhassla finns det tre storhögar med utsikt över viken. En av 

dessa är närmare 30 meter i diameter. Tillsammans visar antalet storhögar och runstenar på flera 

viktiga och inflytelserika enheter. 

 

Utmed Uppsalaåsen finns flera stora grustag och i samband med grustäkt undersöktes en stensättning 

på åsen vid Ekilla på 1980-talet som är intressant genom att den rymde en skelettbegravning och en 

kremering, troligen gravlagda ungefär samtidigt under äldre järnålder. 

 

I området har undersökts flera boplatser från järnåldern som visat på äldre järnåldersbosättningar. 

De framstår som mindre, mer sparsmakade, med färre, mindre och i regel enstaka hus som låg glest, 

både högt och lågt i terrängen. Yngre järnålderns bosättningar har likheter med de historiska byarna, 

de består av flera ofta något större hus, de ligger högre upp i terrängen gärna i framskjutet läge och i 

anslutning till eller i samspråk med de stora yngre järnåldergravfälten.  

 

Undersökningarna för E18 berörde flera miljöer som gett viktiga bidrag till vår kunskap om 

järnåldern. En av dessa var Pollista som omfattade bosättningar från 760 till 1100-talet som visade 

på minst två samtidiga gårdsenheter där husen karaktäriserats av att de är enskeppiga, dvs. väggarna 

bär upp taken. Genom dessa undersökningar har det varit möjligt att förlägga införandet av hus för 

speciella funktioner till 700-talet. Bland fynden märktes årderbillar i järn och ett rikt fyndmaterial 

som bl.a. pekar på ett betydande inslag av animalieproduktion. Under perioden 11-1500 lever de två 

gårdsenheterna kvar även om en viss flytt i landskapet sker. Stolphusen upphör till förmån för 

syllstenshus. 

 

Medeltid 

Yttergrans och Övergrans kyrkor är båda från tidig medeltid. Yttergrans kyrka ligger väster om och 

nedanför Uppsalaåsen, invid en viktig huvudväg. Kyrkan är placerad så att den utgör ett landmärke 



 

 

för jordbruksbygden i väster. Kyrkan är stiftets minsta och troligen uppförd som en gårdskyrka för en 

stormannaätt, en patronatskyrka, och daterar sig till 1100-talet. Kyrkan är uppförd som en romansk 

absidkyrka som byggts om i omgångar under såväl medeltid som 1700-talet. Övergrans kyrka ligger 

på en höjd ovan Varpsundet, väl synlig för de resande på vattnet och land. I likhet med Yttergran är 

Övergrans kyrka ursprungligen uppförd som en romansk absidkyrka från sent 1100-tal.  

 

Sockennamnen är kända sedan 1298, då de finns skriftligt belagda ”ecclesie Ytrugren respektive 

Ecclesie mee parochali (till min kyrka) Øffrogræn”.  Som grund för sockennamnet ligger en bildning 

till ordet gran, troligen med kollektiv betydelse och syftande på granvegetation. Förleden Över- har 

lagts till i särskiljande syfte, och syftar på läget längre upp från Mälaren i förhållande till Yttergran. 

Under medeltid fick socknarna och byarna sin form. Liksom sockennamnen så kan även många 

bynamn beläggas genom medeltida handlingar och brev.  

 

Yttergran framstår som en betydligt mindre socken och utgörs egentligen endast av Upplandsåsen 

från Ekilla och söderut för att omfatta Bålsta och Brunna. Fyra av dessa byar utgörs endast av en 

gård medan Lundby och Yttergrans by bestått av tre gårdar. Övergrans socken omfattar Biskops-

Arnö i norr till jordbruksbygden vid Ryssviken för att sedan sträcka sig vidare mot sydväst och 

inbegripa Apalle, Högsta och Nyckelby. I Övergran ingår 29 byar och arealen är minst fyra gånger 

större. Av dessa byar har 13 bestått av en gård, 10 st av två gårdar och resterande av tre till sex 

gårdar, detta enligt det äldsta kartmaterialet från 1600-talet. Många av de byar som bestod av flera 

gårdar var radbyar en bystruktur med rötter i medeltid. Rölunda, Nederhassla och Överhassla har 

bestod urprungligen av två till fyra gårdar. Nederhassla var från början en täbunden radby om fyra 

gårdar. 

 

Genom Upplandslagen får vi inblick i landsbygdens olika inslag. T.ex. regleras storlek och 

bebyggelse för prästboställen redan 1296. Samma lag behandlar även vägväsendet genom att ta upp 

böndernas skyldighet att underhålla vägnät och broar. 

 

Nyare tid 

1600-talets säteribildningar kom att förändra landskapet genom att större jordbruksområden lades 

ihop under en äga, byar avhystes och det planlades påkostade herrgårdsmiljöer. Vi blev säteri på 

1600-talet och gården planlades med alléer, trädgårdar och i kanten av inägorna placerades ett stort 

antal torp. Andra säterier i området är Ekilla och Katrinedal. I anslutning till den senare finns flera 

avhysta bytomter. Under 1700- och 1800-talen skedde en viss hemmansklyvning i området som 

innebar att gårdar delades. Ett exempel är Brunnsta som på 1600-talet bestod av sex gårdar och som i 

början av 1800-talet bestod av tio gårdar. Trots storskifte och laga skifte, samt i något fall enskifte så 

har många byar kvar sin övergripande radbystruktur och det är möjligt att se formen av den 

centralsvenska gården som blev vanlig under 1700-talet, d.v.s. en mangård och en fägård separerade 

av ett staket, t.ex. vid Nederhassla. Under 1800-talet kom stora delar av jordbruksbebyggelsen att få 

en annan karaktär genom en ny form för ekonomibebyggelsen. I och med indelningsverket blev 

Rölunda ett militieboställe, ett översteboställe.  

 

Redan under 1600-talet etablerades några torp i området. Merparten kom dock till senare under 

1700- och 1800-talen. Här utgör soldattorpen ett betydande inslag där de större gårdarna i området 

erhöll skattefrihet genom att fungera som rusthåll. Rusthåll var Vi, Valla, Nyckelby, Apalle och två 

gårdar i Bålsta. Dessa dragon- och soldattorp återfinns bland annat på häradskartan från sent 1800-

tal. På åsen vid Rölunda placerades under 1800-talet ett stort antal torp och backstugor. De 

obesuttnas bebyggelse fick ett typiskt läge på den torra åsen.  

 



 

 

Vägförordningen från 1600-talet ledde till att det restes milstenar och att det uppfördes gästgiverier 

på jämna avstånd. Milstenar finns fortfarande kvar vid Övergrans kyrka och vid Ekilla bro. Vid 

Grans gård i Yttergran finns Grans gästgiveri från 1700-talet alltjämt kvar. Från 1736 till 1858 

fungerade Grans gästgiveri som Håbo härads tingsställe. Dessförinnan låg det vid Håtuna och från 

1858 flyttades det till Bålsta. Det fanns även en krog vid Vi, nära vägen mot Varpsund, belagd i 

kartmaterial från 1690 och 1785.  

 

Historiska näringar 
Området är en utpräglad jordbruksbygd med en rad olika sidonäringar som hör därtill. På 1800-talet 

fanns det flera kvarnar i området, såväl väderkvarnar som vattenkvarnar. Runt jordbruksbygden 

möter skogsmarken tillika byarnas utmark som var ett viktigt komplement.  

 
Kommunikation 
Sedan urminnes tider har vägfarande passerat över Varpsund. Farleden från Skokloster via 

Skofjärden och vidare till Stockholm är den enda som fortfarande är farbar i hela sin sträckning.  

Milstenar finns vid Övergrans kyrka och vid Ekilla bro. Vid Katrinedal fanns under 1800-talet en 

ångbåtsbrygga. 1876 öppnades järnvägen som hade station vid Bålsta och Nyckelby där den 

passerade genom södra Yttergran. Detta blev starten för Bålsta som stationssamhälle. 

 
Makt och samhällsfunktioner 
På åsen i Yttergran fanns under 1800-talet en militär övningsplats, en exercisplats, i nära anslutning 

till Grans gästgiveri och tingsplats. Översteboställe vid Rölunda i Häggeby. Skolor vid 

sockencentrum. 

 
Vems landskap 
Kronobönder men även i viss mån adeln på områdets säterier. 

 
Visuella/ historiska samband och koppling till naturgeografi 
Övergrans kyrkomiljö ingår i samma landskapsrum som Ryssviken och Varsund och mellan dessa 

platser och den landsväg som passerar vid Varpsund finns en visuell koppling. Även Rölunda i 

Häggeby med Kungshögarna och Yttergrans kyrka med intilliggande Grans gård har en direkt 

koppling till den landsväg som passerar området. Utmed vägen i området står sju runstenar. Från 

vägen kan man se de förhistoriska lämningarna och förstå att det är ett kommunikationsstråk som går 

tillbaks till förhistorisk tid. Kommunikationsstråken, farleden och åsvägen har en direkt koppling till 

de naturgivna förutsättningarna i området. 

 

Samtliga byar i Yttergran ligger runt den sjö som en gång präglade bygden. Från nästan varje by har 

man kunnat överblicka hela bygden och haft åsen med Yttergrans kyrka som fond i öster. 

Vid nästan varje by finns det en boplatsmiljö från bronsålder som lever vidare fram i tiden genom 

järnålder till de historiska byarna, även om den tycks flytta runt något. 

 

Illustrationsförslag 
På en karta över Bålsta från 1699 syns även landsvägen med Grans gästgiveri, Yttergrans kyrka och 

en milstolpe – mycket fin vägillustration. 
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Bebyggelse Markanvändning Kommunikation Samhällsideologi 
Makt/sociala 

Karaktärsområden/ -lämningar  
Illustrationsförslag 

Stenålder Senneolitiskt hus vid Apalle, stenyxor 

Hällkista nära Varpsund 

Begynnande jordbruk, extensivt 

Farled på vattnet 

parallellt med åsen 

Hällkista norr om 

Varpsund 

Hällkista vid Varpsund,  

Stenyxor i SHM samlingar 

Bronsålder Apalle – en av Sveriges största undersökta 

bronsåldersboplatser 

Omfattande, komplexa bopaltsmiljöer med gravar, 

skärvstenshögar och hällristningar 

Röjningsröseområden på Rölundaåsen 

Betesmark på sjöängar med hällristningar 

Vattenfarled med 

Krönrösen som markörer 

Stora krönrösen på de 

högsta bergen 

Ev. Brobyhus vid 

Rölunda 

Hällristningar 

krönrösen 

Järnålder Äldre järnåldersgravfält, stensträngar 

Fornborg 

Bygravfält, ortnamnen visar att byarna uppstår 

terrasseringar 

 

Förhistoriska 

vägsträckningar kantade 

av runstenar och 

storhögar 

Fornborg 

Storhögar vid Yttergran, 

Varpsund, Rölunda och 

Överhassla 

Fornborg 

Runstenar, vägsträckningar, storhögar, 

Dagshög, Rölunda kungshögar 

Medeltid Yttergran och Övergrans 1100-talskyrkor 

Radbyar 

Brunnsta, Nederhassla täbundna radbyar 

Medeltida bystrukturer ger antydningar om 

markarronderingen 

Det förhistoriska 

vägnätet lever vidare 

Prästgårdar Yttergrans och Övergrans kyrkor 

 

Brunnsta täbunden by 

Nyare tid Säteribildningar vid Vi 

Och Katrinedal 

Avhysta byar 

Torpetablering 

Byar avhyses och marken brukas under säterierna 

Vägnätet består 

 

Grans gård med 

gästgiveri 

Skattebefriade 

sätesgårdar 

Grans gård som 

tingsställe 

Vi mangård, Katrinedals mangård 

Vi Grindtorp 

 

Brunnsta, Nederhassla ålderdomliga by- 

och gårdsstrukturer med älde 

timmerbyggnader 

1900-talet Jordbruk, hästverksamhet 

Villor runt Yttergran, Fritidshusområde Vreta 

Modernt kapell vid Yttergran 

E18 - motorväg Samhälleliga funktioner 

har lämnat landsbygden 

 

 



























































































 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 104 Dnr 2017/00424  

Yttrande, Länsplan för regional  transportinfrastruktur 
för Uppsala län 2018-2029 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt yttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att väg 263 ska lyftas upp och 

poängteras i sammanfattningen i sammanträdesprotokollet.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om remissversionen av 

länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029. Planen 

görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga ekonomiska 

planeringen för transportinfrastruktur. De högst prioriterade bristerna i Håbo 

kommun som länstransportplanen pekar ut är Mälarbanan och Bålsta 

station. Kommunen framhåller att tätare pendeltågstrafik till Bålsta är en 

högt prioriterad fråga i kommunen och att det är kommunens förväntan att 

den infrastruktur som behövs för att möjliggöra detta prioriteras och att 

samordningen mellan länstransportplan och nationell plan fungerar väl 

gällande Bålsta station. Väg 263 finns i nuvarande plan men är inte med i 

förslaget till ny plan. Det är av stor vikt att åtgärder verkligen genomförs. 

Därför bör väg 263 finnas kvar som en namnsatt brist i planen. Kommunen 

menar även att trafikplats Draget ska ha högsta prioritering.  

Beslutsunderlag 

Remiss 

Yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar att väg 263 ska lyftas upp och poängteras i 

sammanfattningen i protokollet.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott 

bifaller föreslaget yttrande med Leif Zetterbergs (C) tillägg angående 

formulering av protokollet och finner att så sker.  

______________ 
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RE 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-08 KS 2017/00424 nr 76711 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Elin Brattström, Samhällsplanerare 
elin.brattstrom@habo.se 

 

Yttrande, Länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Uppsala län 2018-2029 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt yttrande.     

 

Sammanfattning  

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om remissversionen av 

länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029. Planen 

görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga ekonomiska 

planeringen för transportinfrastruktur. De högst prioriterade bristerna i Håbo 

kommun som länstransportplanen pekar ut är Mälarbanan och Bålsta 

station. Kommunen framhåller att tätare pendeltågstrafik till Bålsta är en 

högt prioriterad fråga i kommunen och att det är kommunens förväntan att 

den infrastruktur som behövs för att möjliggöra detta prioriteras och att 

samordningen mellan länstransportplan och nationell plan fungerar väl 

gällande Bålsta station. Väg 263 finns i nuvarande plan men är inte med i 

förslaget till ny plan. Det är av stor vikt att åtgärder verkligen genomförs 

därför bör väg 263 finnas kvar som en namnsatt brist i planen. Det är av 

Kommunen menar även att trafikplats Draget ska ha högsta prioritering.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag  

– Remiss Länsplan för region transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-

2029, remissversion 

– Bilaga 1 samtliga inrapporterade brister. 

– Yttrande, Länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län 

2018-2029 

– Yttrande ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029, 

prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB), KS 2016/00636 nr 72255 

– Bilaga 1 prioriterade åtgärder för ny länsplan för transportinfrastrukturen 

år 2018-2029, KS 2016/00636 nr 72175 

 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-08 KS 2017/00424 nr 76711 

 

Plan- och utvecklingsavdelningen

 



Sändlista 
Kommuner 
Enköping 

Heby 

Håbo 

Knivsta 

Uppsala 

Tierp 

Älvkarleby 

Östhammar 

 

Myndigheter 
Länsstyrelsen Uppsala 

Mälab 

Polismyndigheten i Uppsala län 

Sjöfartsverket 

Sveriges Lantbruksuniversitet 

Trafikanalys 

Trafikverket 

Uppsala Universitet 

 

Intresseorganisationer och föreningar 
Bålsta cykelklubb 

Cykelfrämjandet 

Cykelfrämjandet Knivsta 

Cykelklubben Uni 

Enköping nyföretagarcentrum 

Enköpings CK 

Företagarna 

Gruppen för cykel- och promenadväg utmed gamla Stockholmsvägen, väg 

255 

Handelskammaren 

Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 

Knivsta cykelklubb 

Knivsta föreningsråd 

LRF 

Naturskyddsföreningen Enköping 

Naturskyddsföreningen Heby 

Naturskyddsföreningen i Håbo 

Naturskyddsföreningen i Uppsala län 

Naturskyddsföreningen Tierp 

Naturskyddsföreningen Uppsala 

Naturskyddsföreningen Älvkarleby 

Naturskyddsföreningen Östhammar 

NTF Uppsala län 

Riksförbundet enskilda vägar 

Svensk Cykling 



Svenskt Näringsliv 

Tierps cykelklubb 

Upplandsstiftelsen 

Uppsala cykelförening 

Uppsala nyföretagarcentrum 

Upsala cykelklubb 

Östhammars MK - Cykel 

Östra Aros cykelklubb 

 

Utvecklingsgrupper 
Alunda utvecklingsgrupp 

Ekeby utvecklingsgrupp 

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och 

Vendel 

Gimo utvecklingsgrupp 

Gräsö skärgårdsråd 

Hargshamns utvecklingsgrupp 

HELA Uppsala län  

Idé- och utvecklingsgruppen i Karlholm  

Jårlåsa i samverkan 

Knytby i samverkan 

Länna byalag 

Oxsätra Åkerlänna tillsammans 

Ris Rasbo i samverkan 

Söderöns utvecklingsgrupp 

Utvecklingsrådet för Storvretabygden 

Vattholma samverkan 

Öregrunds utvecklingsgrupp 

Österbybruks utvecklingsgrupp 

Östhammars Stadsråd 

 

Grannregioner 
Länsstyrelsen Stockholm 

Mälardalsrådet 

Region Gävleborg 

Region Västerbotten 

Region Västmanland 

Region Örebro län 

Region Östergötland 

Regionförbundet Sörmland 

Stockholms läns landsting. TRF,  Stockholms läns landsting, tillväxt- och 

regionaplaneförvaltningen  

 
Övriga 
Hargs Hamn AB 

Swedavia 
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Samlad effektbedömning tillhörande länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029 
 
Denna effektbeskrivning redovisar effekter av föreliggande förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029. Effektbedömningen utgår ifrån nuläget och 
redovisar vad åtgärderna i planen ger för positiva eller negativa effekter. 

Bedömningarna i denna samlade effektbedömning kan delas upp i tre olika delar. Först görs en 
jämförelse av målen i planen mot valda effektkriterier. Därefter följer en bedömning av de olika 
åtgärderna i planen utifrån effektkriterierna. Avslutningsvis görs även en bedömning av planen 
som helhet utifrån de globala hållbarhetsmålen. 

1. Kriterier för effektbedömningen 

De nationella transportpolitiska målen, tillsammans med de regionala målen för Uppsalaregionen 
i detta planförslag utgör grunden i effektbedömningen. De transportpolitiska målen är uppdelade 
i två fokusområden, ett funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och 
hälsa. Innehållet i målen har sammanfogats och grupperats till åtta kriterier. Effektbedömningen 
har genomförts utifrån dessa kriterier, dels för målen i länstransportplanen, och dels för de olika 
åtgärdsområden som medel avsätts för i planen.  

De åtta bedömningskategorierna beskrivs kortfattat nedan: 

 
Mobilitet och tillgänglighet 
Innefattar dels hur människor och gods kan transporteras lokalt/regionalt och nationellt, dels 
åtgärder som förbättrar tillgängligheten, d.v.s. minskar avstånden till målpunkter och/eller ger 
kortare restider. Det kan också vara åtgärder som öppnar upp nya transportvägar. 
Regionförstoring innefattas i begreppet tillgänglighet, och innebär att områden där personer kan 
bo och arbeta växer. 

 
Kvalitet  
Rör främst kollektiva förbättringsåtgärder inom väg- och järnvägstrafik. Förbättringarna inbegriper 
exempelvis åtgärder för ökad bekvämlighet, samordning mellan trafikslag, förbättrad 
kommunikation, minskade köer vid städer och ökad punktlighet som leder till förhöjd tillförlitlighet 
för kollektivtrafiken.  

  
Användbarhet  
Innebär att transportsystemet ska vara tillgängligt för alla; barn, gamla, unga och människor med 
funktionsnedsättning. Funktionsåtgärder kan vara planskildheter vid större vägar eller järnvägar. 
Andra åtgärder kan vara förändring av miljöer där funktionshindrade lättare kan orientera sig eller 
röra sig, exempelvis taktila stråk.  
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Jämställdhet 
Innebär att systemet ska verka för samma transportmöjligheter för män och kvinnor. Åtgärder 
inom transportinfrastrukturen medför sällan några särskilda anpassningar till något av könen. 
Däremot visar statistiken att män använder bil mer än kvinnor för arbetspendling och reser längre 
sträckor, medan kvinnor i större utsträckning reser kollektivt. Därmed bidrar ett transportsystem 
som främst är utvecklat med hänsyn till biltrafik i större utsträckning till att öka mäns 
transportmöjligheter. Åtgärder som gynnar kollektivt resande underlättar i större utsträckning 
kvinnors geografiska tillgänglighet och möjligheter att ta del av regionförstoring.  

 
Säkerhet  
Innebär en ambition om att minska olycksriskerna och konsekvenserna av olyckor. Mötesfria 
landsvägar, separering av gång- och cykelvägar från övriga trafikleder samt cirkulationsplatser är 
exempel på åtgärder som ger ökad säkerhet. Även hastighetsanpassning påverkar säkerheten, 
där lägre hastigheter ofta medför en säkrare trafikmiljö. 

 
Miljö - landskap  
Innefattar påverkan på natur-, kulturmiljövärden. Intrång i form av nya sträckningar och 
breddningar av vägar påverkar målet negativt. Mittseparering kan medföra en ökad barriäreffekt 
för människor och djur medan gång- och cykelåtgärder motverkar barriäreffekter.  

 
Miljö - begränsad klimatpåverkan 
Innefattar utsläpp av klimatpåverkande gaser. Vägtransportsektorn bidrar till drygt en tredjedel av 
utsläppen av växthusgaser i Sverige (2011). Transportsektorns klimatpåverkan tenderar att 
minska något, bland annat tack vare ekonomiska styrmedel som gör att fossila bränslen byts ut 
mot förnyelsebara energikällor. Transportsystemets utformning och funktion behöver dock 
anpassas ytterligare för att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppfyllas. 
Satsningar som gynnar överflyttning från väg- till järnvägstransporter samt från personbilar till 
kollektivtrafik och cykel, är exempel på områden där transportplanering kan medföra betydande 
förbättringar ur klimatsynpunkt.    

 
Miljö - hälsa 
Innefattar påverkan på människors hälsa med avseende på luftkvalitet och buller. 
Transportsektorn bidrar till ohälsa genom bland annat bullerspridning och luftföroreningar. Utöver 
de utsläpp av förorenande ämnen som förbränningen av fossila drivmedel medför, utgör även 
partiklar som uppkommer vid slitage av vägbanan hälsorisker vid inandning. Vägtrafikens effekter 
kan minskas genom bland annat överflyttning av vägtransporter till järnväg. Även förbättrade 
förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter bidrar till minskat buller och luftföroreningar, framför 
allt i tätorter. Ökad användning av gång- och cykelvägar kan även i ett bredare samhälleligt 
perspektiv bidra till en bättre hälsa genom att ge goda förutsättningar för vardagsmotion.  
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2. Mål och bedömningsmatris 

Målmatrisen i Tabell 1 nedan, visar hur de nationella transportpolitiska målen, samt målen i denna 
plan, sammanfaller med de åtta valda bedömningskriterierna för denna effektbedömning. Vissa 
mål kan ha liten påverkan inom många olika områden, vilket kan försvåra gränsdragningen mellan 
grupperna. Denna sammanställning visar de tydligaste kopplingarna mellan mål och kategorier 
och ska ses som en vägledning snarare än en tydlig klassificering. 

Tillsammans täcker de nationella transportpolitiska målen alla bedömningskategorier. Det är 
tydligt att de har olika inriktningar, där funktionsmålet har störst bäring inom kategorierna mobilitet 
och tillgänglighet, kvalitet, jämställdhet och säkerhet medan hänsynsmålen i större utsträckning 
är inriktade på säkerhets- och miljöinriktade frågor. Skulle man dela upp de nationella målen i 
sina tolv delmål kan man se att ett särskilt stort fokus ligger inom områdena mobilitet och 
tillgänglighet, användbarhet, jämställdhet och säkerhet.  

 
Målen i Länstransportplanen grundar sig på de nationella transportpolitiska målen, gemensamma 
mål för Östra Mellansverige som tagits fram inom ramen för samarbetet En bättre sits, samt mål 
för den regionala utvecklingsstrategin som antogs i februari 2017. Alla mål berör i olika 
utsträckning någon eller några av de åtta bedömningskategorierna. 

Matrisen i Tabell 1 visar att målen huvudsakligen fokuserar på aspekterna tillgänglighet, 
användbarhet, jämställdhet, men även på klimatpåverkan. Däremot berör inget av målen direkt 
aspekterna trafiksäkerhet eller landskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Matris med sammanställning over måls och strategiers samband med bedömningskategorier. 
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Nationella transportpolitiska mål  

Funktionsmålet x x x x x       

Hänsynsmålet         x x x x 

Mål i länstransportplanen 

Ett hållbart transportsystem 

1. Bidra till att antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till 
år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motori-
serade resor ska fördubblas till år 2030. (Bas: år 2006) 

x   x x     x x 

2. Bidra till att andelen kombinationsresor kollektiv-
trafikcykel fördubblas till år 2030 jämfört med 2016. x x x x     x x 

3. Bidra till att cykeltrafikens färdmedelsandel ökar med tio 
procentenheter till år 2030 jämfört med 2016.     x x     x x 

4. Bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar med 
minst 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990. Till 2040 
ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 1990 i 
enlighet med miljömålsberedningens slutförslag.  

            x x 

Ett tillgängligt och inkluderande transportsystem 

5. Bidra till att den regionala och storregionala 
tillgängligheten ökar, och att upp till 1 000 000 
arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60 minuter från 
länets prioriterade stråk. 

x x x x         

6. Bidra till att bibehålla det statliga vägnätets funktion och 
tillgängliggöra kollektivtrafikens bytespunkter. x x x x         

7. Bidra till effektiva och hållbara godstransporter till, från, 
genom och inom Uppsala län. x           x   

Ett ökat bostadsbyggande 

8. Bidra till förbättrade förutsättningar för ökat 
bostadsbyggande. x x x x         

 

3. Effektbedömning av åtgärdsgrupper 

I bedömningsmatrisen nedan värderas de olika åtgärdsgrupperna med hänsyn till de åtta valda 
bedömningskategorierna. Samtliga åtgärdsgrupper bedöms utifrån nuläge och redovisar om 
åtgärden får positiv, negativ eller obetydlig/obestämd påverkan/effekt. Det finns tre olika 
bedömningsnivåer, för teckenförklaring se rutan nedanför tabellen.   

Åtgärderna i LTP är indelade i namnsatta objekt med byggstart år 1-3, samt år 4-6. Namnsatta 
brister avser åtgärder de därpå följande åren som bedöms kosta mer än 25 miljoner kr. 
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Åtgärdsområden avser åtgärder som bedöms kosta mindre än 25 miljoner kronor, det gäller 
medel för kollektivtrafikanläggningar, gång- och cykelfrämjande åtgärder samt trafiksäkerhets-
höjande åtgärder och medel för åtgärder som bidrar till regional utveckling. Samfinansiering 
nationell plan avser medfinansiering av åtgärder inom nationell plan.  

Nedanför tabellen följer kortfattade bedömningar av de olika åtgärdsgrupperna som 
presenterats i tabellen ovan. Beskrivningarna omfattar endast de bedömningskategorier som 
inom varje åtgärdsgrupp bedömts ge betydande positiva eller negativa effekter. Observera att 
åtgärdsgrupp, regional utveckling, inte har inkluderats i tabellen då det i nuläget inte är möjligt 
att avgöra vilka åtgärder den kommer att omfatta. 

 

Tabell 2: Bedömning av åtgärderna med hänsyn till medeltilldelning i planförslaget. 

Åtgärder 
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budget 
[milj. kr] 
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Namnsatta objekt 
Väg 288 Gimo-Börstil - 
hastighet 80 181               

  
Väg 288 Gimo-Börstil - 
hastighet 100 ?           

      

Väg 55 Enköping-Litslena 101 
                

Väg 55 Kvarnbolund-
Örsundsbro 182 

                
GC-väg Uppsala-
Björklinge 58   

  
          

  
Samfinansiering nationell plan 

Järnvägssystemet 213         
  

    
  

Farledsfördjupning Hargs 
hamn 10   

      
    

    
Namnsatta brister  
Medfinansiering 
kapacitetsstark 
kollektivtrafik 

200         
  

    
  

Brister som behöver 
åtgärdas 162                 

                
Åtgärdsområden 
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Åtgärder 
Avsatt 
budget 
[milj. kr] 
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Kollektivtrafik 210         
  

    
  

Gång- och cykel 210         
  

    
  

Trafiksäkerhet 110 
  

        
      

Övrigt 
Steg 1-och 2-åtgärder 10                 
Regional utveckling 10                 
Totalt 1657                 

 

*bedömningen av namnsatta brister har gjorts i ett spann, från möjliga positiva till möjliga negativa 
effekter då fördelningen av medel mellan olika typer av brister ännu ej är fastställd.  
 

  Åtgärden bedöms ge positiva effekter  

  Åtgärden bedöms i ökande grad ge negativa effekter  

  Åtgärden bedöms ge obetydliga eller oklara effekter 
 

4. Namnsatta objekt  
 

4.1 Väg 288 Gimo-Börstil med två olika hastighetsalternativ 

 
Det finns två åtgärdsalternativ för väg 288 Gimo-Börstil, ett där dagens huvudsakliga 
hastighetsbegränsning 80 km/h behålls, och ett där hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h. 
Det är ännu inte beslutat vilket alternativ som kommer att genomföras för detta namnsatta objekt. 
I båda alternativen ingår ett flertal kollektivtrafikåtgärder, såsom ombyggnad av busshållplatser 
och bytespunkter samt utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud. Dessutom 
ingår säkerhetshöjande ombyggnadsåtgärder såsom vänstersvängfält. I alternativet där 
hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h ingår även utbyggnad av 2+1 väg vilket innebär mer 
omfattande vägbreddningsåtgärder.  
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De viktigaste effekterna av dessa åtgärder bedöms ligga inom kategorierna mobilitet och 
tillgänglighet, säkerhet samt påverkan på klimat och landskap. Genom att förbättra fram-
komligheten uppnås restidsvinster och transporterna inom regionen blir effektivare. Möjligheterna 
till snabbare pendling inverkar positivt på regionförstoring. Investeringar i väg 288 bidrar till att 
Östhammar knyts bättre till Uppsala, Arlanda, Stockholm. Vägen utgör därmed en länk av stor 
vikt för regionen inte bara för arbetspendling utan också för turismen. 

 
Väg 288 trafikeras av Upplands lokaltrafik från Uppsala upp mot Öregrund och Östhammar. För 
att gynna kollektivtrafiken föreslås även åtgärder för tillgänglighetsanpassning vid busshållplatser 
(exempelvis bushållsplatser med väderskydd eller cykelparkeringar i anslutning till hållplatserna). 
Dessa åtgärder bidrar positivt till transporternas kvalitet. 

 
Vid höjd hastighetsbegränsning ökar utsläppen från vägtransporterna, vilket bidrar negativt till 
aspekten klimatpåverkan. Även trafikbuller ökar med förhöjd hastighet vilket tillsammans med 
ökade utsläpp till luft medför negativ påverkan inom kriteriet miljö-hälsa. I de fall breddning och 
utbyggnad av väg sker, tas tidigare obebyggd mark i anspråk vilket generellt får negativa effekter 
på landskapet.  

 

4.2 Väg 55 med två delsträckor (Enköping-Litslena och Kvarnbolund-Örsundsbro)  

Åtgärder som planeras inom riksväg 55 syftar huvudsakligen till att förbättra trafiksäkerheten och 
framkomligheten. Ombyggnad till mötesfri landsväg (2+1 körfält) samt ökad högsta hastig-
hetsbegränsning från 90 km/h till 100 km/h. Föreslagna åtgärder inbegriper även ny gång och 
cykelväg längs hela sträckningen. Effekterna av dessa åtgärder omfattar ökad tillgänglighet, 
regionförstoring, ökad säkerhet. Förhöjningen av trafiksäkerheten på vägen bedöms enligt 
Trafikverkets kalkyl över samhällsekonomiska kostnader1 medföra tydliga samhällsekonomiska 
vinster, främst tack vare minskat antal olyckor. 

Negativa effekter på klimatet genom ökad trafikmängd samt hastighet bedöms väga tyngre än 
möjliga positiva effekter som utbyggnaden av ny gång- och cykelväg. 

 
Samtidigt trafikeras sträckan även av många busstransporter på sträckan Enköping - Uppsala, 
vilket medför att åtgärderna även gynnar kollektivtrafiken. Tillgänglighetseffekterna för både 
personbils-, gods- och busstransporter blir stora då vägen fungerar som en genande länk över 
Mälaren mot söder och väster.  

 
De negativa effekter på landskap som beskrevs för väg 288 kan även appliceras på väg 55. 
 

                                                      
1  Trafikverket, 2015. Åtgärdsvalsstudie för Rv 55 Enköping - Litslena, VMN012. 
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4.3 Fyrspår Ostkustbanan 

Förslaget omfattar uppbyggnad av en ny station och knutpunkt för kollektivtrafiken i Uppsala 
södra/ Bergsbrunna, som ska delfinansieras av länstransportplanen. En förutsättning för 
genomförandet av förslaget är att fyrspår byggs ut mellan Uppsala/Arlanda /Skavstaby och att 
medel avsätts i nationell plan 2018-2029. Resurser ur denna pott kan även användas till 
stationsåtgärder vid andra stationer, såsom längs sträckan Uppsala-Gävle. 

Anläggandet av stationen bedöms ge positiva effekter inom flertalet av de undersökta 
bedömningskategorierna. Genom att fler får möjlighet att resa med tåg ökar tillgången till ett 
transportslag som är tillgängligt för människor med olika förutsättningar, snabbt och effektivt, som 
möjliggör smidigare arbetspendling mellan Uppsala och närliggande orter samt som medför lägre 
klimatutsläpp än motordrivna fordon. 

Samtidigt innebär både utökandet av kapaciteten på järnvägsnätet och upprättandet av en station 
att viss mark tas i anspråk, att barriärer förstärks och att landskapet påverkas. 

4.4 Muddring i Hargs hamn 

Åtgärden syftar till att vidga befintlig farled, så att djupgående fartyg tillåts användas i hamnen. 
Dessutom föreslås åtgärder för ombyggnad av hamnområdet (lastkajer och vändytor) till en 
kapacitet som motsvarar hanteringen av större fartyg. 

Genom att öppna upp för större fartyg som medför mindre bränsleförbrukning per ton last kan de 
relativa luftutsläppen från transporterna minska. Vidare skulle behovet av vägtransporter på 
längre sikt kunna minska, då större skepp idag endast kan tas emot vid Stockholm eller 
Norrköping och deras last transporteras vidare med lastbil. Ifall transportmängden totalt sett ökar, 
exempelvis genom att nya verksamheter anläggs, kan åtgärden på längre sikt medföra ökade 
utsläpp till luft.  

Fördjupningen av farleden skulle enligt Trafikverkets genomförda SEB dessutom innebära något 
mindre risk för trafikolyckor. Muddringen och utbyggnaden av hamnen kräver betydande ingrepp 
i närliggande miljö och bedöms påverka landskapet negativt. 

 

5. Namnsatta brister  

Medel som avsätts för namnsatta brister kan omfatta olika typer av åtgärder inom både 
kollektivtrafik, gång- och cykel, väg och trafiksäkerhet. De namnsatta bristerna omfattar åtgärder 
som bedöms kosta mer än 25 miljoner. Namnsatta brister indelas i två delar, en samlad pott för 
brister inom kollektivtrafik, gång- och cykel, väg och trafiksäkerhet, och en pott som specifikt 
inriktar sig på kapacitetsstark kollektivtrafik inom Uppsala stad.  

5.1 Brister som behöver åtgärdas 
 
Inriktning väg 
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Namnsatta brister inom väg sammanfaller i stor utsträckning med åtgärderna i de två tidigare 
beskrivna vägåtgärderna (väg 288 och väg 55). Här omfattas generellt åtgärder med fokus på 
tillgänglighet och säkerhet, men även i viss utsträckning utbyggnad av cykelvägar och kollektiv-
trafikåtgärder. Åtgärder som gynnar kollektivtrafiken genom exempelvis förbättrade kopplingar till 
regional tåg- och busstrafik, bedöms få positiva effekter både ur jämställdhetssynpunkt och med 
hänsyn till kategorin användbarhet. Vidare har åtgärder i form av planskilda korsningar positiva 
effekter på tillgänglighet, användbarhet och säkerhet. 

Brister som har getts prioritet 1 har bedömts som de mest centrala för regionförstoring och väntas 
få positiva effekter på utvecklingen av arbetsmarknaden i regionen.  

I den utsträckning som åtgärderna medför förhöjda hastighetsgränser i stadsmiljö påverkas miljön 
för oskyddade trafikanter negativt. Vidare kan detta indirekt medföra en ökad användning av bil, 
med negativa effekter på luftkvalitet och ökad klimatpåverkan. Genom att skapa en effektivare 
infrastruktur för vägtransporter skapas både möjligheter för utveckling, regionförstoring och ökad 
tillgänglighet, samtidigt som ett ökat användande av vägtransporter medför negativ miljö-
påverkan, både med hänsyn till klimat, hälsa och landskap.     

Åtgärder för förstärkt kollektivtrafik på väg 
 

Medel som tilldelas kollektivtrafikåtgärder kommer att användas till åtgärder som på olika sätt 
höjer kvaliteten och attraktiviteten av resor med buss. Exempel på åtgärder kan avse utbyggnad 
av särskilda kollektivtrafikkörfält, pendlarparkeringar, bättre anslutningar för buss, handikapps-
anpassning, hållplatsåtgärder och stationsåtgärder.  

Särskild fokus läggs på åtgärder som utvecklar ett komplett transportsystem där resor med olika 
transportslag kan kombineras på ett smidigt sätt. Transporter med kollektivtrafik kan nyttjas av 
både gamla och unga, med eller utan körkort. De positiva effekterna inom kategorierna 
användbarhet, kvalitet och jämställdhet som dessa åtgärder medför bedöms därmed inkludera 
och gynna en stor andel av befolkningen, med spridning över olika samhällsskikt. Vidare höjs i 
flera fall trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  

Ett tydligare hela-resan perspektiv och högre tillförlitlighet underlättar arbetspendlingen från 
kringliggande småorter i länet till de större tätorterna. Därmed skapas positiva effekter på den 
lokala arbetsmarknaden i länet. 

Genom att åtgärderna gör kollektivtrafiken mer attraktiv, ökar förutsättningarna för att fler ska åka 
kollektivt istället för med privatbilar, vilket kan medföra positiva effekter med hänsyn till 
klimatpåverkan och luftkvalitet. 

 
Åtgärder som gynnar gång och cykel 
 
De medel som avses i potten för gång/cykelåtgärder kommer i första hand att användas för att 
genomföra den cykelstrategi som för närvarande är under framtagande (väntas antas under 
hösten 2017). Föreslagna åtgärder syftar till att förbättra standarden på cykelvägnätet, knyta 
samman cykelstråk och höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. En direkt effekt av ökad 
cykeltrafik är att detta transportslag bidrar till vardagsmotion, vilket medför positiva effekter ur ett 
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folkhälsoperspektiv. Hälsovinsterna med ökad andel cyklister bidrar till att satsningar inom 
cykelinfrastruktur är samhällsekonomiskt lönsamma. Åtgärderna inom denna pott bedöms vidare 
få positiva effekter inom användbarhet, jämställdhet och säkerhet. Investeringar i cykel-
infrastruktur kan användas av majoriteten av befolkningen oavsett ålder och samhällsskikt och 
bidrar starkt till ökad tillgänglighet och användbarhet av transportinfrastrukturen. Cykelvägar 
används även ofta som transportleder för funktionshindrade personer. 

Eftersom transporter med cykel inte medför några utsläpp, har ökad cykeltrafik positiva effekter 
ur klimatsynpunkt. 

 
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet 
 
Åtgärder som höjer trafiksäkerheten berör bland annat korsningar, trafikplatser, sidoräcken och 
sidoområdesåtgärder och fördelas mellan olika trafikslag.  

En säkrare trafikmiljö ger främst positiva effekter inom kategorin trafiksäkerhet. Även användbar-
heten av transportsystemet ökar då det i större utsträckning blir tillgängligt för barn, äldre och 
funktionshindrande, vars möjligheter att nyttja ett otryggt transportsystem är särskilt begränsade. 
Åtgärderna omfattar ofta ökat ianspråktagande av mark, vilket ger risk för vissa negativa effekter 
på natur och landskap. 

5.2 Medfinansiering kapacitetsstark kollektivtrafik 
Medel i denna pott kan fördelas till indirekta åtgärder inom järnvägstrafik, som investeringar i 
stationer längs med järnvägen eller spårväg i Uppsala stad. Alternativt kan medlen gå till 
införande av BRT (Bus Rapid Transit) i Uppsala. BRT är ett kapacitetsstarkt bussystem med hög 
turtäthet och snabbare hastighet mellan målpunkterna än traditionella stadsbussnätet. 

Bedömningen av konsekvenserna från denna typ av åtgärder sammanfaller i stort sett med 
fördelarna som beskrivs under rubriken Åtgärder för förstärkt kollektivtrafik på väg. Åtgärder inom 
järnvägsnätet medför dessutom i större utsträckning positiva konsekvenser för mobilitet och 
tillgänglighet, i ett regionalt och interregionalt perspektiv.  

6. Åtgärdsområden 

Denna pott innefattar liksom Namnsatta brister medel som fördelas till ett antal olika åtgärdstyper. 
Åtgärderna som omfattas här bedöms kosta mindre än 25 miljoner att genomföra, och fördelas 
mellan kollektivtrafik, gång och cykel samt trafiksäkerhet.  

Bedömningen av konsekvenser från åtgärderna inom denna pott sammanfaller i princip med 
konsekvenserna som beskrivs för åtgärdskategorierna kollektivtrafik på väg, gång och cykel samt 
trafiksäkerhet under Namnsatta brister, varvid de inte beskrivs igen i detta avsnitt. Den främsta 
skillnaden är att åtgärderna inom denna pott blir av mindre storlek och får mer lokal betydelse. 
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7. Övrigt  

Två mindre potter som inte funnits med i tidigare Länstransportplan och som ligger under 
kategorin övrigt är Steg 1-och 2-åtgärder samt Regional utveckling.  

7.1 Steg 1- och 2-åtgärder 

Dessa åtgärder syftar på att minska behovet av fysiska åtgärder såsom ombyggnad eller 
utbyggnad av infrastruktur genom att påverka behovet av transporter och val av transportsätt. 
Exempel på åtgärder kan vara informationskampanjer för ökad användning av cykel eller 
kollektivtrafik eller åtgärder som medför effektivare utnyttjande av infrastrukturen.  

Åtgärder som syftar till att minska behovet av nya infrastruktursatsningar, och istället främja en 
överflyttning från bil till kollektivtrafik eller cykel medför positiva effekter inom både sociala och 
miljömässiga aspekter. En överflyttning från bilanvändning till kollektivtrafik eller cykel minskar 
utsläppen av växthusgaser och buller och medför ökad tillgänglighet. De positiva effekter som 
beskrivs under avsnitten Kollektivtrafik samt Gång och cykel gäller även för Steg 1- och 2-
åtgärder. Dessa åtgärder utgör vidare ett viktigt komplement till övriga åtgärder för kollektivtrafik 
eller gång- och cykel, då de syftar till att öka användningen av dessa transportmedel.  

7.2 Regional utveckling  

Åtgärder för regional utveckling kommer att syfta till att stärka effekterna för regional utveckling. 
Fokus för den regionala utvecklingsstrategin ligger på befolkningstillväxt, utveckling inom 
näringslivet, men även på sociala värden som utbildning, hälsa och sysselsättning. Visst fokus i 
planen ligger på tillgänglighet till kollektivtrafik samt gång och cykelvägar. Utifrån tillgängliga 
underlag i länstransportplanen är svårt att avgöra vilka specifika åtgärder som kan omfattas, men 
åtgärderna innebär troligtvis en satsning på strategiska stråk för utveckling inom regionen vilket 
främst innebär en satsning på vägar.  

Därmed medför satsningar inom denna pott främst positiva konsekvenser inom kategorierna för 
ökad mobilitet och tillgänglighet inom regionen samt kvalitet på transportinfrastrukturen. Samtidigt 
kan de medföra negativa konsekvenser inom aspekterna hälsa och miljö genom att ökad vägtrafik 
medför ökat buller, att mer mark tas i anspråk samt att utsläpp till luft ökar.  

8. Samlad effektbedömning 
 
Med en inriktning där en stor andel av medlen satsas inom kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar 
samt trafiksäkerhet medför länstransportplanen betydande fördelar inom transporters kvalitet, 
användbarhet samt miljöpåverkan. Här finns en tydlig anknytning till regionala mål om ökat antal 
resande med kollektivtrafik. 

Även om en övervägande del av de namnsatta objekten utgör vägåtgärder som gynnar biltrafiken, 
omfattar åtgärderna längs vägarna även kollektivtrafikåtgärder och utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. De namnsatta objekten som medför ökad målstandard på vägar bedöms medföra 
negativ påverkan inom de tre miljörelaterade bedömningsaspekterna, genom att utsläpp till luft 
samt buller från trafiken bedöms öka samt att mer mark tas i anspråk. Den bedömningskategori 



   

 

 

13 (17) 
 
 
FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 

 

 

m
em

o0
4.

do
cx

 

AW g:\landstingssekreterare\run 2017\run 170616\ltp\bilaga 3 samlad effektbedömning run2017-0018-16.docx 
 

inom vilken planen bedöms medföra mest negativ påverkan är miljö-landskap. Den negativa 
miljöpåverkan beror på att många av åtgärderna innebär ianspråktagande av ny mark samt att 
barriärer skapas i naturen. Dessa negativa effekter är svåra att undvika vid utbyggnad av 
transportinfrastruktur. 

Medel som avsätts inom namnsatta brister och åtgärdsområden kommer till stor del att nyttjas till 
åtgärder som gynnar andra transportslag än bilen, vilket medför positiva effekter inom merparten 
av de undersökta kategorierna. Effekterna ligger därmed i linje med målen om att fördubbla 
antalet resor med kollektivtrafik samt öka antalet kombinationsresor med kollektivtrafik och cykel. 
Investeringar som förhöjer tillgängligheten till och attraktiviteten hos järnvägstransporter och 
kollektivtrafik på väg ligger i linje med de regionala målen om regionförstoring, och minskad 
klimatpåverkan. Samtidigt medför utbyggnad av järnvägsinfrastruktur negativa effekter på 
landskapet, främst i form av barriärer, bulleremissioner samt ianspråktagande av mark.  

Generellt kan sägas att ökad mobilitet och tillgänglighet samt förhöjd säkerhet bedöms bli  
genomgående effekter av många av de föreslagna åtgärderna. Säkerhet i trafiken prioriteras 
därmed även om inget av de regionala målen fokuserar på denna fråga. 

9. Matris över planens åtgärder i förhållande till nationella och regionala målen 
 
I Tabell 3 nedan sammanställs bedömningen av planens bidrag till uppfyllnad av de nationella 
och regionala transportmål som tagits hänsyn till i denna effektbeskrivning.  

 
Tabell 3: Bedömningsmatris för planens bidrag till uppfyllnad av nationella och regionala transportmål 

MÅL Bidrar planen till att 
uppfylla målet? Kommentar 

Nationella transportpolitiska mål  

Funktionsmålet Ja 

Planen bidrar till att öka 
tillgängligheten inom regionen och till 
kringliggande regioner.  Det finns ett 
tydligt fokus på ökad tillgänglighet för 
resenärer som väljer att använda 
andra transportslag än bilen. 

Hänsynsmålet Ja 

I sin helhet bedöms planen bidra 
positivt till målet genom ökad 
trafiksäkerhet och ökade 
förutsättningar för gång och 
cykeltransporter. Vissa åtgärder bidrar 
dock till ökad klimatpåverkan.  

Mål i länstransportplanen 
Ett hållbart transportsystem     
1. Bidra till att antalet resor med 
kollektivtrafik fördubblas till år 2020 och 
kollektivtrafikens marknadsandel av 
motoriserade resor ska fördubblas till år 
2030. (Bas: år 2006) 

Ja 

 Förutsättningar för ökad kollektivtrafik 
ges, dock har inga beräkningar på 
ökad andel kollektivtrafik har gjorts i 
denna bedömning. 
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MÅL Bidrar planen till att 
uppfylla målet? Kommentar 

2. Bidra till att andelen kombinationsresor 
kollektivtrafik-cykel fördubblas till år 2030 
jämfört med 2016. 

Ja 
Flera åtgärder som pengar avsätts för 
omfattar åtgärder för 
kombinationsresor. 

3. Bidra till att cykeltrafikens färdmedels-
andel ökar med tio procentenheter till år 
2030 jämfört med 2016. 

Ja 

 Förutsättningar för ökad användning 
av cykel ges, dock har inga 
beräkningar på ökad andel gjorts i 
denna bedömning. 

4. Bidra till att utsläppen av växthusgaser 
minskar med minst 40 procent till år 2020 
jämfört med år 1990. Till 2040 ska 
utsläppen vara minst 80 procent lägre än 
år 1990 i enlighet med 
miljömålsberedningens slutförslag.  

Delvis 

Många av åtgärderna i planen 
möjliggör för minskningar av 
transportsektorns utsläpp av 
växthusgaser. Hur stor överflyttningen 
från bilanvändning till kollektivtrafik 
eller cykel blir avgörande för hur stor 
den faktiska effekten av åtgärderna 
blir. Åtgärder som medför ökad högsta 
hastighetsbegränsning på vägarna 
motverkar målet.  

Ett tillgängligt och inkluderande transportsystem 
5. Bidra till att den regionala och 
storregionala tillgängligheten ökar, och att 
upp till 1 000 000 arbetsplatser nås med 
kollektivtrafik inom 60 minuter från länets 
prioriterade stråk. 

Ja  

Flera åtgärder, särskilt de som avser 
järnvägstransporter, bidrar till 
regionförstoring och ökad tillgänglighet 
med kollektivtrafik. 

6. Bidra till att bibehålla det statliga 
vägnätets funktion och tillgängliggöra 
kollektivtrafikens bytespunkter. 

Ja 
För flera åtgärder sker samfinansiering 
mellan kommunal, regional, och 
nationell nivå.  

7. Bidra till effektiva och hållbara 
godstransporter till, från, genom och inom 
Uppsala län. 

Ja 
Framförallt investeringar i hamnen och 
inom järnvägsnätet bidrar positivt till 
målet.  

Ett ökat bostadsbyggande     

8. Bidra till förbättrade förutsättningar för 
ökat bostadsbyggande. Delvis 

Framförallt åtgärden för en ny 
pendlarstation Bergbrunna möjliggör 
för nya bostadsetableringar som får 
god tillgång till kollektivtrafik. 

 

10. Matris över planens bidrag i förhållande till de globala hållbarhetsmålen 

År 2015 antogs i samband med FN-toppmötet i New York 17 globala hållbarhetsmål. Målen 
omfattar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och tar ett helhetsgrepp över de 
hållberhetsutmaningar som världen står inför. De delas in i 169 delmål som konkretiserar inom 
vilka områden åtgärder är viktigast. Målen är universella och gäller både höginkomst- och 
låginkomstländer. 

Av de 17 globala hållbarhetsmålen bedöms 11 mål bedömts vara av relevans för 
länstransportplanen för Uppsala län. Vissa svaga kopplingar skulle kunna hittas till alla målen, 
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men en avgränsning har gjorts för att hålla bedömningarna konkreta och direkta, varvid 6 mål har 
lyfts bort. Avgränsningen gjordes i workshopform där hållbarhetsmålen och dess delmål 
diskuterades i förhållande till innehållet i länstransportplanen. Följande mål bedömdes som 
relevanta och har tagits med i denna SEB: 

- Mål nr 3: Hälsa och välbefinnande 

- Mål nr: 5: Jämställdhet 

- Mål nr 6: Rent vatten och sanitet 

- Mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

- Mål nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

- Mål nr 10: Minskad ojämlikhet 

- Mål nr 11: Hållbara städer och samhällen  

- Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion  

- Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna  

- Mål nr 14: Hav och marina resurser  

- Mål nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

I tabellen nedan presenteras bedömningen av huruvida genomförandet planen bidrar till att 
uppfylla de globala hållbarhetsmålen eller inte.   
 
Tabell 4: Måluppfyllnad – internationella hållbarhetsmålen 

Internationella 
hållbarhetsmålen 

Bidrar planen till att 
uppfylla målet? Kommentar 

 

Säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla 
åldrar 
 
Ja, bidrag till delmål 3.4 
och 3.6 

Länstransportplanen bidrar till målet genom att 
avsätta pengar för trafiksäkerhetsåtgärder i syfte 
att minska antalet dödsfall och skador i trafik-
olyckor. Vidare bidrar planen till möjligheter till ökat 
cyklande inom regionen. Det finns bevisade 
positiva samband mellan vardagsmotion, exempel-
vis via cykelpendling, och ökat välbefinnande samt 
bättre hälsa.  

 

Uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egenmakt 
 
 
Ja, bidrag till delmål 5.1 

Planen bidrar positivt till delmålen genom tydliga 
satsningar på kollektivtrafik. Kollektiva 
transportmedel används i större utsträckning av 
kvinnor och bidrar därmed till att öka kvinnors 
tillgänglighet i samhället.  
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Internationella 
hållbarhetsmålen 

Bidrar planen till att 
uppfylla målet? Kommentar 

 

Säkerställa tillgång till och hållbar 
vatten- och sanitetsförvaltning för 
alla 
 
 
Ja, bidrag till delmål 6.3  

Genom satsningar på kollektivtrafik samt gång- och 
cykel, som medför lägre utsläpp av ämnen som 
påverkar luft och vattenmiljö, möjliggör planen för 
att utsläppen från transportsektorn ska minska. De 
positiva effekterna kan bli olika stora beroende av 
hur många som väljer att åka kollektivt eller med 
cykel framför bilen. Åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten bidrar också till målet genom att 
riskerna för olyckor där föroreningar spills ut och 
påverkar grundvattnet minskar.  

 

Verka för en inkluderande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla. 
 
 
 Delvist bidrag till delmål 
8.4 och 8.5 

Förbättrad resurseffektivitet ifall transportsektorn i 
allt större grad övergår från personbilstransporter 
till kollektiva transporter samt gång- och cykel. 
Åtgärderna i planen gynnar dock även 
personbilstransporter. 
Genom åtgärder för kortare restider med både bil 
och kollektivtrafik blir fler arbetsplatser tillgängliga 
inom pendlingsavstånd, vilket kan bidra till att 
sänka arbetslösheten. 

 

Bygga upp en motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation 
 
 
Ja, bidrag till delmål, 9.1 
och 9.4 

Tyngdpunkten i planen, med satsningar för ökad 
trafiksäkerhet, kollektivtrafik samt cykel, bidrar till 
ekologisk och social hållbarhet. Planen bidrar till 
vidare till målet genom att verka för en ökad 
tillgänglighet som omfattar grupper i samhället med 
olika förutsättningar.  

 

Minska ojämlikheten inom och 
mellan länder 
 
 
Ja, bidrag till delmål 10.2 

Planen bidrar till en inkluderande transportsektor 
anpassad för att kunna nyttjas av alla människor, 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, 
etnicitet, ursprung religion eller ekonomisk 
ställning. Detta görs genom åtgärder för säkra, 
gång- och cykelvägar, separerade från övrig trafik, 
samt genom satsningar för att utveckla samt öka 
attraktiviteten hos kollektivtrafik. 

 

Städer och bosättningar ska vara 
inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara  
 
 
Ja, bidrag till delmål 11.2, 
och kanske 11.6 

Planen bidrar till att öka trafiksäkerheten, 
tillgängligheten, och hållbarheten inom 
transportsystemet. Genom att fler får möjlighet att 
åka kollektivt möjliggörs även en minskning av 
personbilsanvändandet vilket kan medföra 
minskade luftutsläpp i städerna.   
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Internationella 
hållbarhetsmålen 

Bidrar planen till att 
uppfylla målet? Kommentar 

 

Vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser  
 
 
Delvis bidrag till målet i 
helhet 

Det görs tydliga satsningar i planen på åtgärder 
som långsiktigt minskar utsläppen av växthusgaser. 
Flera åtgärder i planen gynnar dock även 
personbilstransporter vilket ger negativ påverkan 
på målet. Satsningar på nya tekniker och 
infrastruktur för elfordon tas inte upp i planen. 

 

Bevara och nyttja haven och de 
marina resurserna på ett hållbart 
sätt i syfte att uppnå en hållbar 
utveckling 
 
 
Ja, bidrag till delmål 14.1  

Investering i att hargs hamn kommer långsiktigt att 
medföra minskade utsläpp av närande ämnen från 
transprotutsläpp, både genom att större skepp 
medför lägre utsläpp, och genom att ökad kapacitet 
kan innebära en överföring av transporter från 
lastbil till färja.  
Investeringar som möjliggör för minskad 
personbilsanvändning kan medföra minskningar av 
utsläpp till luft som bidrar till övergödning av haven.  

 

Skydda, återställa och främja ett 
hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk 
mångfald  
 
Påverkar delmål 15.1 och 
15.5 

Genomförandet av länsplanen medför både positiv 
och negativ inverkan på målet. Genom att främja 
transportmedel med lägre miljöpåverkan (buss, tåg, 
gång och cykel) minskar luftutsläpp och störningar 
från transportsektorn och dess effekter på 
ekosystemen.   
Byggande av ny infrastruktur kan medföra intrång i 
naturmiljöer och habitatförluster, 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som 
körfältsseparering med mitträcke skapar barriärer 
som försvårar djurs vandringsmönster. 
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Sammanfattning 
Miljöbedömning är en process som utförs som en del av arbetet med att utarbeta en 
länstransportplan. Syftet med miljöbedömningen är att främja en hållbar utveckling 
genom att få in miljöfrågorna tidigt i planprocessen och arbeta med dem som en 
integrerad del i planen.  

Ett samråd kring avgränsningen av länstransportplanen för Uppsala län har genomförts 
mellan 21 november 2016 och 28 februari 2017 med Länsstyrelsen Uppsala län, 
Naturvårdsverket och länets samtliga kommuner. Efter genomfört avgränsningssamråd 
beslutades om en geofgrafisk, tidsmässig och innehållsmässig avgränsning. 
Miljöbedömningen utgår från  fokusområdena Klimat, Hälsa och Landskap med 
tillhörande miljöaspekter som Trafikverket föreslår i sin rapport ”Allmänna utgångspunkter 
för förslag till miljöbedömningsgrunder”. Bedömningsgrunderna utgår ifrån de nationella 
miljökvalitetsmålen och har därigenom även koppling till de globala hållbarhetsmålen.  

Den ekonomiska ramen för länsplanen för 2018-2029 har i regeringens direktiv räknats 
upp från 1580 miljoner kronor till 1657 miljoner kronor. Förslaget till åtgärdsplan med 
tilldelade penningssummor följer en rullande planeringsprocess. Den är indelad i 
namnsatta objekt för byggstart år 1-3 samt år 4-6, namnsatta brister för de därpå följande 
åren samt åtgärder som bedöms kosta mindre än 25 miljoner kronor. 

Den miljöpåverkan som länstransportplanens respektive föreslagna tilldelade 
penningssummor och prioriterade objekt/brister bedöms ge upphov till har redovisats först 
för de namnsatta objekten och sedan för olika åtgärdskategorier.  

Slutligen har en samlad miljöbedömning av förslaget till länstransportplanen 
(planförslaget) samt nollalternativet utförts. Nollalternativet är i detta fall scenariot att 
nuvarande länstransportplan (2014-2025) fortsätter gälla. Nollalternativet och 
planförslaget är snarlika, med de skillnaderna att det är en något större pott avsatt för 
planförslaget (1657 M kr jämfört mot nollaltivets 1580 M kr), att det i planförslaget satsas 
mer på trafiksäkerhetsåtgärder och att steg-1 och 2-åtgärder samt åtgärder för regional 
utveckling förekommer. I nollalternativet satsas det något mer på vägprojekt. Satsningen 
på kollektivtrafik och cykelåtgärder är ungefär lika stora i planförslaget som i 
nollalternativet, med den skillnad att det i planförslaget även ryms medfinansiering av 
kapacitetsstark kollektivtrafik.  

Bedömningen är att planförslaget har något bättre förutsättningar att gå mot de nationella 
miljömålen och de transportpolitiska målen. Orsaken till detta är att man i planförslaget, 
jämfört med nollalternativet, har satsat mindre pengar på vägprojekt och mer pengar på 
att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för de som reser kollektivt och med 
cykel. I miljöbedömningen har planförslaget fått bästa resultat för fokusområdet Hälsa då 
det bidrar något mer till ökad säkerhet för de som färdas längs med vägarna och för 
oskyddade trafikanter. Planförslaget bidrar även i något större utsträckning till att 
tillgängligheten för människor till kollektivtrafik och därigenom också tillgängligheten till 
arbeten och fritidsaktiviteter ökar. Vad gäller övriga två fokusområdena Klimat och 
Landskap och deras tillhörande miljöaspekter, anses planförslaget och nollalternativet 
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vara relativt lika varandra eftersom det i båda förslagen satsas på järnväg, kollektivtrafik 
och gång- och cykelvägar. En satsning på vägar bedöms ge en större kapacitet på 
vägarna med ökade utsläpp som följd, samtidigt som satsningar på järnväg och övrig 
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar (GC-vägar) bedöms ge minskade utsläpp till luft. 
De satsningar som nämns i både nollalternatiovet och planförslaget bedöms ge måttliga 
intrång i landskapet eftersom det främs rör sig om arbeten kopplade till befintliga vägar 
och därigenom begränsade intrång i landskapet.  

Även om planförslaget innebär minst negativ påverkan/störst positiv påverkan på valda 
miljöaspekter, så måste det poängteras att förslaget och nollalternativet är väldigt lika 
varandra och beroende på hur potter kommer att fördelas ut mellan de olika katagorierna 
i åtgärdsplanen, kan påverkan på miljöaspekterna förändras något.  
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1 Inledning  

1.1 Syfte och bakgrund  

Miljöbedömning är en process som utförs som en del av arbetet med att utarbeta en 
länstransportplan. Syftet med miljöbedömningen är att främja en hållbar utveckling 
genom att få in miljöfrågorna tidigt i planprocessen och arbeta med dem som en 
integrerad del i planen. Samråd under arbetet med miljöbedömningen genomförs för att 
ge berörda myndigheter och allmänheten möjlighet till insyn och påverkan i arbetet med 
länstransportplanen och dess miljöpåverkan.  

Resultatet av miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som i 
detta fall utgör ett kapitel i länstransportplanen. MKB:n ska bland annat redovisa planens 
betydande miljöpåverkan och tydliggöra ställningstaganden under arbetet och motiv till 
vägval i processen.  

MKB:n syftar till att:  

• Beskriva planens betydande miljöpåverkan och hur denna ska hanteras i 
planarbetet 

• Möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan 

• Beskriva hur miljömålen har beaktats vid utarbetandet av planförslaget 

• Där så är möjligt redovisa förslag på åtgärder så att eventuella negativa effekter 
av planens betydande miljöpåverkan minskas eller kan undvikas helt 

• Utgöra ett beslutsunderlag i länstransportplanen 

 

1.2 Regler och riktlinjer för miljöbedömningen 

Miljöbedömningen utgår från ett antal styrdokument från olika nivåer. De viktigaste 
dokumenten redovisas i detta avsnitt och en detaljerad lista finns i avsnittet referenser.  

Regeringsbeslut: Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för 
utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional 
transportinfrastruktur (rskr. 2016/17:101) 

 

I miljöbalkens 6 kap finns krav på att en miljöbedömning ska upprättas för 
planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar finns angivet vilka planer som 
omfattas av kraven på miljöbedömning. En länsplan för regional 
infrastruktur antas enligt förordningen alltid medföra betydande 
miljöpåverkan och ska därför alltid miljöbedömas.  
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Region Uppsala har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till en 
trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län. 
Uppdraget kom 23 mars 2017. Planeringsramen för länsplanen 2018–2029 ligger på 
1657 miljoner kronor men en avräkning kan komma att ske efter 2017 års utgång. 
Avräkningen görs för att korrigera för förbrukade medel för åren 2014–2017.  

Lagregler om miljöbedömningen finns i miljöbalken 6 kap § 12 och förordning (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Trafikverket har gett ut flera relevanta publikationer som använts i arbetet t.ex. Handbok 
för miljöbedömning av planer och program, Metod för miljöbedömning av planer och 
program inom transportsystemet och Effektsamband för vägtransportsystemet.  

2 Process och samråd om miljöbedömningen  

2.1 Miljöbedömningsprocessen  

Arbetet med miljöbedömningen har skett parallellt med arbetet med länstransportplanen 
för att skapa förutsättningar för en integrerad miljöbedömningsprocess. Under 
framtagandet av miljöbedömningen av Uppsala länstransportplan har regelbundna 
diskussioner förts med ansvarig infrastrukturstrateg på Region Uppsala.   

Som underlag för att beskriva miljöförhållandena och miljökonsekvenserna på den 
länsövergripande nivå som är aktuell för länsplanen, har information från 
miljömålsuppföljningen använts. Orsaken är att miljömålsuppföljningen görs just länsvis 
och beskriver utvecklingen av miljötillståndet i länet samt att bedömningen har gjorts att 
de miljöaspekter som ska innefattas i en miljöbedömning i enlighet med miljöbalken 6 kap 
12 §, också omfattas av miljömålen.  
 
I ett första steg av bedömningen har de olika typerna av åtgärder som presenterats i 
länstransportplanen samlats i åtgärdskategorierna “åtgärder för brister inom 
vägsystemet”, ”åtgärder för brister inom kollektivtrafiken”, ”åtgärder för brister inom gång- 
och cykelvägnätet”, ”åtgärder för brister inom järnväg” samt ”steg 1-och 2-åtgärder” och 
miljöbedömts separat. Detta har gjorts för att få en något djupare analys av varje kategori. 
Därefter har förslaget till länstransportplanen och nollalternativet analyserats vart och ett 
för sig med avseende på landskap, klimat och människors hälsa. De två alternativen har 
sedan jämförts sinsemellan.  
 
Denna miljöbedömning beskriver de länsövergripande miljökonsekvenser som de 
strategiska prioriteringarna i länsplanen kan ge upphov till. Platsspecifika 
miljökonsekvenser som blir en följd av genomförande av enskilda objekt i planen, på 
grund av de särskilda miljöförhållanden som råder på de platser där objekten planeras, 
har inte innefattats i miljökonsekvensbeskrivningen av länsplanen, utan bedöms bättre i 
samband med MKB inför vägutredning och/eller arbetsplan. I bedömningen antas att 
vägtrafikens (personbil, buss, lastbil) miljöpåverkan fortsätter på samma sätt idag 
avseende t.ex. utsläpp av klimatgaser och utsläpp till vatten. Hänsyn har inte tagits till 
möjliga effekter av en radikalt förändrad fordonsflotta eller drivmedelsförsörjning.  
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2.2 Samråd om avgränsning  

Ett samrådsunderlag med förslag till avgränsning av miljöaspekter och miljökvalitetsmål, 
bedömningsgrunder, hantering av alternativ i planen, detaljeringsnivå, tidsperspektiv samt 
inom vilket geografiskt område konsekvenser ska bedömas skickades ut till Länsstyrelsen 
och kommunerna  via mail den 21 november 2016. Svar erhölls den 28 februari 2017.  

3 Länstransportplanens mål och transportpolitiska mål 

3.1 Länstransportplanens mål 

I länstransportplanens kapitel 2 presenteras planens strategiska inriktning och 
övergripande mål. Förslaget till länstransportplan innehåller åtta mål fördelade i tre 
kategorier där tre av målen är direkt överförda från den regionala utvecklingsstrategin och 
två från förslag till cykelstrategi.  

- Bidra till att antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020 och 
kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 
2030. (Bas: år 2006)  

- Bidra till att andelen kombinationsresor kollektivtrafik-cykel fördubblas till år 2030 
jämfört med 2016.  

- Bidra till att cykeltrafikens färdmedelsandel ökar med 10 procentenheter till år 
2030 jämfört med 2016.  

- Bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar med minst 40 procent till år 2020 
jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 
1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. (Bas: 2,38 miljoner ton 
CO2-ekvivalenter år 1990). Fram till 2030 ska utsläppen för inrikes transporter 
vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. (Bas: 0,888 miljarder ton 
år 2010).  

- Bidra till att den regionala och storregionala tillgängligheten ökar, och att upp till 
1 000 000 arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60 minuter från länets 
prioriterade stråk.  

- Bidra till att bibehålla det statliga vägnätets funktion och tillgängliggöra 
kollektivtrafikens bytespunkter.   

- Bidra till att effektiva och hållbara godstransporter till, från, genom och inom 
Uppsala län.  

- Bidra till förbättrade förutsättningar för ökat bostadsbyggande.  

3.2 Transportpolitiska mål  
Riksdagen har fastställt nationella transportpolitiska mål. Det övergripande målet för 
transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta sker genom ett 
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funktionsmål och ett hänsynsmål som presenteras nedan. De transportpolitiska målen 
presenteras kortfattat i länstransportplanens kapitel 2.  

• Tillgänglighetsmålet: att transportsystemet ska ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet 

• Hänsynsmålet: att transportsektorn ska bidra till att bryta beroendet av fossila 
drivmedel och öka energieffektiviteten, att antalet döda och skadade ska fortsatt 
minska och miljökvalitetsmålen uppfylls och ökade hälsa nås  

4 Miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål 

4.1 Miljökvalitetsmål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, fjorton etappmål och 
sexton miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. 
Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av 
målen.  

Av de nationella miljömålen bedöms följande vara särskilt relevanta för 
länstransportplanen för Uppsala län:  

- Begränsad klimatpåverkan 

- Frisk luft 

- Bara naturlig försurning (kväveoxider)  

- Ingen övergödning  

- Levande sjöar och vattendrag  

- Grundvatten av god kvalitet  

- Myllrande våtmarker  

- Levande skogar  

- Ett rikt odlingslandskap  

- God bebyggd miljö  

- Ett rikt växt- och djurliv  

4.2 Globala hållbarhetsmål  

De 17 globala hållbarhetsmålen för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling är en del av Agenda 2030 och antogs på ett toppmöte i FN i New York år 
2015. Målen ska uppnås till 2030 och är en fortsättning på de åtta milleniemålen som 
världen arbetat för sedan år 2000. Med de 17 globala hållbarhetsmålen och deras 169 
delmål är ambitionen att all form av fattigdom ska utrotas överallt i världen. Målen är 
universella och gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Medan fattigare länder 
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ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas 
ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och begränsa 
klimatförändringarna.  

Av de 17 globala hållbarhetsmålen bedöms följande vara intressanta för 
länstransportplanen för Uppsala län: 

- Mål nr 3: Hälsa och välbefinnande 

- Mål nr: 5: Jämställdhet 

- Mål nr 6: Rent vatten och sanitet 

- Mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

- Mål nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

- Mål nr 10: Minskad ojämlikhet 

- Mål nr 11: Hållbara städer och samhällen  

- Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion  

- Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna  

- Mål nr 14: Hav och marina resurser  

- Mål nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

De globala hållbarhetsmålen kan kopplas till de nationella miljömålen. I Bilaga 3 (Tabell 
hämtad från Naturvårdsverket, ärendenr: NV-03115-16) redovisas Myndigheternas 
gemensamma matris med huvudsakliga kopplingar mellan de globala hållbarhetsmålen 
och de nationella miljömålen.  

4.3 Beslutande avgränsningar  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en ”beskrivning a hur relevanta 
miljökvalitetsmål och miljöhänsyn har beaktats i planen” (6 kap 12 §, Miljöbalken 
1998:808).  

Efter genomfört avgränsningssamråd beslutades att miljöbedömningen ska avgränsas till 
följande:  

- Geografisk avgränsning: Huvudfokus är miljöpåverkan inom Uppsala län, men för 
de miljöaspekter (främst klimatpåverkan) där konsekvenserna berör ett större 
geografiskt område än det egna länet kan analysen även nämna detta.  

- Tidsmässig avgränsning: Miljöbedömningen omfattar miljökonsekvenser fram tills 
ett år efter planperioden, 2030, eftersom det är målet för flera miljömål.  

- Miljömässig avgränsning: Region Uppsala har beslutat att utgå från tre 
prioriterade fokusområden, Klimat, Hälsa och Landskap vid miljöbedömningen av 
länstransportplanen, se kapitel 4 Bedömningsgrunder.   
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5 Bedömningsgrunder 
Inom de tre fokusområdena för miljöbedömningen ryms alla de miljöaspekter som 
Trafikverket har föreslagit i rapporten ”Metod för miljöbedömning av planer och program 
inom transportsystemet” (september 2011). Bedömningsgrunderna utgår ifrån 
miljökvalitetsmålen. I Figur 1 redovisas de tre fokusområdena med tillhörande 
miljöaspekter. 

 
Figur 1 Trafikverkets föreslagna fokusområden Klimat, Hälsa och Landskap och deras 
miljöaspekter. Ur Trafikverkets rapport ”metod för miljöbedömning av planer och program 
inom transportsystemet”, september 2011. 

I kapitel 9.2.2 görs en samlad konsekvensbedömning av hur planförslaget och 
nollalternativet påverkar de av Trafikverket föreslagna miljöaspekterna, och därigenom 
även de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen.  
 
I miljöbedömningen har det inte tagits hänsyn till luftutsläpp och klimatpåverkan vid själva 
anläggandet av åtgärderna utan den påverkan som bedömts är påverkan vid drift.   

6 Nulägesbeskrivning 
Uppsala län är en region med en relativt stark positiv befolkningsutveckling, varav den 
största tillväxten väntas ske inom Uppsala kommun och länets södra delar. En ökad 
befolkning medför generellt sett ökade transportbehov, vilket speglar sig i ett ökat 
trafikarbete (körda fordonskilometer) i Uppsala län. Antalet körda fordonskilometrar har 
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ökat med 7 % mellan 2011 och 2015 och den största ökningen sker på länets 
motorvägar. Ökningen är mindre än mellan föregående år, då ökningen mellan 2006 och 
2011 låg på 14 %.  

Ungefär hälften av länets utsläpp av växthusgaser härstammar från personbilstrafik och 
tunga transporter på väg. Det ökade trafikarbetet har därmed även bidragit till ökad 
klimatpåverkan. Utöver klimatpåverkan har transportsektorn även stor betydelse för 
luftkvaliteten, särskilt i tätorter. De största problemen med luftföroreningar inom Uppsala 
län är kopplade till höga halter av partiklar och kvävedioxid. Problemen förekommer 
främst i Uppsala stad och i tätorter och vid några tillfällen har årsmedelvärden 
överskridits. Dessa två typer av luftutsläpp härstammar främst från transportsektorn, men 
även i mindre utsträckning från vedeldning.  

Uppsala läns befolkning har ökat stadigt de senaste åren, mellan år 2010 och 2015 
ökade befolkningen från 336 000 till 354 000 invånare. Befolkningstillväxten i Uppsala län 
uppskattas öka med 58 000 invånare mellan 2016 och 2026, vilket betyder att länet år 
2026 passerar 400 000 invånare. I och med den ökade befolkningsmängden är också ett 
ökat transportbehov att förvänta. Om det ökade transportbehovets följer det senaste 
årtiondets trend med att tillgodoses av personbilar, kommer även utsläppen av skadliga 
ämnen att öka. Åtgärder som satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar, 
satsningar på minskat personbilsberoende samt att andelen förnyelsebara 
transportbränslen ökar, minskar utsläppen från transportsektorn. För att möta de 
utmaningar som transportsektorn inom Uppsala län står inför finns flera mål och 
strategiska dokument, se kapitel 2 i länstransportplanen.   

7 Konsekvenser av enskilda objekt och åtgärdsområden  

7.1 Metod 

I detta kapitel beskrivs den miljöpåverkan som länstransportplanens respektive 
föreslagna tilldelade penningsummor och prioriterade objekt/brister bedöms ge upphov 
till. En samlad miljöbedömning av den föreslagna länstransportplanens utformning samt 
nollalternativet genomförs i kapitel 10.  

Miljöbedömningen utgår ifrån fokusområdena Klimat, Hälsa och Landskap som 
Trafikverket föreslår i sin rapport ”Allmänna utgångspunkter för förslag till 
miljöbedömningsgrunder”. 

För de olika namngivna objekten har en bedömning gjorts om åtgärden väntas ge positiv 
eller negativ påverkan. Skalan redovisas i tabellen nedan.  
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Bedömningssymboler  Betydelse 

+ Åtgärden bedöms ge positiv 
miljöpåverkan  

- Åtgärden bedöms ge negativ 
miljöpåverkan  

0 Åtgärden bedöms ge obetydlig 
miljöpåverkan  

? Åtgärdens konsekvenser är oklara 

 

Bedömningen om åtgärden ger positiva eller negativa miljökonsekvenser är väl 
underbyggd. Bedömningen av hur stora miljökonsekvenserna kan bli (antalet plus- eller 
minustecken) bör däremot ses som mer ungefärlig. Det bygger på en värdering av 
riskkällor och uppskattningar av möjliga konsekvenser och sannolikheten för dessa. 
Underlaget är osäkert och bedömningen är ofta en sammanvägning av flera olika faktorer 
och parametrar som är relevanta för målområdet.  

Konsekvenserna i beskrivningen nedan har bedömts gentemot nuläget. I kapitel 9 görs 
en jämförelse mellan planförslaget och nollalternativet.  

7.2 Konsekvenser av namnsatta objekt 

7.2.1 Allmänt om namnsatta objekt 

Nedanståendenamnsatta objekt är väg, gång- och cykelprojekt som finansieras helt av 
medel avsatta i länstransportplanen: 

Objekt som föreslås i den nya länstransportplanen för 2018–2029:  

-Väg 288 Gimo-Börstil  

-Väg 55 Enköping-Litslena 

-Väg 55 Kvarnbolund-Örsundsbro 

-GC-väg Uppsala-Björklinge  

7.2.2 Konsekvensbedömning 

Huvudsyftet med vägprojekten nedan är att bygga om landsväg för att förbättra 
trafiksäkerheten och framkomligheten. För väg 288 är en åtgärdsvalsstudie genomförd 
som rekommenderar trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder, liksom gång- 
och cykelväg längs delar av sträckan samt hållplatsåtgärder. Det finns två 
åtgärdsalternativ för väg 288 Gimo-Börstil, ett där dagens huvudsakliga 
hastighetsbegränsning 80 km/h behålls, och ett där hastighetsbegränsningen höjs till 100 
km/h. Det är ännu inte beslutat vilket alternativ som kommer att genomföras för detta 
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namnsatta objekt. I båda alternativen ingår ett flertal kollektivtrafikåtgärder, såsom 
ombyggnad av busshållplatser och bytespunkter samt utbyggnad av gång- och cykelväg 
mellan Gimo och Hökhuvud. Dessutom ingår säkerhetshöjande ombyggnadsåtgärder 
såsom vänstersvängfält. I alternativet där hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h 
ingår även utbyggnad av 2+1 väg vilket innebär mer omfattande vägbreddningsåtgärder.  

För väg 55 har en åtgärdsvalsstudie påbörjats och kommer att avslutas under våren 
2017. Under förutsättning att den avslutas formellt pekas de två sträckorna (Enköping-
Litslena och Kvarnbolund- Örsundsbro) ut som namnsatta objekt där en ombyggnad av 
vägen till mötesfri landsväg samt upprättande av GC-väg ger både restidsvinster och 
trafiksäkerhetsvinster. Målstandard är 100 km/h.   

En ökad hastighet på vägar har störst betydelse i farter över 70 km/h. Här finns en tydlig 
koppling mellan hastighet, bränsleförbrukning och energianvändning. Utsläppen och 
bränsleförbrukningen ökar inte linjärt utan snabbare vid högre hastigheter. Vid lägre 
hastigheter är effekten på utsläpp inte lika tydlig, detta beror på att dagens motorer har 
låg verkningsgrad vid låga hastigheter. I takt med ökad elektrifiering, hybrider, 
laddhybrider och elbilar kommer även sänkta hastigheter vid låga hastigheter ge 
minskade utsläpp och energianvändning. En högre hastighet innebär också att det 
behövs ett större gaturum förbilarna. Vid 60 km/h krävs dubbelt så stor yta för biltrafiken 
som vid 20 km/h.  

 

Åtgärd Väg 288 Gimo-Börstil 

Väg 55 Enköping-Litslena 

Väg 55 Kvarnbolund-Örsundsbro 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat - Åtgärden bedöms medföra ökad vägtrafik med ökade 
koldioxidutsläpp till följd. Hur stor ökningen av 
koldioxidutsläpp blir beror vilken 
hastighetsbegränsning det blir (detta är ännu ej 
bestämt för väg 288) eftersom utsläppen och 
bränsleförbrukningen ökar snabbare vid högre 
hastigheter. Detta betyder att utsläppen och 
klimatpåverkan blir större om det är en 
hastighetsbegränsning på 100 km/h jämfört med 80 
km/h.   

Hälsa + Ombyggnad till mötesfri landsväg på samtliga vägar 
samt upprättande av gång- och cykelväg längs 
väg 288 mellan Gimo och Hökhuvud och längs med 
väg 55 ger ökad trafiksäkerhet.  
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Utsläppen till luft samt ökat buller till följd av ökad 
trafik. Hur mycket bullernivåerna ökar beror på 
hastighetsbegränsningen, som ännu inte är bestämd 
för väg 288. Konsekvenserna på människors hälsa 
bedöms som övervägande positiva.  

Landskap - På vissa sträckor breddas vägen och ger intrång i 
omgivningen med risk för påverkan på natur- och 
kulturmiljön. Hur stort intrånget blir beror på hur stor 
hastighetsbegränsningen blir, med en 
hastighetsbegränsning på 100 km/h blir 
vägbreddningsåtgärderna och därigenom intrånget i 
landskapet mer omfattande än vid en 
hastighetsbegränsning på 80km/h. För några 
delsträckor tas även ny mark i anspråk och 
landskapet bedöms påverkas negativt, om än 
måttligt.  

 

GC-vägen längs med väg 600 mellan Uppsala och Björklinge finns med i nuvarande 
länstransportplan. Utbyggnad bedöms ske 2018–2019.  

Åtgärd GC-väg Uppsala-Björklinge 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Anläggandet av GC-vägen bedöms ge positiva 
effekter på klimatet då förutsättningarna att välja 
cykel som färdmedel, och låta bilen stå, ökar.   

Hälsa + Upprättande av gång- och cykelväg längs väg 600 
ger ökad trafiksäkerhet. Utsläpp till luft minskar om 
förutsättningarna till att välja cykel som färdmedel 
ökar. Det är även positivt för folkhälsan eftersom 
möjligheterna till vardagsmotion ökar. Minskat 
bilåkande ger mindre utsläpp vilket även är positivt 
för vattenkvaliteten.  

Landskap - Vägen breddas något vilket ger intrång i omgivningen 
med risk för viss påverkan på natur- och kulturmiljön.  
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8 Konsekvenser av samfinansiering med nationell plan 
Förslaget innebär att länstransportplanen samfinansierar järnvägsåtgärder med nationell 
plan. Bland åtgärderna ingår främst en station och knutpunkt för kollektivtrafiken i 
Uppsala södra/ Bergsbrunna, åtgärden förutsätter att fyrspår byggs ut mellan 
Uppsala/Arlanda /Skavstaby och att medel avsätts i nationell plan 2018–2029. Utöver 
samfinansiering av Ostkustbanan kan även andra järnvägsåtgärder ingå. 

Att upprätta en station i Bergsbrunna innebär att viss mark tas i anspråk. Anläggandet av 
stationen bedöms ge positiva effekter på klimatet eftersom fler människor får möjlighet att 
resa kollektivt, samtidigt kan anläggandet av en station leda till att nya 
bebyggelseområden etableras i de södra delarna av Uppsala vilket kan ge ökade utsläpp 
till luft och större intrång i landskapet. Samtidigt har stationer längs befintliga järnvägar 
ofta centrala lägen och en äldre struktur som är uppbyggd kring stationen. Att på nytt 
bygga upp en sådan struktur längs de nygamla stationerna kan ske en minskning av 
bilberoendet genom att orten blir mer självförsörjande. Detta blir, ur klimatperspektiv, en 
god spiral. Att återetablera ett gammalt stationsläge är också positivt utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv.  

 

Åtgärd Järnvägssystemet 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Anläggandet av en station och knutpunkt bedöms ge 
positiva effekter på klimatet då fler människor får 
möjlighet att åka kollektivt istället för bil.   

Hälsa + Något förhöjd bullernivå för boende nära spåret. 
Minskade utsläpp till luft till följd av mer kollektivt 
resande. Minskade utsläpp till följd av mindre 
bilåkande är också positivt för vattenkvalitén. 
Övervägande positiva konsekvenser.  

Landskap 0 Upprättandet av station i Bergsbrunna ger visst 
markanspråk, samtidigt är det ett gammalt 
stationsläge som återupptas, vilket bedöms som 
positivt för kulturmiljön.  

 

I nuvarande plan finns 10 Mkr avsatta för att Region Uppsala delfinansierar 
farledsfördjupning i Hargshamn. Aktuella som medfinansiärer i denna avsiktsförklaring, 
utöver Region Uppsala, är Trafikverket, Hargshamn AB, Sjöfartsverket och SKB.  



   

 
 

 

12(36) 
 
RAPPORT 
FEL! INGEN TEXT MED ANGIVET FORMAT I DOKUMENTET. 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

AW g:\landstingssekreterare\run 2017\run 170616\ltp\bilaga 2 miljökonsekvensbeskrivning run2017-0018-16.docx 
 

 

Hargshamn har fått tillstånd att muddra utanför hamnen för att vidga befintlig farled. För 
2–3 år sedan såg Dannemora Minerals behovet av en större farled för att på så sätt klara 
av och effektivisera transporterna av såväl malm- och bulkgods, men sedan företaget 
gick i konkurs prognosticeras nu malmvolymerna ersättas med bland annat spannmål 
samt bentonitlera för SKB:s slutförvar i Forsmark. Idag uppfyller farleden inte PIANCs1 
rekommendationer gällande sjösäkerhet. Efter utbyggnad av hamnen och farleden 
bedöms fartyg med en kapacitet av 35 000 – 40 000 dwt kunna trafikera Hargshamn och 
dessutom med ökad säkerhet.   

 

Åtgärd Muddring av farled vid Hargshamn  

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Åtgärden medför att samma antal transporter kan ske 
med färre fartyg. Ses som en positiv, om än måttlig, 
klimatpåverkan. 

Hälsa + Ökad säkerhet i farleden 

Landskap - Muddringen och uppläggning av massor innebär 
intrång i naturmiljö och landskap.  

 

8.1 Konsekvenser av namnsatta brister och åtgärdsområden  

8.1.1 Allmänt om namnsatt brister och åtgärdsområden 

Olika brister har identifierats i transportsystemet i Uppsala län. Dessa är indelade i större 
namnsatta brister respektive åtgärdsområden. Namnsatta brister definieras i 
länstransportplanen som brister som bedöms kosta mer är 25 miljoner kronor att åtgärda 
eller där ett paket av sinsemellan beroende brister bedöms kosta mer än 25 miljoner 
kronor. Medlen finns tillgängliga främst under de sista sex åren i planperioden. För 
bristerna finns antingen åtgärdsvalsstudier genomförda eller så kommer 
åtgärdsvalsstudier att genomföras utifrån bland annat de brister som tas upp i länsplanen, 
åtgärdsvalsstudierna ger sedan olika typer av åtgärder som finansieras via aktuella medel 
eller via åtgärdsområden. De namnsatta bristerna delas in i brister som behöver åtgärdas 
(åtgärder för gång- och cykel, åtgärder för kollektivtrafik, åtgärder för väg samt åtgärder 
inom trafiksäkerhet) och medfinansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik. Fördelning av 
potten för de större namnsatta bristerna är ännu inte fastställd.  

                                                      
1 PIANC är den världsomspännande organisation som tar fram riktlinjer kring standarder 
för vattenburen transportinfrastruktur.  
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Åtgärdsområden, som bedöms kosta under 25 miljoner kronor, och som har prioriterats 
högt av kommunerna och/eller landstinget, eller där Region Uppsala och Trafikverkets 
egna underlag ger orsak att prioritera bristen högt, tilldelas olika potter i 
länstransportplanen. Fördelningen mellan olika åtgärdsområden kan skilja sig från ett år 
till nästa, men ska över hela 12-årsperioden vara i ungefärlig överensstämmelse med den 
fördelning som anges i förslaget till länstransportplanen. Åtgärdsområdena fördelas 
mellan följande instanser:  

- Kollektivtrafik (hållplatser, pendlarparkering, knutpunkter och station) 

- Gång– och cykelåtgärder (utbyggnad av cykelvägnätet) 

- Trafiksäkerhet (korsningar, trafikplatser, skolvägar och passager) 

Utöver åtgärdsområden finns även en pott för övriga åtgärder. Potten för övriga åtgärder 
fördelas mellan följande instanser:  

- Steg 1- och 2-åtgärder (mobilitetsåtgärder för att öka det kollektiva resandet och 
resandet med cykel, se avsnitt 7.3.2) 

- Regional utveckling 

- Avräkning upparbetat 2014–2017 

Under konsekvensbedömningen har större namnsatta brister konsekvensbedömts för sig 
och mindre åtgärdsområden respektive övriga åtgärder för sig.  

8.1.2 Konsekvensbedömning av namnsatta brister 

Brister som behöver åtgärdas 

Åtgärder för brister inom Vägsystemet  

De flesta åtgärder som är kopplade till brister inom vägnätet handlar om brister gällande 
begränsad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg samt bristande säkerhet för 
oskyddade trafikanter som passerar vägar, korsningar och utfarter samt otillgänglighet till 
kollektivtrafik.  

Investeringar i form av GC-passager, separata gång- och cykelvägar, pendlarparkeringar 
och bytespunkter till kollektivtrafik ökar antalet kombinationsresor vilket ger minskade 
utsläpp av luftföroreningar. Dessa prioriteringar går också i linje med den strategiska 
inriktningen för länstransportplanen: att skapa ett hållbart transportsystem och ett 
tillgängligt och inkluderade transportsystem. I några fall av bristerna handlar det om 
ombyggnad till 2 + 1-väg som gör det möjligt att höja hastighetsbegränsningen vilket ger 
ökade utsläpp. En högre hastighet innebär även att det behövs ett större gaturum för 
bilarna. Beroende på hur prioriteringen faller ut kan denna åtgärdskategori ha en positiv 
eller negativ inverkan på klimatet. Prioriteras brister där ombyggnation sker till 2+1-väg 
ökar förmodligen kapaciteten på väg, vilket ger en negativ inverkan på landskapsbilden, 
ökat buller och luftutsläpp. 



   

 
 

 

14(36) 
 
RAPPORT 
FEL! INGEN TEXT MED ANGIVET FORMAT I DOKUMENTET. 
 
 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

AW g:\landstingssekreterare\run 2017\run 170616\ltp\bilaga 2 miljökonsekvensbeskrivning run2017-0018-16.docx 
 

 

I tabellen nedan sammanfattas miljöpåverkan av de åtgärder som ska leda till 
trafiksäkerhet och bättre framkomlighet för trafikanter.  

 

ÅTGÄRD: BRISTER INOM VÄGSYSTEMET  

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat 0 Ökade utsläpp vid 
ombyggnad till 2 + 1 väg, 
samtidigt gör investeringar 
i GC-passager och 
separata gång- och 
cykelvägar att möjlighet till 
att färdas med cykel och 
antalet kombinationsresor 
ökar, vilket har en positiv 
inverkan på klimatet. 

Hälsa + Upprättande av gång- och 
cykelpassager ger ökad 
trafiksäkerhet. Ökad 
framkomlighet och 
pendlarparkeringar ökar 
antalet kombinationsresor 
vilket ger minskade utsläpp 
till luft och minskat buller 
på väg ifall fler väljer att 
resa kollektivt. 
Övervägande positivt 
eftersom säkerheten för 
trafikanter ökar.  

Landskap - Åtgärderna kan leda till 
intrång i omgivningen.   

 

Åtgärder för att förstärka kollektivtrafiken på väg  

Nästa kategori av åtgärder syftar till att förstärka kollektivtrafiken på väg. Det handlar om 
åtgärder för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken, utveckla hållplatser, knutpunkter 
och anslutningar till kollektivtrafik, men också kapacitetförstärkande åtgärder med fokus 
på förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik och minskad restid genom smidigare 
byten. Åtgärder i järnvägsnätet ingår inte i denna kategori utan samfinansieras i nationell 
plan. Om tillgängligheten till kollektivtrafik förbättras genom att hållplatser utvecklas och 
anslutningar förstärks, samt om turtätheten förkortas, kan en ökad användning av 
kollektivtrafiken förväntas och detta leder till positiva miljökonsekvenser.  
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ÅTGÄRD: FÖRSTÄRKT KOLLEKTIVTRAFIK PÅ VÄG  

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Om restiden förkortas och 
kollektivtrafiken görs mer 
tillgänglig bedöms fler 
människor välja att åka 
kollektivt och låta bilen stå, 
vilket ger mindre utsläpp.  

Hälsa + Utsläpp till luft och vatten 
bedöms minska samt 
möjligheten till motion ökar 
om fler människor kan nå 
kollektivtrafikanläggningen 
med cykel eller gång 
istället för att ta bilen.  

Landskap 0 Åtgärder i anslutning till 
kollektivtrafikanläggningen 
kan innebära marginellt 
intrång i omgivande mark 
vilket kan påverka 
landskapet och naturmiljön 
något.  

 

Åtgärder för brister inom gång- och cykelvägnätet 

Åtgärderna för att förbättra gång och cykelvägnätet handlar om att förbättra gång- och 
cykelmöjligheter längs vägar genom GC-separering och upprättande av GC-vägar. Extra 
prioriterade cykelsträckor är längs med vägar mellan tätorter för att koppla ihop dessa. 
Åtgärder innefattar även brister gällande cykel och bilparkeringar. 

För att öka cyklingen och för att åstadkomma en överflyttning från bil till cykel krävs 
insatser för att förbättra infrastrukturen för cyklister. Ett stärkt och konkurrenskraftigt och 
sammanhängande cykelvägnät kan tillsammans med insatser för att minska biltrafiken ge 
betydande utsläppsminskningar. Det är därför viktigt att satsning görs både för att 
förbättra för cykel och för att styra bort oönskad biltrafik. Satsningar på cykelinfrastruktur 
genererar ökad cykeltrafik, vilket ger ökad motion och en mycket positiv effekt på 
folkhälsan. Cykeltrafiken kommer därför med satsningar att bidra till denna ökade hälsa. 
Hälsovinsten bidrar starkt till att satsning inom cykelinfrastruktur är mycket 
samhällsekonomiskt lönsamma. Förbättrad infrastruktur för cykel har även visat sig vara 
mycket uppskattad hos befintliga cyklister och bidrar till miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö.  
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Beroende på hur en GC-väg utformas kan den ge relativt små ingrepp i jämförelse med 
övrig infrastruktur, däremot kan en separat GC-väg ge mer intrång än exempelvis 
vägbreddning, därav är det viktigt att en god utformning av GC-vägar beaktas för att 
landskapet inte ska påverkas betydande. 

 

ÅTGÄRD: BRISTER INOM GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET 

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Åtgärderna bedöms ha en 
positiv inverkan på 
klimatet, hur stor 
utsläppsminskningen blir 
beror av i vilken 
utsträckning trafikanter 
avstår från bil.  

Hälsa + En omförflyttning från bil till 
cykel ger ökad 
vardagsmotion, minskat 
buller och ökad 
tillgänglighet.  

Landskap 0 Vid god utformning 
bedöms åtgärderna ge 
begränsad påverkan på 
omgivande landskap 
eftersom nya GC-vägar i 
de flesta fall följer den 
befintliga infrastrukturen. 
Måttligt intrång i 
omgivande miljö vid 
upprättande av 
cykelparkeringar.  

 

Medfinansiering kapacitetsstark kollektivtrafik 

Inom ramen för namnsatta brister sker också medfinansiering av kapacitetsstark 
kollektivtrafik. Satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik är främst aktuellt i Uppsala stad 
och kan handla om BRT2 eller spårväg.  

Satsningar på spårväg och BRT bedöms ge ett förflyttande från bilåkande till resande 
med kollektivtrafik vilket minskar utsläppen av klimatgaser och har på så sätt en positiv 
                                                      
2 Bus Rapid Transit: Bussystem med hög turtäthet och komfort, syftar här till bussar som 
ingår i stadsbussnätet. 
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inverkan på klimatet. Utsläppen av partiklar bedöms också minska vilket har en positiv 
inverkan på människors hälsa. Eftersom satsningarna görs i Uppsala stad bedöms 
intrången i landskapet som måttliga. 

 

Åtgärd Medfinansiering kapacitetsstark kollektivtrafik 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik bedöms 
medföra ett överflyttande från bil till kollektivt resande 
vilket ger minskade utsläpp av klimatgaser och på så 
sätt en positiv inverkan på klimatet.  

Hälsa + Minskade utsläpp av partiklar vilket är positivt för 
människans hälsa. Om spårvagn införs i Uppsala 
stad kan gnissel från inbromsningar leda till något 
förhöjda bullernivåer vid spårvagnsstationerna, 
samtidigt som bullret från biltrafik minskar ifall fler 
människor väljer att åka kollektivt.  

Landskap 0 Eftersom satsningar görs främst inom Uppsala stad 
bedöms ingreppen i landskapet vara små.  

 

8.1.3 Konsekvensbedömning av åtgärdsområden och övriga åtgärder 

Åtgärdsområden inom kollektivtrafiknätet 

Åtgärder för kollektivtrafik gäller dels åtgärder längs statligt vägnät, dels åtgärder på 
kommunalt vägnät som omfattas av statlig medfinansiering enligt Förordning (2009:237) 
om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm. Åtgärderna 
omfattar inte åtgärder i järnvägsnätet då de finansieras genom samfinansiering av 
nationell plan, däremot kan åtgärderna innebära åtgärder i anslutning till stationer längs 
med järnvägsnätet vilket ger en indirekt koppling till järnväg.  

Kollektivtrafiknämnden3 i Uppsala län antog hösten 2016 ett regionalt trafikförsörjnings-
program. Den utgör en grund för hur prioritering av åtgärden bör göras. 
Prioriteringsprinciper för kollektivtrafikanläggningar är åtgärder som förkortar restiden 
(åtgärder som kortar bytestider vid bytespunkter), åtgärder som förbättrar 
framkomligheten, åtgärder som bidrar till att utveckla hela-resan-perspektiv (dvs åtgärder 

                                                      
3 Landstinget i Uppsala län har som regional kollektivtrafikmyndighet huvudansvar för 
länets kollektivtrafikförsörjning. Trafikförsörjningsprogrammet tas fram i enlighet med den 
kollektivtrafikslagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2012.  
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i anslutning till kollektivtrafikanläggningen som effektiviserar och förbättrar möjligheter att 
cykla, gå eller ta bilen till kollektivtrafikanläggningen). Åtgärder där effekterna når så 
många som möjligt ska prioriteras.  

 

Åtgärd Brister inom kollektivtrafiknätet 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Om restiden förkortas och kollektivtrafiken görs mer 
tillgänglig bedöms fler människor välja att åka 
kollektivt och låta bilen stå, vilket ger mindre utsläpp. 

Hälsa + Utsläpp till luft och vatten bedöms minska samt 
möjligheten till motion ökar om fler människor kan nå 
kollektivtrafikanläggningen med cykel eller gång 
istället för att ta bilen.  

Landskap 0 Åtgärder i anslutning till kollektivtrafikanläggningar 
kan innebära marginellt intrång i omgivande mark 
vilket kan påverka landskapet och naturmiljön något.  

 

Åtgärdsområden inom gång- och cykel 

En ny cykelstrategi kommer att beslutas av Region Uppsala under hösten 2017. Den ger 
inriktningen för vilka åtgärder som bör finansieras via länstransportplanen. Ett regionalt 
cykelvägnät omfattas dels av länkar som binder ihop viktiga start- och målpunkter via 
kollektivtrafiknätet, dels också fysiska gång- och cykellänkar som binder ihop tätorter i 
vissa fall.  

De åtgärder som är en del av det regionala cykelvägnätet finansieras till 100 % av 
länsplanen. Därutöver finns behov av GC-vägar läng statlig väg som är av mer lokal 
funktion. Förslaget innebär att länsplanen finansierar dessa med 40% och aktuell 
kommun med 60 %. Avvägningen av procentsatsen består av att å ena sidan utgöra ett 
incitament till byggande av gång och cykelvägar, och å andra sidan inte ta fokus och 
medel från länstransportplanens övergripande målsättning om ökade andelar hållbara 
resor, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång.  

Eftersom behoven av cykelvägar sannolikt är större än de medel som avsätts i 
länstransportplanen kommer prioritering av cykelvägsobjekt att behöva göras. Det 
kommer ske efter genomförda åtgärdsvalsstudier. Prioriteringsprinciper för gång och 
cykelvägar som är en del av det regionala cykelvägnätet är: öka förutsättningarna för 
arbets- och studiependling med cykel, koppla cykelnätet till kollektivtrafikens prioriterade 
bytespunkter, öka förutsättningar för skolresor med cykel, öka förutsättningarna att nå 
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allmän service/fritidsaktiviteter med cykel. Det handlar också om att förbättra 
cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter och öka konkurrenskraft mot bilen 
(restidskvot, cykelandel). Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som 
medfinansieras av kommuner är: trafiksäkerhetsbehov (årsdygnstrafik, 
hastighetsbegränsning, vägbredd) och det som efterfrågas (befolkningsunderlag).  

 

Åtgärdsområde Brister inom gång- och cykel 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Åtgärderna bedöms ha en positiv inverkan på 
klimatet, hur stor utsläppsminskningen blir beror av 
i vilken utsträckning trafikanter avstår från bil. 

Hälsa + En omförflyttning från bil till cykel ger ökad 
vardagsmotion, minskat buller och ökad 
tillgänglighet. 

Landskap 0 Begränsad påverkan på omgivande landskap 
eftersom nya GC-vägar i de flesta fall följer den 
befintliga infrastrukturen. Måttligt intrång i 
omgivande miljö vid upprättande av 
cykelparkeringar 

 

Åtgärdsområden inom trafiksäkerhet 

Medel som avsätts för trafiksäkerhet ska användas dels till åtgärder längs med statligt 
vägnät, dels till statlig medfinansiering på kommunalt vägnät för trafiksäkerhets- och 
miljöhöjande åtgärder. Längs det statliga vägnätet handlar det främst om 
sidoområdesåtgärder som att ta bort fasta hinder, eller anlägga sidoräcken och 
korsningsåtgärder. För statlig medfinansiering på kommunalt vägnät handlar det om 
åtgärder som regleras av Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar. Prioriteringsprinciper för åtgärder längs med statligt 
vägnät: prioritering sker efter ett strikt säkerhetstänkande. Prioriteringsprinciper för 
åtgärder för statlig medfinansiering: åtgärder som bidrar till att stärka ett hela-resan-
perspektiv med kollektivtrafik, gång och cykel samt åtgärder längs med kommunalt 
vägnät som utvecklar ett regionalt cykelvägnät.  

En säkrare trafikmiljö ger främst positiva effekter inom kategorin trafiksäkerhet. Även 
användbarheten av transportsystemet ökar då det i större utsträckning blir tillgängligt för 
barn, äldre och funktionshindrande, vars möjligheter att nyttja ett otryggt transportsystem 
är särskilt begränsade. Åtgärderna omfattar ofta ökat ianspråktagande av mark, vilket ger 
risk för vissa negativa effekter på natur och landskap. 
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Åtgärdsområde Brister inom trafiksäkerhet 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Åtgärder som leder till ett hela-resan-perspektiv 
och som utvecklar det regionala cykelvägnätet 
prioriteras vilket bedöms ge en förflyttning från bil 
till cykel och kollektivtrafik vilket ger minskade 
klimatutsläpp som följd.  

Hälsa + Åtgärderna bedöms ha positiva effekter på 
människors hälsa eftersom fler bedöms kunna 
utnyttja cykelvägnätet om det blir säkrare för 
trafikanter. Det ger motion som följd vilket ger en 
positiv inverkan på folkhälsan.   

Landskap 0 Åtgärderna bedöms ge ett visst ianspråktagande av 
mark, vilket innebär en viss risk för negativa 
effekter på natur och landskap.  

 

Steg 1- och 2-åtgärder 

Utöver att det i planförslaget investeras i ny och förbättrad cykelinfrastruktur inom de 
närmaste åren satsas det även på steg 1- och steg 2-åtgärder, för att öka cyklandet och 
det kollektiva resandet i regionen. Steg 1-åtgärder innebär åtgärder som kan påverka 
transportbehovet och val av transportsätt och steg-2 åtgärder innebär åtgärder som ger 
effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon. Detta kan exempelvis vara 
åtgärder i form av att anordna en cykelutmaning, uppföra cykelkartor, öka tillgång till 
cykelservice (cykelpump och enklare service) och införa fler cykelparkeringar.  
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ÅTGÄRDSOMRÅDE: steg-1 och 2-åtgärder  

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Minskade utsläpp eftersom 
fler bedöms använda cykel 
eller åka kollektivt och låta 
bilen stå. 

Hälsa + Ökad tillgänglighet för 
cykel gör att fler utnyttjar 
det transportsystemet 
vilket ger mindre utsläpp till 
luft och mer motion vilket 
gynnar folkhälsan.  

Landskap 0 Åtgärderna bedöms inte 
påverka landskapsbilden 
negativt.   

 

Regional utveckling  

En mindre summa avsätts till den regionala utvecklingen. Länstransportplanen har en 
viktig funktion att bidra till att uppfylla regionala utvecklingsmål och åtgärder inom 
åtgärdsområdena bidrar till det. Mindre men effektiva åtgärder som faller utanför 
kollektivtrafik, gång- och cykel samt trafiksäkerhet kan uppkomma och därav avsätts en 
summa för dessa typer av åtgärder. Det bedöms som positivt om åtgärderna kan 
finansieras av flera parter i syfte att förstärka effekterna av regional utveckling. 
Prioriteringsprinciper för åtgärder för regional utveckling är att åtgärder ska bidra till att 
uppfylla något eller några av de fokusområden (en växande region, en nyskapande 
region, en region för alla) som finns i regional utvecklingsstrategi och därtill kopplade mål.  

Dessa åtgärder innebär troligtvis en satsning på strategiska stråk för utveckling inom 
regionen vilket främst innebär en satsning på vägar. Detta leder troligtvis till något ökade 
koldioxidutsläpp. Samtidigt ska satsningar på åtgärdsområden gå mot hållbara lösningar, 
vilket innebär att satsningar på vägar även kan innebära en utveckling för kollektivtrafiken 
längs med stråken, vilket är positivt för miljön. En satsning på strategiska stråk innebär att 
tillgängligheten för människor som bor eller arbetar inom regionen ökar samtidigt som 
bullernivåerna för närboende längs med stråken ökar.  
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ÅTGÄRDSOMRÅDE: Regional utveckling  

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat 0 En satsning på regional 
utveckling i form av 
strategiska stråk kan ge 
något högre utsläpp vilket 
påverkar klimatet negativt. 
Samtidigt kan satsningar 
på strategiska stråk också 
ha en positiv inverkan på 
kollektivtrafiken vilket kan 
leda till att fler människor 
väljer kollektivt resande 
istället för att ta bilen vilket 
är positivt ur 
klimatsynpunkt.  

Hälsa - En satsning på vägar kan 
ge något förhöjda 
bullernivåer för de som bor 
nära de strategiska 
stråken.  

Landskap - Åtgärderna bedöms ge 
små intrång i landskapet.  

 

9 Alternativbeskrivning  

9.1 Nollalternativ 
I Miljöbalken 6:12 står att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 
ändringen inte genomförs. Detta alternativ utgör ett så kallat nollalternativ som övriga 
alternativ ska kunna jämföras emot för att på så sätt kunna jämföra respektive alternativs 
konsekvenser.  
 
Enligt Naturvårdsverket är nollalternativet inte en beskrivning av aktuella förhållanden och 
inte heller endast en framskrivning av aktuella förhållanden när inga åtgärder vidtas. 
Istället inkluderas de åtgärder och den förändring som kan förväntas genomföras även 
om ingen ny länstransportplan antas. I denna miljöbedömning innebär nollalternativet 
därför det tillstånd som blir följden om regional transportplan för Uppsala län 2018–2029 
inte antas. Den huvudsakliga inriktningen i regional transportplan för Uppsala län 2014–
2025 behålls därmed. Det är den huvudsakliga inriktningen i nollalternativet som sedan 
jämförs med inriktningen i det föreslagna planalternativen. De åtgärder som ingår i 
respektive alternativ presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2 Fördelning av medel i det föreslagna alternativet, inklusive nollalternativet. 

 
 Nollalternativ Milj 

kr.  
 Planförslag Milj 

kr.  
1.Namnsatta objekt   Väg 288 Jälla-Hov 

återbetalning 
100 Väg 288 Gimo-Börstil 181 

Väg 709 återbetalning  15 Väg 55 Enköping-
Litslena 

101 

Väg 288 Hov-Alunda 161 Väg 55 Kvarnbolund-
Örsundsbro 

182 

Väg 288 Alunda-Gimo  225 GC-väg Uppsala-
Björklinge 

58 

    
    
Totalt 501 Totalt 522 

2. Samfinansiering 
nationell plan 

  Järnvägssystemet 213 
Farledsfördjupning 
Hargs hamn 

10 

  
Totalt:  223 

3.Namnsatta brister 
(varav statlig 
medfinansiering 
järnväg)  

Väg 150 Brister som behöver 
åtgärdas 

 
162 

  
Järnväg (213) Medfinansiering 

kapacitetsstark 
kollektivtrafik 

 
 
200 

  
    

  
Totalt: 363 

(213) 
Totalt:  362 

Namnsatt brist väg 
288 Gimo-Börstil  

 181   

4.Potter totalt 
(åtgärdsområden)  

Kollektivtrafik 210 Kollektivtrafik 210 
Cykelvägar 210 Gång- och cykelvägar 210 
Trafiksäkerhet 60 Trafiksäkerhet 110 
Åtgärdsvalsstudier 15   
Infart Uppsala och 
farledsfördjupning 
Hargshamn 

 
 
40 

 
 

 
 

    
Totalt:  535 Totalt:  530  
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5. Övrigt   Steg 1- och 2-åtgärder 10 
   Regional utveckling  10 
   Avräkningssumma 

upparbetat 2014–2017 
? 

 TOTALT samtliga 
åtgärder 

1580 TOTALT samtliga 
åtgärder 

1657 

 
 
I Figur 2 redovisas hur fördelningen av medel ser ut i nollalternativet.  
  

  
Figur 2 Fördelning av medel i nollalternativet (gällande länstransportplan 2014–2025)   
 

9.2 Planförslag 
Den ekonomiska ramen för länsplanen för 2018–2029 har i regeringens direktiv räknats 
upp från 1 580 miljoner kronor till 1 657 miljoner kronor. Till skillnad från tidigare förslag 
till länsplan innehåller åtgärdsplanen endast ett förslag till hur länsplanens medel ska 
användas, inte två alternativ som var fallet i den tidigare länstransportplanen (2014–
2025).  
 
Planförslaget följer en rullande planeringsprocess. Den är indelad i namnsatta objekt där 
utbyggnad av väg 288 Gimo-Börstil påbörjas år 1–3 och utbyggnad av väg 55 Enköping-
Litslena respektive Kvarnbolund-Örsundsbro påbörjas år 4–6. Bland de namnsatta 
objekten ingår även en utbyggnad av en GC-väg mellan Uppsala och Björklinge. I 
planförslaget finns medfinansiering av järnvägssystemet vilket troligtvis innebär att 213 M 
kr avsätts för att kunna delfinansiera en station och knutpunkt för kollektivtrafiken i 
Uppsala södra/Bergsbrunna samt för finansiering av övriga åtgärder inom 
järnvägssystemet. I planförslaget finns även 10 M kr avsatta för delfinansiering av 
Hargshamn. 
 
Namnsatta brister genomförs under år 7–11 och för dessa anslås 362 M kr. Bland de 
namnsatta bristerna ingår brister inom vägsystemet, brister inom gång- och cykel och 
brister inom kollektivtrafiken samt medfinansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik. Som 
tidigare finns en kategori av åtgärdsområden som är åtgärder som bedöms kosta mindre 
än 25 M kr. Dessa åtgärder är åtgärder inom kollektivtrafik, gång- och cykel samt 



  

   

 
 

25(36) 
 

RAPPORT 
FEL! INGEN TEXT MED ANGIVET FORMAT I DOKUMENTET. 
 
 

 

 

AW g:\landstingssekreterare\run 2017\run 170616\ltp\bilaga 2 miljökonsekvensbeskrivning run2017-0018-16.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

trafiksäkerhet. Utöver åtgärdsområden finns övriga åtgärder i form av steg 1- och 2-
åtgärder och åtgärder för regional utveckling. Bland de övriga åtgärderna ingår även 
avräkning av upparbetade summor för 2014–2017. För åtgärdsområdena avsätts totalt 
530 M kr. Den totala summan för övriga åtgärder är ännu ej bestämd men för steg-1 och 
steg 2-åtgärder och för den regionala utvecklingen avsätts 10 M kr till respektive kategori, 
se Tabell 2 ovan.  
 

9.2.1 Skillnader mellan planförslag och nollalternativet   

Planförslaget och nollalternativet är relativt lika varandra. Nollalternativet innebär att totalt 
717 M kr avsätts för vägprojekt: Inom dessa vägprojekt ingår de namnsatta objekten Väg 
288 Hov-Alunda och Väg 288 Alunda-Gimo (386 M kr), brister inom väg (150 M kr) och 
namnsatt brist väg 288 Gimo-Börstil (181 M kr). Planförslaget innebär att 464 M kr 
avsätts för namnsatta objekt inom väg (Väg 288 Gimo-Börstil, väg 55 Enköping-Litslena 
samt Väg 55 Kvarnbolund-Örsundsbro). I planförslaget kommer även en del av potten för 
namnsatta brister (totalt 377 M kr) avsättas för åtgärder för brister inom vägsystemet. Hur 
stor denna andel blir kommer beslutas i ett senare skede. Vidare kan konstateras att det 
alternativ där det i något större utsträckning satsas på namnsatta vägobjekt (då inklusive 
den namnsatta bristen Väg 288 Gimo-Börstil) är nollalternativet.  
 
Det namnsatta objektet Gimo-Börstil finns med i både nollalternativet och i planförslaget 
med skillnaden att det i planförslaget även diskuteras en mötesfri gång och cykelväg. En 
åtgärdsstudie är genomförd där rekommendationen är målstandard 80 km/h, i andra hand 
100 km/h.   
 
Satsningar på järnväg är i stort sett lika stora i nollalternativet som i planförslaget. I 
nollalternativet avsattes 213 M kr till samfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet. I det 
nya förslaget föreslås även där att 213 M kr avsätts för samfinansiering av 
Järnvägssystemet. Utöver satsningar på järnvägssystemet kan planförslaget innebära 
indirekta satsningar på järnväg i form av satsningar på stationer i anslutning till 
järnvägssystemet. I planförslaget finns även möjlighet till satsningar på BRT eller 
spårväg. 
 
I potten för mindre brister/åtgärdsområden satsas det betydligt mer på trafiksäkerheten i 
det nya planförslaget (110 M kr jämfört med 60 M kr). Det handlar främst om åtgärder 
längs det statliga vägnätet och dels till medfinansiering kring kommunalt vägnät. Längs 
det statliga vägnätet handlar det främst om sidoområdesåtgärder som att ta bort fasta 
hinder, eller anlägga sidoräcken och korsningsåtgärder. För statlig medfinansiering 
handlar det om att åtgärder som regleras av förordning (2009:237) om statlig 
medfinansiering av vissa regionala kollektivtrafikanläggningar, åtgärder som stärker hela-
resan-perspektiv med kollektivtrafik, gång och cykel prioriteras. I gällande plan 
(nollalternativet) fanns inte kommunal medfinansiering av cykelväg. 
 
Bland de mindre bristerna satsas det mer på gång- och cykelåtgärder i nollalternativet. 
Samtidigt satsas det i nollalternativet inga medel från potten ”större namnsatta brister” på 
cykelvägar, något som det görs i planförslaget i form av GC-väg mellan Uppsala och 
Björklinge samt GC väg längs med Väg 55 och GC-väg längs med en del av väg 288 
Gimo-Börstil. En annan skillnad mellan alternativen är att det i planförslaget satsas på 
steg 1 och 2-åtgärder för cykel och kollektivtrafik samt på regional utveckling. 
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Angående kollektivtrafik så satsas en lika stor summa av potten ”mindre åtgärdsområden” 
på åtgärder inom kollektivtrafik för nollalternativet och planförslaget. För planförslaget 
kommer även en andel av potten ”större namnsatta brister” satsas på kollektivtrafik och 
så innehåller planförslaget 200 M kr som ska satsas på kapacitetsstark kollektivtrafik.  
 

10 Samlade konsekvenser av studerade alternativ  

10.1 Metod 

I detta kapitel beskrivs den miljöpåverkan som kan förväntas av planförslaget samt 
nollalternativet. Det är planförslagets och nollalternativets huvudsakliga inriktning i form 
av tilldelade penningsummor och prioriterade objekt som bedöms. I Tabell 3 samt i 
löpande text jämförs de mot varandra.  

Vid bedömningen av konsekvenser har utgångspunkten varit Trafikverkets föreslagna 
fokusområden och miljöaspekter (Se Figur 1), och därigenom indirekt de svenska 
miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen. Förslagen till miljöbedömningsgrunder som 
Trafikverket beskriver i rapporten är tänkta att vara ett stöd för att bedöma betydande 
miljöpåverkan och att vid framtagande av långsiktiga transportplaner utgöra ett bidrag till 
måluppfyllelse.  

10.2 Samlad konsekvensbedömning av respektive alternativ 

10.2.1 Planförslag 

Klimat 

Direkta konsekvenser av de vägtrafikåtgärder som föreslås i planförslaget bedöms, 
liksom i nollalternativet, som små eftersom många satsningar endast innebär 
ombyggnation av befintlig väg (ombyggnad till mötesfri väg och för sträckan Gimo-Börstil 
samt väg 600 även utbyggnad av GC-väg). Indirekt leder sannolikt investeringarna för att 
förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet till att fler människor börjar bilpendla och att 
antalet tunga transporter ökar på vägarna, vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser. 
Satsningarna på att förbättra vägtrafiken kan också innebära positiva konsekvenser 
avseende framkomligheten för kollektivtrafik vilket i så fall bedöms medföra en minskning 
av utsläppet av växthusgaser. Upprättande av GC-vägar innebär troligtvis att fler 
människor väljer cykeln framför bilen, vilket leder till mindre utsläpp av växthusgaser.  

Planförslaget innebär, liksom nollalternativet, en satsning på åtgärder i järnvägssystemet. 
Potten innebär bland annat en samfinansiering av Ostkustbanan där planförslaget 
finansierar en ny station och knutpunkt i Uppsala södra. Åtgärden syftar till att medföra 
ökad pendling vilket innebär att färre tar bilen och utsläppen till luft minskar. 
Medfinansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik, främst i form av satsningar på BRT och 
spårvagn i Uppsala stad innebär även det att fler människor troligtvis låter bilen står och 
istället reser kollektivt, vilket leder till minskade utsläpp av klimatgaser 
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Bland de mindre åtgärdsområdena avsätts det, i nollalternativet och planförslaget, lika 
mycket pengar för åtgärder inom kollektivtrafik och cykeltrafik, men i planförslaget avsätts 
även medel för medfinansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik samt satsningar på 
kombinationsresor vilket också har en positiv effekt på klimatet om bilen endast används 
till anslutande kollektivtrafik istället för att nyttjas hela sträckan, eller att bilen inte körs alls 
utan det går att cykla till kollektivtrafikanslutningspunkten.  
Hälsa 

En tydlig skillnad mellan nollalternativet och planförslaget är att det i planförslaget görs en 
större satsning på trafiksäkerheten, både i potten för mindre åtgärdsområden samt att 
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten också genomförs bland de större namnsatta 
bristerna, vilket innebär att det blir säkrare för människor som färdas längs med vägen 
och för korsande cyklister.  

Satsningar på cykel i planförslaget ger möjlighet till mer motion vilket är positivt för 
hälsan. Samtidigt minskar utsläpp till luft om allt fler väljer att färdas med cykel än med 
bil.  

Satsningar på järnväg (samfinansiering) i form av en ny station i Uppsala 
södra/Bergsbrunna innebär högre bullernivåer för de som bor i anslutning till den nya 
stationen. Samtidigt minskar bullernivåerna från biltrafiken om fler har möjlighet att åka 
tåg. Den sammantagna påverkan ur bullersynpunkt är att bullermiljön riskerar att 
försämras för de som bor nära stationen, samtidigt som bullernivåerna förbättras för 
andra. Satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårvagn och/eller BRT i 
Uppsala stad kan innebära ökade bullernivåer för de som bor i närheten av 
spårvagnsstationer och busskurer eftersom det kan gnissla vid inbromsningen av 
fordonen. Samtidigt bedöms satsningarna på kollektivtrafiken leda till att färre människor 
tar bilen vilket buller från bilvägarna minskar.  

Investeringar i bättre framkomlighet på vägarna, genom utbyggnad till mötesfria 
landsvägar, ger samtidigt negativa konsekvenser på människors hälsa avseende 
luftföroreningar och störande buller. De investeringar som innebär förbättrade 
förutsättningar att resa kollektivt eller med cykel bedöms emellertid vara positiva då de 
indirekt leder till minskat buller och mindre utsläpp av luftföroreningar. Ökad trafik ger 
ökade utsläpp som påverkar vattenkvaliteten negativt, men vid ombyggnad av väg finns 
goda möjligheter att förbättra dagvattenreningen vilket medför att belastningen på 
omgivande vattendrag kan minimeras.  

Landskap 

Investeringar i planalternativet innebär endast ombyggnad av befintliga vägar och 
järnvägar, GC-åtgärder, samt trafiksäkerhetsåtgärder vilket bedöms medföra begränsade 
intrång i det omgivande landskapet. Påverkan på landskapet bedöms vara i nivå med den 
påverkan som nollalternativet ger. Alternativet bedöms innebära en liten risk att påverka 
den biologiska mångfalden eller minska antalet hotade arter i länet. Små intrång är dock 
inte alltid det samma som små konsekvenser. Konsekvenserna för djur- och växtlivet och 
den biologiska mångfalden är helt beroende av de platsspecifika förutsättningarna på de 
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platser som berörs av nya intrång och detta måste utredas i den tidigare 
projektplaneringen. 

10.2.2 Nollalternativ 

Klimat 

Direkta negativa konsekvenser av de vägtrafikåtgärder som föreslås i nollalternativet 
bedöms, liksom planförslaget, som små eftersom satsningar endast innebär 
ombyggnation av befintlig väg (ombyggnad till mötesfri väg samt upprättande av GC-väg 
för sträckan Alunda-Gimo). Investeringarna genomförs för att förbättra trafiksäkerhet och 
framkomlighet vilket sannolikt leder till att fler människor börjar arbetspendla och 
personbilstransporterna ökar, vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Samtidigt 
kan satsningarna på att förbättra vägtrafiken också innebära positiva konsekvenser 
avseende framkomligheten för kollektivtrafik vilket i så fall bedöms medföra positiva 
konsekvenser avseende utsläpp av växthusgaser.  

En satsning på järnvägsåtgärder bedöms som positivt för klimatet liksom en satsning på 
kollektivtrafik och GC-vägar eftersom det leder till överflyttning från biltrafik till cykel- och 
kollektivtrafik i viss mån och därav viss klimatnytta. För att få full effekt av detta måste 
dock begränsade åtgärder för biltrafiken göras, så det blir svårare att åka bil och lättare 
med alternativa transportmedel.   

Hälsa 

Investeringar i bättre framkomlighet på vägarna, genom utbyggnad till mötesfria 
landsvägar, ger negativa konsekvenser på människors hälsa avseende luftföroreningar 
och störande buller. De investeringar som innebär förbättrade förutsättningar att resa 
kollektivt eller med cykel bedöms emellertid vara positiva då de indirekt leder till minskat 
buller och mindre utsläpp av luftföroreningar. Ökad trafik ger ökade utsläpp som påverkar 
vattenkvaliteten negativt, men vid ombyggnad av väg finns goda möjligheter att förbättra 
dagvattenreningen vilket medför att belastningen på omgivande vattendrag kan 
minimeras.  

I nollalternativet görs det, liksom i planförslaget, satsningar på järnväg (samfinansiering) 
för att öka robusthet för pendeltågstrafik, möjliggöra nya uppehåll för pendeltågstrafik 
samt för att möjliggöra en tätare tidtabell. Åtgärden kan innebära sämre bullernivåer för 
de som bor i anslutning till eventuella nya stationer men samtidigt minskar bullernivåerna 
från biltrafiken om fler har möjlighet att åka tåg och utsläppen till luft minskar om fler får 
möjlighet att åka kollektivt och låta bilen stå. 

Satsningar på cykelinfrastruktur, vilket görs i både nollalternativet och i planalternativet, 
bedöms generera viss ökad cykeltrafik vilket ger ökad motion och positiva effekter på 
folkhälsan.  

Landskap 

Investeringar i nollalternativet innebär endast ombyggnad av befintliga vägar och 
järnvägar samt GC-åtgärder, vilket bedöms medföra begränsade nya intrång i det 
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omgivande landskapet. Alternativet bedöms innebära en liten risk att påverka den 
biologiska mångfalden eller minska antalet hotade arter i länet. Små intrång är dock inte 
alltid det samma som små konsekvenser, se avsnitt 9.2.1. 

Ombyggnad av vägar och järnvägar kan medföra förlängning av trummor i vattendrag och 
breddning av broar, vilket kan utgöra vandringshinder för flora och fauna. Konsekvensen 
av detta beror halt av hur broar och trummor utformas. En konsekvens av ombyggnad 
kan även vara att tidigare dåligt fungerade passager av vattendrag åtgärdas. 

10.2.3 Jämförelse mellan nollalternativet och planförslaget 

I Tabell 3 görs en konsekvensanalys av planförslaget och nollalternativet enligt 
Trafikverkets ”förslag till miljöbedömningsgrunder för bedömning av planer och program 
inom transportområdet” och de definitioner av varje miljöaspekt som anges där. I tabellen 
har alternativen (planförslaget och nollalternativet) graderats på en skala 0 till 2, där 1 har 
bedömts vara det bästa alternativet (i form av störst positiv effekt på eller minst negativ 
effekt på miljöaspekten) med avseende på en viss miljöaspekt och 2 anses vara det 
sämsta alternativet. I de fall där nollalternativet och planförslaget är så pass lika varandra 
att det inte bedöms finnas någon skillnad i konsekvenser på miljöaspekten, eller att 
skillnaden är minimal, har båda alternativen markerats med siffran 0. Det alternativ som 
fått flest 1: or (i detta fall planförslaget) är det alternativ som på bästa sätt går i riktning 
mot de nationella miljömålen och transportpolitiska målen.  

En siffra i tabellen, avseende miljöaspekten ”människors hälsa” har för planförslaget 
markerats i fet stil medan motsvarande siffra för nollalternativet är markerad i normal stil. 
Att siffran markerats i fet stil innebär här att förslagets positiva påverkan på människors 
hälsa (trafiksäkerhet) är betydligt mer positiv i planförslaget, jämfört med vad den är i 
nollalternativet.  

I tabellen går det att utläsa att planförslaget anses ha något bättre förutsättningar att 
uppnå positiva effekter på miljöaspekterna, och därigenom att gå i riktning mot de 
nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen. Det bör betonas att förutsättningarna 
inte skiljer sig åt nämnvärt mellan planförslaget och nollalternativet eftersom förslagen ser 
relativt lika ut. Planförslaget har fått bäst resultat gällande miljöaspekterna ”människors 
hälsa” och då främst för att förslaget bedöms öka tillgängligheten för människor till sina 
arbeten, fritidsaktiviteter m.m. samt att förslaget ger ökad trafiksäkerhet, i någon större 
utsträckning än i nollalternativet. De satsningar som görs på järnväg i de båda förslagen 
bedöms öka tillgängligheten för människor till kollektivtrafik och då även till 
fritidsaktiviteter och arbete. Eftersom det satsas något mer på kombinationsresor i 
planförslaget jämfört med nollalternativet, samt att det i planförslaget även satsas på 
kapacitetsstark kollektivtrafik, bedöms tillgängligheten för människor öka något mer i 
planförslaget.  

I övrigt bedöms planförslaget och nollalternativet vara relativt lika varandra eftersom att 
satsningar på cykeltrafik och kollektivtrafik bedöms vara ungefär lika stora, med den 
skillnaden att satsningarna på kollektivtrafik är något större i planförslaget, vilket innebär 
att utsläpp av växthusgaser och påverkan på vattenkvaliteten bedöms vara snarlika. Inget 
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av alternativen bedöms ge någon förorening av mark utöver oljeläckage från bilar i de fall 
där utbyggnad av väg innebär att fler bilar trafikerar vägarna. Samtidigt kan satsningarna 
på cykel och kollektivtrafik innebära att färre bilar trafikerar vägarna och riskerna för 
oljeläckage minskar.  

I nollalternativet är det något större satsningar på namnsatta vägobjekt, vilket bedöms 
medföra ökad trafik på vägarna och kan eventuellt innebära något större utsläpp till luft 
än i planförslaget. Men samtidigt görs större trafiksäkerhetsåtgärder i planförslaget vilket 
kan innebära breddning av vägar och liknande vilket också kan leda till ökad trafik och 
något ökade utsläpp, skillnaderna i utsläpp mellan de två förslagen bedöms därför vara 
små. 

Tabell 3 Gradering av de två alternativen på en skala 0–2 utifrån deras konsekvenser på 
de av Trafikverket framtagna bedömningsgrunder (se kapitel 5) som definieras I tabellen. 
Förklaring gällande siffror som är i fet stil respektive normal stil finns på föregående sida.  
 

Fokusområde Miljöaspekter Definition  Nollalternativ Planförslag  

Klimat Klimatfaktorer  Utsläpp av 
växthusgaser. 
Energianvändning.  

0 0 

Hälsa Luft Emissioner av 
luftföroreningar. 
Luftkvalitet i tätort.  

0 0 

 Människors 
hälsa 

Störning i form av 
buller, luftförorening 
eller vibrationer. 
Förorening av 
dricksvatten eller 
mark, strålning, 
byggskede.  

0 0 

Trafiksäkerhet 2 1 

Tillgång till utbud och 
aktiviteter (arbete, 
fritid)  

2 1 

 Vatten Påverkan på 
vattenkvaliteten både 
vid drift och 
byggskede 

0 0 

 Mark Förorening av mark 
som kan ge skada 
eller olägenhet för 

0 0 
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människors hälsa eller 
miljön. 

 Materiella 
tillgångar  

Fysiska strukturer 
som möjliggör 
åtkomst till 
ekonomiska värden 
såsom 
avfall/avfallshantering, 
areella näringar, 
social infrastruktur, 
transportinfrastruktur 
m.m. Ett välförgrenat 
vägnät är positivt.  

2 1 

 Befolkning  Tillgänglighet till olika 
målpunkter. Avser 
främst befolkning utan 
tillgång till bil (barn, 
äldre och 
funktionshindrade) 

2 1 

Landskap Djur- och 
växtliv, 
biologisk 
mångfald 

Mångfald inom arter, 
mellan arter och av 
ekosystem 

0 0 

 Landskap Landskapets skala, 
struktur och visuell 
karaktär (topografi, 
riktning, 
öppenhet/slutenhet)  

0 0 

 Forn- och 
kulturlämningar, 
annat kulturarv 
och bebyggelse  

Fysiska spår i 
landskapet av 
människors 
användning (mönster i 
landskapet, 
byggnader, 
fornlämningar m.m.)  

0 0 
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10.3 Målkonflikter 

10.4 Följdexploatering  

Upprättandet av ny infrastruktur kan leda till nya rörelsemönster och nya lägen för 
etablering av t.ex. handelsområden. Det ger även förutsättningar för ny infrastruktur i form 
av vägar och GC-vägar som i sin tur ger förutsättningar för bostäder i nya lägen, även på 
avstånd från själva stationsläget. I detta fall är utbyggnaden av delar av södra Uppsala 
starkt beroende av om huruvida en station etableras i Bergsbrunna eller ej.  

Stationer längs befintliga järnvägar har ofta centrala lägen och en äldre struktur som är 
uppbyggd kring stationen. Att på nytt bygga upp en sådan struktur när stationer åter tas i 
bruk är i regel främjande för ett fungerande samhälle med goda gång- och 
cykelmöjligheter. I takt med tillväxten av de nygamla stationsorterna ökar 
serviceunderlaget och det kan ske en minskning av bilberoendet genom att orten blir mer 
självförsörjande. Detta blir, ur klimatperspektiv, en god spiral.  

10.5 Barriäreffekter  

Åtgärder som gäller mitträcken medför att vägar förstärks som barriärer för både 
människor och djur. Människors rörelsemönster kan komma att påverkas så att man 
väljer bort att använda friluftsområden på andra sidan vägen från bostaden sett, med 
resultatet att man får sämre tillgång till bra friluftsområden. Det kan medföra att man i 
mindre utsträckning rör sig i naturen vilket innebär negativa konsekvenser för människors 
hälsa. I de fall mitträcke inte kombineras med längsgående GC-väg blir möjligheterna att 
ta sig fram med cykel starkt begränsade för vissa människor vilket får konsekvenser för 
människors hälsa. Det innebär troligen att man använder bilen mer med konsekvens för 
hälsan och klimat som följd.  

10.6 Kumulativa effekter  

I länsplanen föreslås en rad ganska små konsekvenser som i sig medför liten risk för 
betydande miljökonsekvenser men som sammantaget kan medföra betydande 
miljöpåverkan. En kumulativ effekt som planen innebär stor risk för är klimatpåverkan 
genom flera små åtgärder i vägsystemet som bidrar till ökat bilanvändande. En annan 
kumulativ effekt är när små intrång i värdefulla biotoper tillsammans kan medföra att 
levnadsförhållandena för någon eller några arter försämras så mycket att en betydande 
negativ påverkan uppkommer. Det är inte bara planens små förändringar som 
sammantaget kan ge en kumulativ effekt utan lika mycket planens genomförande 
tillsammans med t.ex. tätortsbebyggnad och utbyggnad av annan infrastruktur.  

11 Uppföljning av länstransportplanens mål  
Målen i länstransportplanen kommer att följas upp i den utsträckning de är kvantifierbara. 
I cykelstrategi är samtliga mål mätbara och kommer därför att följas upp i ett regionalt 
cykelbokslut som kommer genomföras kontinuerligt av Region Uppsala.  
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12 Uppföljning av planens miljöpåverkan 
Uppföljning av planens miljöpåverkan bör dels göras genom att följa upp det faktiska 
miljötillståndet i länet och dels genom uppföljning av hälsoläget hos befolkningen. Med 
hjälp av den uppföljning som görs inom ramen för det nationella miljömålssystemet 
(www.miljömål.se) kan uppföljningen av länstransportplanens miljöpåverkan i huvudsak 
tillgodoses. Genom att använda befintliga indikatorer härifrån blir uppföljningen 
resursmässigt effektiv.  

Flera av planens förslag kommer att drivas vidare inom kommunernas fysiska planering 
och infrastrukturutbyggnader förutsätter en omfattande planeringsprocess och juridiska 
prövningar för varje enskilt objekt. I dessa typer av fortsatt hantering är det viktigt att 
tillräckliga miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar eller motsvarande utarbetas 
som underlag för de ställningstaganden som ska göras. Uppföljning och avstämning av 
de tilldelade medlen för infrastruktursatsningar görs årligen gentemot Trafikverket. Det är 
vid dessa avstämningar viktigt att även följa upp de miljömässiga intentionerna med 
planen.  

Följande indikatorer föreslås för att följa upp effekten av planen:  

Klimat 

• Klimatpåverkande utsläpp 

• Energianvändning 

• Körsträcka per invånare 

Luft 

• Besvär av bilgaser 

• Partiklar i luft 

• Utsläpp av partiklar PM2,54 

• Kvävedioxid i luft 

• Kvävedioxidutsläpp 

Hälsa (inklusive buller) 

• Besvär av trafikbuller 

Befolkning 

• Körsträcka med bil (även klimat)  

Vatten 

• Klorid i grundvatten 

                                                      
4 Partiklar mindre än 2,5 mikrometer som har tydlig koppling till negativa effekter på 
hälsan i form av hjärt- och lungsjukdomar, både på kort och lång sikt 

http://www.milj%C3%B6m%C3%A5l.se/
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• Vägsaltanvändning 

• Vattenförekomster med god kemisk status (Källa: VISS)  

 

Biologisk mångfald 

• Vattenförekomster med god ekologisk status (Källa: VISS)  

Faktaruta: Lagstiftningens krav på uppföljning av planer  

 
 

 

 

 

 

Alla planer som ska miljöbedömas måste också följas upp. Syftet med kravet på 
uppföljning är att myndigheten som antagit planen tidigt ska skaffa sig en kunskap 
om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande medför. Det ska 
göras för att ”myndigheten…tidigt skall få kännedom om sådan betydande 
miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för 
avhjälpande kan vidtas” (MB 6 kap. 18 §). ”Åtgärder för avhjälpande” avser givetvis 
endast negativ miljöpåverkan.  
 
Uppföljningen ska omfatta all betydande miljöpåverkan: positiv, negativ, förutsedd, 
oförutsedd, och gränsöverskridande. Fokus ska vara på den betydande 
miljöpåverkan som planens genomförande kan få enligt miljöbedömningen samt 
effekterna av de åtgärder som vidtas för att minska påverkan. Uppföljningsansvaret 
ligger hos den myndighet som har antagit planen (MB 6 kap. 18§). Det inbegriper 
även det ekonomiska ansvaret för uppföljningen och eventuella åtgärder. Själva 
genomförandet av uppföljningen kan helt eller delvis utföras av exempelvis en 
konsult eller annan aktör. Resultaten från uppföljningen ska dokumenteras och bör 
göras tillgängliga för allmänheten.  
 
Det finns inga krav på att upprätta ett enskilt uppföljningsprogram per plan utan 
istället rekommenderas ett befintliga övervaknings- och uppföljningssystem 
används när det är lämpligt. De kumulativa effekterna av planen kan t.ex. i vissa fall 
lättare konstateras om uppföljningen och övervakningen omfattar flera planer och 
program. Hur uppföljningen ska gå till bör anpassas till planen och beror bl.a. av 
hur miljöförstörande planen antas vara, det finns således inga närmare 
bestämmelser om tidpunkter, frekvens eller metod för uppföljningen. Effekterna av 
planen analyseras i samband med ordinarie uppföljning.  
 
(Källa: Naturvårdsverket. Handbok 2009.1) 
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Förord  

Infrastruktur handlar om förbättrad tillgänglighet - att vi ska kunna nå viktiga målpunkter 

som till exempel bostad, arbete, studier, rekreation och att näringslivets behov av hållbara 

och effektiva transporter tillgodoses. Infrastruktur handlar också om digitalisering och 

nya lösningar som minskar samhällets totala transportbehov. 

 

Uppsala län är ett av landets allra snabbast växande län med en befolkning som år 2016 

passerade 361.000 invånare och där vi ökar med cirka en procent per år. Uppsala län är 

också en del av Stockholm-Mälarregionen. Här finns ett intensivt utbyte såväl inom länet 

som mellan de närliggande länen vilket allra tydligast visar sig i form av stora 

resandeströmmar i vår kollektivtrafik och på våra vägar. 

 

Arbetet med infrastruktur behöver ha ett starkt fokus på att stärka och utveckla ett 

hållbart, hälsofrämjande och säkert transportsystem. Kollektivtrafik, gång och cykel 

behöver öka sina andelar i ett hållbart transportsystem. Det innebär också ökad fysisk 

aktivitet vilket i sin tur bidrar till förbättrad hälsa. De hållbara trafikslagen är vanligare i 

vårt län än i övriga län vilket bland annat beror på en väl utbyggd kollektivtrafik. 

Resandet med kollektivtrafiken har ökat med ungefär 40 procent sedan 2006 och målet är 

att kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska fördubblas till 2030. En väl 

fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är också en grundförutsättning för en 

funktionell och hållbar bostadsförsörjning. 

 

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Det är ont om tid och här finns behov av 

kraftfulla åtgärder på alla nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt. De ökande 

utsläppen från transportsektorn är en utmaning för all infrastrukturplanering. Det pågår en 

stark utveckling då det gäller förnybara bränslen vilket är mycket positivt men det 

kommer också krävas att en betydligt större andel av transportarbetet görs av 

kollektivtrafik och cykel samt att fyrstegsprincipen får fullt genomslag i all planering. 

Länstransportplanen är här ett mycket viktigt verktyg för att bidra till att nå ett 

klimatneutralt transportsystem. 

 

Nu går förslaget till länstransportplan ut på bred remiss och jag ser fram emot den 

fortsatta processen för att en så heltäckande plan som möjligt kan lämnas över till 

regeringen januari 2018. Tillsammans ska vi säkerställa en länstransportplan som 

förankrats i bred samverkan och som främjar Uppsala läns utveckling och som bidrar till 

ett hållbart transportsystem. 

 

Jenny Lundström (MP) 

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden 
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Sammanfattning 

Länstransportplanen görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga 

ekonomiska planeringen för transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets 

nationella plan. Region Uppsala har uppdraget för Uppsala län och i sitt direktiv har 

regeringen givit Uppsala län en planeringsram på 1 657 miljoner kronor för perioden 

2018–2029, vilket är den största ramen utanför storstadslänen.  

 

Planen bygger på åtta mål som stammar från den regionala utvecklingsstrategin, 

nationella transportpolitiska mål samt de fokusområden som regeringen lyfter fram i sina 

direktiv samt sin proposition som godkändes av riksdagen i december 2016. Den 

storregionala systemanalysen inom ramen för En bättre sits är också en viktig 

utgångspunkt samt den regionala cykelstrategin som i maj 2017 skickas ut på remiss. 

Fokus ligger på att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ökande andelar 

transporter med kollektivtrafik, gång och cykel samt förbättrad tillgänglighet till viktiga 

målpunkter såväl inom som utom länet. Åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande 

är också viktigt.  

 

I remissförslaget finns en utbyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo–Börstil, 

samt utbyggnad av väg 55 Uppsala–Enköping för ökad trafiksäkerhet, förbättrade 

förutsättningar för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik samt framkomlighet. Den 

möjliggör också en samfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet och då särskilt för 

Ostkustbanan med nya stationslägen söder om Uppsala och även stationsåtgärder mellan 

Uppsala och Gävle.  

 

För att åtgärda utpekade brister där planeringen ännu inte påbörjats avsätts 362 miljoner 

kronor. Medlen är tillgängliga i slutet av planperioden och ska också användas till 

medfinansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala stad. 

 

För mindre åtgärder som bedöms kosta under 25 miljoner kronor avsätts sammanlagt 

drygt 530 miljoner kronor. Medlen skall användas för att koppla ihop gång- och 

cykelvägar med prioriterade bytespunkter för kollektivtrafiken. Sammantaget ska 

åtgärderna bidra till ett mer effektivt och attraktivt resande från dörr–till–dörr, så kallat 

hela-resan-perspektiv. Medel avsätts också för förbättrad trafiksäkerhet och för statlig 

medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhet och gång- och 

cykelåtgärder på det kommunala vägnätet.  

 

10 miljoner kronor avsätts också till så kallade steg 1- och 2-åtgärder. Åtgärder som 

syftar till att förändra människors användning av transportsystemet. Det sammanfattas 

ofta med uttrycket mobility managment och kan omfatta åtgärder som till exempel syftar 

till att minska transportarbetet eller för att få fler att nyttja hållbara transportmedel, såsom 

kollektivtrafik. 

 

Slutligen avsätts 10 miljoner kronor till åtgärder som bidrar till regional utveckling enligt 

målen i den regionala utvecklingsstrategin men som inte direkt ryms inom kategorierna 

kollektivtrafik, gång- och cykel och trafiksäkerhet. 
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1. Uppdraget 

Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur sker genom nationell plan för 

transportinfrastruktur och länsplaner för regional infrastruktur (i fortsättningen 

länstransportplan). I Uppsala län är det Region Uppsala som har uppdraget att upprätta 

och fastställa länstransportplanen. Uppdraget innebär att planera och prioritera 

investeringar i vägtransportsystemet i Uppsala län.  

 

Länstransportplanen innefattar utveckling och investeringar i det regionala statliga 

vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. 

Det handlar även om åtgärder som syftar till att förbättra kapaciteten och säkerheten i 

transportsystemet. Åtgärder i järnvägssystemet och insatser kopplade till sjöfart eller 

luftfart kan också innefattas. Däremot innefattar det inte drift och underhåll, eller 

vidmakthållande av transportsystemet som det uttrycks. 

 

I det regionala statliga vägnätet ingår samtliga statliga vägar i Uppsala län utom E4, E18, 

väg 56 och väg 70. Dessa ingår i det nationella stamvägnätet och därmed den nationella 

planen. 

 

 
Figur 1. Tidplan för framtagande av långsiktiga infrastrukturplaner 

 

Den 23 mars 2017 gav regeringen samtliga länsplaneupprättare, däribland Region 

Uppsala, i uppdrag att ta fram länstransportplaner för perioden 2018–2029. Trafikverket 

fick samtidigt i uppdrag att upprätta en nationell trafikslagsövergripande plan för 

utveckling och vidmakthållande av transportsystemet för samma period. 

 

I direktiven från Regeringen anges de ekonomiska ramarna för åtgärdsplanerna. 

Sammanlagt uppgår dessa till 622,5 miljarder för nationell plan och länsplaner, varav 

 333,5 mdkr används till utveckling av transportsystemet. 

 125 mdkr används till vidmakthållande av statliga järnvägar  

 164 mdkr används till vidmakthållande av statliga vägar inklusive bärighet, 

tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig medfinansiering till 

enskilda vägar  
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Direktiven innebär vidare att de ekonomiska ramarna för länstransportplanerna höjs något 

jämfört med nuvarande period 2014–2025. Planeringsramen för Uppsala län är 1 657 

miljoner kronor för 2018–2029. Slutligt besked fattas av regeringen våren 2018.  

 

Regeringen pekar i direktivet på att Region Uppsala vid prioritering av åtgärder inte bara 

ska väga in de transportpolitiska målen utan också förutsättningar för ett ökat 

bostadsbyggande. Andra viktiga fokusområden regeringen lyfter fram är Sverige som ett 

fossilfritt välfärdsland, ett sammanhållet land, förbättrade förutsättningar för näringslivet 

samt digitalisering. 

 

Regeringens direktiv säger att den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande för 

den fortsatta planeringen och förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet. 

 

Fyrstegsprincipens process sker enligt nedan:  

1. Tänk om Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet 

av transportsätt. Till exempel påverkansåtgärder avseende attityd, ändra 

transportsätt, telefonmöte istället för resa.  

 

2. Optimera Åtgärder som medför ett effektivt nyttjande av den befintliga 

infrastrukturen. Till exempel samordning av transporter eller 

kollektivtrafikanpassning av en väg.  

 

3. Bygg om Åtgärder som innebär begränsade ombyggnadsåtgärder. Till exempel 

ombyggnad av befintlig väg till mötesfri väg, bygga till en gång- och cykelväg 

längsmed befintlig väg.  

 

4. Bygg nytt Åtgärder som innebär nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

Till exempel byggande av väg i ny korridor.  

 

I länstransportplanen hanteras fyrstegsprincipen på två sätt. I kapitel 4 nedan redogörs för 

de brister i transportsystemet som har identifierats. Arbetet med att åtgärda bristerna 

påbörjas genom att göra så kallade åtgärdsvalsstudier. Åtgärdsvalsstudier är det första 

steget i planeringsprocessen och är uppbyggt för att vara ett verktyg för att tillämpa 

fyrstegsprincipen. De åtgärder som blir resultatet av en åtgärdsvalsstudie kan därmed 

vara allt från steg 1 till steg 4 enligt fyrstegsprincipen. I de fall fysiska åtgärder som 

kräver väg- eller järnvägsplan ska genomföras, det vill säga steg 3 och 4 enligt 

fyrstegsprincipen, tas de planerna fram i en sammanhållen process.  

 

Enligt direktivet ska det av länstransportplanen också framgå följande: 

 om och i så fall hur mycket medel som går till samfinansiering av åtgärder i 

nationell plan,  

 hur mycket medel som avsätts till statlig medfinansiering,  

 hur medlen fördelas mellan trafikslagen samt  

 hur mycket medel som man planerar lägga på cykelinfrastruktur. 
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2. Från vision till mål 

Länstransportplanen är ett medel för att uppnå såväl nationella som regionala mål och 

strategier och behöver kopplas till dessa. I detta kapitel redogörs först för mål och 

strategiska inriktningar för länstransportplanen. Därefter tydliggörs hur planen kopplas 

till nationella och regionala mål. 

Mål för länstransportplanen 

Förslaget till länstransportplan innehåller åtta mål fördelade i tre kategorier, ett hållbart 

transportsystem, ett tillgängligt och inkluderande transportsystem samt mål om ökat 

bostadsbyggande. Tre av målen är direkt överförda från den regionala utvecklings-

strategin och två från förslag till regional cykelstrategi för Uppsala län. Därtill återfinns 

mål om tillgänglighet som anpassar det nationella transportpolitiska funktionsmålet om 

tillgänglighet till Uppsala läns förutsättningar. Samt också mål om effektiva och hållbara 

godstransporter.  
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Figur 2. Mål och strategisk inriktning för länstransportplan 2018–2029.  

 MÅL STRATEGISK INRIKTNING 
 Ett hållbart transportsystem 

1 bidra till att antalet resor med kollektivtrafik 
fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens 
marknadsandel av motoriserade resor fördubblas 
till år 2030. (Bas: år 2006) 
 

Arbeta för kortare restider med 
kollektivtrafik, särskilt längs de stora 
stråken. 
 

2 bidra till att andelen kombinationsresor 
kollektivtrafik-cykel fördubblas till år 2030 jämfört 
med 2016. 
 

Bytet mellan olika transportmedel i 
resan mellan start och mål upplevs 
snabb och effektiv ur ett hela-resan-
perspektiv. 
 

3 bidra till att cykeltrafikens färdmedelsandel ökar 
med tio procentenheter till år 2030 jämfört med 
2016 
 

Underlätta kommunal, 
mellankommunal  
och regional infrastrukturplanering. 
 

4 bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar 
med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år 
1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 
procent lägre än år 1990 i enlighet med 
miljömålsberedningens slutförslag. (Bas: 2,38 
miljoner ton CO2-ekvivalenter år 1990). Fram till 
år 2030 ska utsläppen för inrikes transporter vara 
minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. 
(Bas: 0,888 miljarder ton år 2010). 
 

Arbeta med ökad andel hållbara 
transporter, dvs gång, cykel och 
kollektivtrafik utifrån 
fyrstegsprincipen. 
 

 Ett tillgängligt och inkluderande transportsystem 

5 bidra till att den regionala och storregionala 
tillgängligheten ökar, och att upp till 1 000 000 
arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60 
minuter från länets prioriterade stråk, 
 

Förbättrad tillgänglighet, särskilt 
med kollektivtrafik, till viktiga 
målpunkter såväl inom som utanför 
länet bidrar till kortare restider. 
 

6 bidra till att bibehålla det statliga vägnätets 
funktion och tillgängliggöra kollektivtrafikens 
bytespunkter. 
 

Samverkan sker mellan nationella, 
regionala och lokala aktörer för ett 
effektivt genomförande av 
investeringar i transportsystemet. 

7 bidra till effektiva och hållbara godstransporter 
till, från, genom och inom Uppsala län 
 

Delta i framtagandet av en 
storregional godsstrategi inom 
ramen för En bättre sits-samarbetet. 

 Ett ökat bostadsbyggande 

8 bidra till förbättrade förutsättningar för ökat 
bostadsbyggande 
 

Förbättrad tillgänglighet, särskilt 
med kollektivtrafik, till viktiga 
målpunkter såväl inom som utanför 
länet bidrar till förbättrade 
förutsättningar för 
bostadsbyggande. 
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Länstransportplanens kopplingar 

I detta kapitel förklaras länstransportplanens kopplingar till andra viktiga mål och 

styrande dokument. Sambanden sammanfattas i figuren nedan. 

 
 
Figur 3. Målstyrande dokument 

 
Nationell nivå 

Nationell transportpolitiska mål 

Riksdagen har fastställt nationella transportpolitiska mål. Transportpolitikens 

övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det sker genom ett 

funktionsmål om transportsystemets tillgänglighet samt ett hänsynsmål om miljö, hälsa 

och säkerhet. 

 

Regeringens infrastrukturproposition 

Propositionen visar hur regeringen vill att utveckling och vidmakthållande av 

transportsystemet ska bidra till de övergripande mål regeringen har fastställt. Förutom de 

transportpolitiska målen preciseras fyra fokusområden: 

 Ett fossilfritt välfärdsland 

 Ett ökat bostadsbyggande 

 Förbättrade förutsättningar för näringslivet 

 Ett inkluderande samhälle. 

 Digitalisering. 

Regeringens direktiv 

Direktiven ger det formella uppdraget att upprätta länstransportplaner. Direktiven ger 

också mer detaljerade instruktioner för vad som ska behandlas i länstransportplanen. Till 

exempel rörande ekonomiska planeringsramar och hur redovisning av medel för olika 

åtgärder ska ske. Regeringen tydliggör också att effekter på bostadsbyggandet skall 

bedömas för föreslagna åtgärder vid sidan av bland annat de transportpolitiska målen.  
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Regional nivå 
Regional utvecklingsstrategi 

Länstransportplanen är ett medel för att uppnå visionen i den regionala utvecklings-

strategin för Uppsala län som antogs av regionfullmäktige den 15 februari 2017. Den 

regionala utvecklingsstrategin ger tillsammans med nu gällande länstransportplan och 

trafikförsörjningsprogram de regionala utgångspunkterna för förslag till mål och 

inriktning för länstransportplan 2018–2029. 

 

En bättre sits storregional systemanalys 

En bättre sits är en politisk process i Stockholm–Mälarregionen. Länsplaneupprättare och 

kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Gotland, Södermanland, Östergötland, Närke, 

Västmanland och Uppsala län samarbetar i syfte att skapa samsyn kring det storregionala 

transportsystemet eftersom länen är så sammanlänkade med varandra funktionellt samt 

för att bli en mer kraftfull diskussionspart på den nationella nivån. Parterna har enats om 

storregionala mål och prioriterade funktioner för transportsystemet i Stockholm–

Mälarregionen i en gemensam systemanalys, som antogs hösten 2016. De högst 

prioriterade åtgärderna för Uppsala län är fyrspår Uppsala–Arlanda/Märsta, Hjulstabron, , 

kapacitetsförstärkning Dalabanan samt Arosstråket (med bland annat ny järnväg 

Uppsala–Enköping). Som en del i Stockholm–Mälarregionen ska länstransportplanen för 

Uppsala län visa hur de tas om hand i länstransportplanen.  

 

Trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län 

Trafikförsörjningsprogrammet antogs av landstingsfullmäktige den 21 september 2016. 

Målen i trafikförsörjningsprogrammet bygger på tre nyttoperspektiv för samhället, 

medborgaren och resenären. Kollektivtrafiksystemet ska vara effektivt, jämlikt och 

attraktivt. Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikmyndighetens övergripande 

styrdokument och anger mål och strategier för dess strategiska arbete. Eftersom 

investeringar i transportsystemet inom ramen för länstransportplanen påverkar 

kollektivtrafikens utvecklingsförutsättningar är det viktigt att mål och strategier 

överensstämmer. 

 

Regional cykelstrategi för Uppsala län 

Ett förslag på regional cykelstrategi för Uppsala län remitteras mellan 15 maj och 15 

september. Cykelstrategin ska ange mål, strategier och inriktning för arbetet med att 

skapa bättre förutsättningar för cykling i Uppsala län. I länstransportplanen fördelas 

ekonomiska medel som ett verktyg att nå målen. Medel fördelas till olika cykelfrämjande 

åtgärder utifrån prioriteringsprinciper som redogörs för i kap 8 åtgärdsplan. 
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Kopplingen till regional utvecklingsstrategi 

Region Uppsalas viktigaste styrdokument är den regionala utvecklingsstrategin. Strategin 

pekar ut tre strategiska utvecklingsområden med ett antal mål inom respektive 

fokusområde. Alla tre områdena berör länstransportplanen för flera av målen. Sambandet 

illustreras i figur 4 samt förklaras kortfattat nedan. 

 

 

 Planera för 5 000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och 

därefter minst 2 100 bostäder per år för att möta befolkningstillväxten. 

Investeringar i transportsystemet ska öka tillgängligheten till arbetsplatser, vilket är ett 

viktigt skäl till var människor väljer att bosätta sig. På så sätt kan åtgärder i 

länstransportplanen bidra till förutsättningar för ökat bostadsbyggande. På grund av den 

centrala betydelse transportsystemet kan ha för ett ökat bostadsbyggande finns ett särskilt 

mål om det. 

 

 Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska 

öka 

Åtgärder i länstransportplanen ska bidra till att 1 000 000 arbetsplatser kan nås inom 

60 minuter med kollektivtrafik. Större funktionella arbetsmarknader rymmer fler 

branscher, vilket påverkar företagandet positivt. 

 

 I Uppsala län ska det minst startas 13 nya företag per 1 000 invånare år 2020. 

I enlighet med resonemanget ovan skapar en större funktionell marknad förutsättningar 

för fler branscher, vilket ger möjligheter för ett ökat nyföretagande. 

 

 I Uppsala ska andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år överstiga 80procent 2020. 

Länstransportplanens åtgärder ska enligt målen bidra till ökad tillgänglighet till 

arbetsplatser. Det ger möjligheter för bättre matchning på arbetsmarknaden och bidrar 

därmed till möjligheter för fler att finna rätt arbete. 

 

 Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens 

marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. 

Detta mål är ordagrant överfört till länstransportplanen. 

 

 Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade 

skillnader mellan grupper och individer 

Åtgärder i länstransportplanen ska enligt målen bidra till att fler väljer hållbara 

transportmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång. Det innebär ökad fysisk 

rörlighet, vilket i sin tur bidrar till förbättrad hälsa. 
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 Bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar med minst 40 procent till år 2020 

jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 

1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. Fram till år 2030 ska 

utsläppen för inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 

års nivå.  

Detta mål är ordagrant överfört till länstransportplanen. 

 

  
 
Figur 4. Kopplingen regional utvecklingsstrategi och länstransportplan 
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3. Planeringsförutsättningar och nulägesbeskrivning 

Uppsala län i ett storregionalt perspektiv 

Uppsala län är en del av Stockholm–Mälarregionen. Utbytet är på alla sätt intensivt 

mellan länen. Inte minst arbetspendlingen ger stora resandeströmmar i vår kollektivtrafik 

och på våra vägar. Kartan nedan är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin. Den 

visar viktiga städer, kopplingar och infrastruktur. Det är tydligt att Uppsala läns utbyte 

med Stockholmsregionen påverkar oss särskilt mycket. Texten nedan är ett citat från den 

regionala utvecklingsstrategin. 

 
Hur drar Uppsala län nytta av närheten till Stockholm och samtidigt utvecklar en egen särart som nordlig 

nod i huvudstadsregionen? Hur skapar vi sammanhållning mellan länsdelarna, mellan land och stad och får 

hela länet att utvecklas på ett hållbart sätt? 

 

 
Figur 5. Kartbilden är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin och visar städer, stråk och 

samband som är viktiga för Uppsala län. 
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Planeringsförutsättningar för Uppsala län 

 
Befolkningsutveckling 
Uppsala län är ett av landets snabbast växande län, nära integrerat med 

Stockholmsregionen och omkringliggande län. Uppsala län växer med över en procent 

per år och passerade 361 000 invånare år 2016.  

Enligt prognoser för Östra Mellansverige bedöms planeringen i Uppsala län behöva ta 

höjd för att: 

 Befolkningen ökar med mellan 123 000 och 173 000 invånare till år 2050. 

Omkring 70 procent av tillväxten förväntas ske i kommunhuvudorterna (varav 

merparten i Uppsala) och resterande 30 procent i de mindre orterna och på 

landsbygden. 

 Antalet sysselsatta i dagbefolkningen ökar med mellan 47 000 och 69 000. 

 För att möta befolkningsökningen behöver antalet bostäder öka med 70 000 till 

90 000 till år 2050. 

 Befolkning Sysselsättning dagbefolkning 

 2015 2050 Förändring 2013 2050 Förändring 

Basscenario 354 000 477 000 +123 000 148 000 195 000 +47 000 

Högscenario 354 000 527 000 +173 000 148 000 217 000 +69 000 
 

Figur 6. Utgår från Scenario Bas och Hög från WSP:s modellbaserade framskrivningar för Östra 

Mellansverige från år 2016, som aktualitetsprövats mot SCB:s senaste befolkningsprognos samt 

pendlingsregionens och länets trendmässiga utveckling. 
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Transportarbete 
Som i riket i övrigt dominerar bilen som transportmedel i Uppsala län. Däremot är 

hållbara transportmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång vanligare än i övriga 

län. Det gäller såväl kollektivtrafik som cykel som har höga andelar av transportarbetet 

utanför de tre storstadslänen. Det finns fler skäl till det. Bland annat har dels Uppsala stad 

en ganska stor andel av länets befolkning vilket slår igenom i statistiken, dels är 

kollektivtrafiken väl utbyggd jämfört med många andra län. 

 

 
Figur 7. Jämfört med de flesta övriga län har Uppsala en relativt hög andel resor med gång, 

cykel och kollektivtrafik. Källa: Trafikanalys 

 

 
Figur 8. Andelen bil som färdmedel har inte förändrats nämnvärt de senaste åren. 

Källa:Kollektivtrafikbarometern. 
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Transportarbetet är starkt koncentrerat till stråken i Uppsala län, inte minst till 

Ostkustbanan och E4 samt Mälarbanan och E18. Även Arosstråket, Östhammarsstråket 

och Dalastråket har relativt höga flöden av persontransporter. 
 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafikresandet har ökat med cirka 40 procent sedan 2006. Målet i den regionala 

utvecklingsstrategin är att antalet resenärer ska fördubblas till 2020. För att nå det målet 

krävs en genomsnittlig årlig ökning på omkring 10 procent. Sedan 2006, som är basåret 

för målet, har den årliga ökningen varit i snitt cirka 4 procent per år. Dock har 

ökningstakten ökat. 
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Klimatpåverkande utsläpp 
Utsläpp från växthusgaser har minskat sedan 1990. Det beror i stor utsträckning på 

uppvärmning av lokaler och bostäder, samt utsläpp från industrin. Däremot har utsläppen 

från transportsektorn ökat. Det beror på ökade utsläpp i utrikes transporter till och från 

Sverige. 

 

 
Figur 11. Totala klimatpåverkande utsläpp har minskat sedan 1990. Transportsektorns andel har 

ökat. 
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Figur 12. Det är framför allt utrikes transporter som bidrar till transportsektorns ökande utsläpp. 

Tusen ton koldioxidekvivalenter. Källa: Naturvårdsverket. 

 

 

 
Figur 13. Utsläppen av växthusgaser har sjunkit i Uppsala län, men utsläppen från transporter 

visar inte samma tendens. 

 

Målet i länstransportplanen innebär att utsläppen från inrikes transporter ska vara minst 

70 procent lägre 2030 jämför med 1990. Av figurerna 12 och 13, som visar de totala 

utsläppen i riket respektive länet, framgår att det är en utmaning. De senaste åren har en 

minskning börjat framträda, men det är otydligt hur stark trenden är. I sammanhanget bör 

det dock nämnas att en stark teknikutveckling pågår där bland annat eldrift inom 

transportsektorn växer starkt. Det kan påverka utsläppsmålen starkt under kommande år 

och regionen bör bidra till utbyggnad av laddinfrastruktur. 
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Tillgänglighet och bostadsbyggande 
Transportsystemets viktigaste funktion är att skapa tillgänglighet för individer, företag 

och organisationer. Inte minst är tillgängligheten till arbetsplatser viktig. Med 

investeringar i järnvägssystemet, till exempel fyra spår på Ostkustbanan, och förbättrad 

och utvecklad kollektivtrafik kan antalet arbetsplatser som kan nås från olika platser i 

Uppsala län öka väsentligt.  

 

  

Figur 14. Kartorna visar hur många arbetsplatser man når inom 60 minuter med kollektivtrafik 

år 2010 samt år 2030, givet olika investeringar i transportsystemet samt en utökad 

kollektivtrafikering. Källa: Stockholms läns landsting  

 

Att förbättra tillgängligheten till arbetsplatser är också en möjlighet att öka 

bostadsbyggandet. Inte minst vid befintliga och nya tågstationer finns stor potential för ett 

ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet har trendmässigt ökat under 2000-talet och 

även om det byggs många bostäder i länet i relation till befolkningen gör 

befolkningsprognoserna att det kommer att krävas en fortsatt ökning av 

bostadsbyggandet.  
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Figur 15. Antalet färdigställda bostäder ökar trendmässigt, men de senaste årens höga 

befolkningstillväxt utmanar till fortsatt ökat bostadsbyggande. Källa: SCB 
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Gods 
Stockholm–Mälarregionen är en stor såväl konsumtionsmarknad som producent av varor. 

Dessutom finns en omfattande transittrafik från och till norra Sverige. Transittrafiken går 

huvudsakligen genom de västra delarna av Stockholm–Mälarregionen medan import och 

export av varor huvudsakligen sker från söder till och från Stockholmsregionen. Uppsala 

län har därför relativt låga flöden av godstransporter. En stark tillväxt sker dock inom 

logistikanläggningarna i och runt Arlanda och den kombiterminal som finns i Rosersberg. 

Denna kopplar i stor utsträckning till den växande hamnen i Gävle vilket genererar 

ökande godstransporter på såväl E4 som Ostkustbanan. Hargshamn har dessutom en 

ökande betydelse för bulktransporter till och från Stockholm–Mälarregionen. 

 

 
Figur 16. Kartan visar flöden av gods. 
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Transportprognoser 

I detta avsnitt redogörs för prognoser för person- och godstransporter. Trafikverket har 

gjort prognoser för utvecklingen av trafiken med fokus på året 20601. I tabellerna nedan 

redovisas prognosen fram till 2040. Prognosen baserar sig på antaganden om ekonomisk 

tillväxt, befolkningsutveckling, drivmedelspriser samt beslutad politik. Vidare grundar de 

sig i resvaneundersökningar och kända samband mellan bland annat individers 

inkomstutveckling och val av transportmedel. Prognoser är värdefulla för att visa 

utvecklingen givet olika typer av antaganden. De kan således ge indikation på om och 

ibland vad som behöver göras om prognoserna inte rör sig i riktning mot de mål som 

finns. Utvecklingen av transportarbetet beror i stor utsträckning på nationella och 

internationella externa faktorer såsom skatter och avgifter, livsstilsförändringar med 

mera. Även om utformningen av transportsystemet påverkar transportarbetet innebär 

investeringar i det endast en marginell del av det redan existerande transportsystemet2. 

Prognosverktygen behöver utvecklas för att tydliggöra vilka effekter på transportsystemet 

som erhålls av en mer målstyrd planering.  

 

Persontransporter 
Trafikverket har gjort prognoser för utveckling av trafiken med fokus på året 2060. Under 

perioden år 2014–2040 förväntas enligt den prognosen vägtrafiken öka med 1,2 procent 

årligen i Uppsala län. Det gäller den samlade vägtrafiken både när det gäller persontrafik 

och godstransporter.  

 

När det gäller alla de motoriserade trafikslagen för persontrafik så är dessa inte nedbrutna 

på de olika länen. För riket ser prognosen ut enligt diagrammet nedan. Tåg förväntas öka 

med nästan 60 procent till år 2040. Personbil med drygt 30 procent. Vilken effekt som 

vill uppnås kan styras med politiska mål och andra styrmedel så som skatter och avgifter. 

En sådan utveckling är inte med i denna prognosmodell utan utgår från de politiska 

besluten och styrmodeller som är fattade fram till 1 april år 2016. 

 

 
Figur 17. Transportarbetesförändring med index 100=År 2014 för persontransporter. 

Historiska data 1990–2014 och prognostiserad tillväxt 2014–2040. Källa Trafikverket. 

Källa historiska data: Statistik från Trafikanalys (www.trafa.se) 

                                                 
1 Rapport- inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Trafikverket 2018:180 
2 Rapport- inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Trafikverket 2018:180 
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Godstransporter 
Trafikverkets har också gjort prognoser för godstransporter. Sjöfarten förväntas ha den 

starkaste tillväxten fram till 2040, medan järnvägen har en relativt långsammare tillväxt. 

Om en annan utveckling önskas kan man styra utveckling med till exempel skatter och 

avgifter. Prognosen tar hänsyn till politiska beslut och styrmedel fattade till och med 1 

april 2016. 

 

 
Figur 18. Transportarbetesförändring med index 100=År 2012. Historiska data 1975–

2012 och prognostiserad tillväxt 2012–2040. Källa Trafikverket. Källa historiska data: 

Statistik från Trafikanalys (www.trafa.se). 
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Olycksstatistik för vägar i Uppsala län 

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data 

om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Det bygger på polisrapporterade 

olyckor sedan år 2003 samt sjukhusrapporterade olyckor. Akademiska sjukhuset i 

Uppsala anslöts till systemet först 2016-01-01, vilket gör att statistiken nedan enbart 

innehåller polisrapporterade olyckor. Det blir därför en underskattning av främst 

cykelolyckor och olyckor med mindre svårhetsgrad. Den nedre tabellen visar skador 

uppdelat på olika väghållare.  

 

Antal olyckor efter svårhetsgrad och år 

År Dödsolyckor 

Dödsolyckor 

(ej officiell 

statistik) 

Svåra 

olyckor 

Lindriga 

olyckor Totalt 

2006 12 0 166 436 614 

2007 15 0 173 402 590 

2008 11 3 165 454 633 

2009 13 0 151 422 586 

2010 17 2 125 470 614 

2011 8 2 127 422 559 

2012 11 1 133 472 617 

2013 12 1 85 308 406 

2014 3 1 70 275 349 

2015 5 0 99 297 401 

2016 5 0 101 375 481 

Totalt 112 10 1395 4333 5850 

Figur 19. 

 

Antal olyckor efter svårhetsgrad och väghållare 

Väghållartyp Dödsolyckor 

Dödsolyckor 

(ej officiell 

statistik) 

Svåra 

olyckor 

Lindriga 

olyckor Totalt 

Statlig 87 6 827 2046 2966 

Kommunal 18 3 432 1939 2392 

Enskild 5 1 74 190 270 

Okänd 2 0 62 158 222 

Totalt 112 10 1395 4333 5850 

Figur 20. 

 

Slutsatser 

I detta kapitel har en nulägesbild tecknats av Uppsala län i förhållande till de mål som 

finns redovisade i kapitel 2. Man kan konstatera att det är en utmaning att nå de mål om 

fördubblat kollektivtrafikresande som finns. Ur ett länstransportplaneperspektiv kommer 

det att krävas tydliga satsningar i infrastrukturen där störst effekter kan nås. I allmänhet är 

det i de starka stråken där det är lättast att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
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gentemot bilen. Ett tydligt hela-resan-perspektiv kan påverka konkurrenskraften positivt 

och utifrån bristkapitlet nedan blir det tydligt att åtgärder kommer att krävas i såväl 

länstransportplan som i nationell plan men också av kommunerna.  

 

Transportsystemet står för en allt större andel av klimatpåverkande utsläpp men 

teknikutvecklingen är å ena sidan stark vilket kan påverka positivt. Samtidigt tar det å 

andra sidan med nuvarande takt lång tid att byta ut fordonsflottan vilket gör processen 

längre. Från Trafikverkets analyser är det också tydligt att det framför allt är med 

styrmedel man kan påverka utsläppen men det är oklart vad det kommer att krävas av 

transportsystemet om tydliga styrmedel införs. 
 

Utifrån Trafikverkets konstaterande blir slutsatsen också att steg 1- och 2-åtgärder blir 

allt viktigare för att få till stånd ett ändrat transportbeteende. Det är åtgärder som måste 

ske systematiskt och samlat och kräver samverkan mellan bland annat kommuner och 

regioner. Genomförandeprocessen av länstransportplanen blir på så sätt också ett allt 

viktigare verktyg. 
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4. Brister  

I detta kapitel redogörs för brister i transportsystemet i Uppsala län. Bristerna har 

rapporterats in från kommunerna i länet, kollektivtrafikförvaltningen UL och 

Trafikverket. Det har skett via en formell remiss som genomfördes under vintern 

2016/2017. Brister i transportsystemet framkommer också i den kontinuerliga dialog som 

länets kommuner, Trafikverket och kollektivtrafikförvaltningen UL för med allmänhet, 

företag och organisationer.  

 

Sammanlagt har runt 200 brister identifierats. Remissinstanserna har prioriterat sina 

brister. Därefter har en regional prioritering skett. Prioriteringen har skett med grund i: 

 De mål som redogörs för i kapitel 2. 

 Remissversion av regional cykelstrategi för Uppsala län. 

 Remissinstansernas prioritering. 

 I dialog med tjänstepersonsrepresentanter från kommuner, 

Kollektivtrafiksförvaltningen UL, Trafikverket och Länsstyrelsen samt 

angränsande länsplaneupprättare. 

Figur 13 nedan visar att brister i cykelinfrastrukturen är den vanligast förekommande 

typen av brist. Det finns ett tydligt fokus på förbättrade förutsättningar för cykling, i stor 

utsträckning beroende av att länkar saknas på många platser. I många fall handlar det 

också om att bygga ut relativt långa gång- och cykelvägar som sammanbinder orter med 

varandra.  

 

 
Figur 21. Antalet brister inom olika kategorier. 

 

 

I avsnitten nedan redogörs för övergripande brister i Uppsala län, brister i 

transportsystemet som finns utanför stråken och därefter brister redovisade per stråk. 

 

Cykel; 62

Järnväg; 31

Kollektivtraf
ik; 39

Sjöfart; 2

Trafiksäkerh
et; 37

Väg; 38
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 Övergripande om brister i Uppsala län 

För att utveckla transportsystemet i Uppsala län behöver framkomlighet, tillgänglighet 

och säkerhet förbättras för hållbara transporter, det vill säga kollektivtrafik, cykel och 

gång. Brister i järnvägssystemet är högt prioriterat i alla stråk med järnväg. Det är brister 

som framför allt hanteras i nationell plan och som rör regional och storregional 

tillgänglighet. Det betyder ett ökande behov att koppla ihop åtgärder som finansieras via 

nationell plan med länstransportplanens åtgärder. 

 

Hela-resan-perspektivet framkommer tydligt som en brist när kommunernas 

inrapporterade brister läggs samman. Från start till mål omfattar en resa ofta ett byte 

mellan olika transportslag, cykel till buss, bil till buss, buss till buss och så vidare. Hela-

resan innebär då att bytena ska ske så effektivt, snabbt och bekvämt som möjligt. Det 

handlar i stor utsträckning om hållplatsåtgärder, pendlarparkeringar och behov också av 

gång- och cykellänkar som kopplar till kollektivtrafiksystemet. Även 

trafiksäkerhetsbrister är frekvent förekommande men är mer sällan högt prioriterade. 

 

Framkomligheten i Uppsala stad lyfts fram som en brist av regional betydelse liksom 

tillgängligheten till viktiga målpunkter såväl inom som utom länet, och då framför allt till 

målpunkter i Stockholms län.  

 

Länstransportplanen revideras i allmänhet vart fjärde år. I den årliga 

genomförandeprocessen hanteras de brister som framkommit i det samråd som skett inom 

ramen för revideringen av länstransportplanen och som redovisas i detta kapitel och i 

bristbilagan. Under genomförandet kan synen på olika brister förändras och det hanteras 

också i den årliga genomförandeprocessen. Till exempel kan den nationellt pågående 

hastighetsöversynen påverka synen på brister och därtill kopplade behov av åtgärder. Se 

vidare i kapitel 8 - genomförande. 

 

  



 

 28 (50) 
 

28 
 

Brister i stråk 

En fullständig redogörelse för de inrapporterade bristerna finns i bilaga 1. I detta kapitel 

redogörs för de högst prioriterade bristerna i respektive stråk. För varje brist ges en 

kortare beskrivning, planeringsläge samt nästa steg. Eftersom länstransportplanen endast 

revideras vart fjärde år bör bristformuleringarna enligt nedan ses över utifrån eventuella 

nya omständigheter när nästa steg i planeringsprocessen tas.  

 

 
Figur 22. Stråk i Uppsala län 
 

OSTKUSTSTRÅKET 
Delen Stockholm–Arlanda–Uppsala, ABC-stråket 
Fyrspår. 

Bristande kapacitet sträckan Uppsala C–Arlanda/Skavstaby gör att fyrspår hela sträckan 

Stockholm–Uppsala är den mest prioriterade bristen i Uppsala län. Bristen är utredd i en 

åtgärdsvalsstudie som färdigställs under våren 2017. I den rekommenderas att utbyggnad 

till fyrspår på sträckan påbörjas under perioden 2025–2030. Bristen hanteras framför allt i 

nationell plan. 

Nästa steg i hanteringen av brister: järnvägsplan 
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Uppsala C.  

I det korta perspektivet berör bristerna bland annat för korta plattformar för vissa spår, för 

få genomgående spår och bristande kapacitet för vändande tåg. Dessa brister behöver 

utredas skyndsamt för ett genomförande inom en femårsperiod. Ett utbyggt fyrspår 

möjliggör en trafikering som ger än större kapacitetsbrister på Uppsala C när det står 

färdigt. Det innebär i sin tur att kapacitetsbristerna på Uppsala C behöver åtgärdas innan 

fyrspåret färdigställs. Se också under CX-stråket ”Uppsala norra infart”. Bristen hanteras 

framför allt i nationell plan. 

Nästa steg i hanteringen av brister : funktionsutredning för åtgärder inom befintlig 

anläggning på kort sikt. Åtgärdsvalsstudie för åtgärder som krävs med en 

fyrspårsutbyggnad.  

 

Stationsläge Uppsala södra/Bergsbrunna och Alsike 

Nya stationer är endast möjligt om kapaciteten på banan byggs ut till fyra spår. Ett 

stationsläge i Uppsala södra/Bergsbrunna möjliggör byggande av minst 10 000 bostäder i 

direkt anslutning till stationsläget. Ytterligare 10 000–15 000 bostäder i södra Uppsala är 

beroende av stationsläget. I Alsike kan ytterligare cirka 5 000 bostäder tillkomma. Bristen 

är utredd i en åtgärdsvalsstudie som färdigställts under våren 2017. I den rekommenderas 

att utbyggnad till fyrspår på sträckan påbörjas under perioden 2025–2030. Bristen 

hanteras via såväl nationell plan som länstransportplan. Även aktuell kommun är en 

viktig aktör. 

Nästa steg i hanteringen av brister : Fördjupad översiktsplan samt järnvägsplan. 

 

Delen Uppsala–Gävle 
Högst prioriterade brister i stråket rör främst järnvägen och stationernas funktion som 

bytespunkter. Nytt dubbelspår förbi Gamla Uppsala invigs sommaren 2017. 

 

Plankorsningar i Uppsala stad 

I Uppsala stad utgör järnvägen en barriär och plankorsningarna vid S:t Olofs- och S:t 

Persgatorna ger bristande framkomlighet som följd. Detta bidrar till spårspring som utgör 

en allvarlig säkerhetsrisk. Ett avtal finns mellan Trafikverket och Uppsala kommun om 

att bygga planskilda korsningar och finansieringen av dessa. 

Nästa steg i hanteringen av brister : Arbete med järnvägsplan pågår. 

 

Stationer sträckan Uppsala–Gävle 

I stråket utgör Upptågstrafiken stommen för kollektivtrafiken. Stationerna på sträckan har 

otillräcklig standard med bland annat bristande tillgänglighet och funktion som bytes-

punkter. Det gör att ett hela-resan-perspektiv för kollektivtrafiken brister. I vissa fall är 

plattformarna för korta för att hantera längre tåg som ett sätt att öka kapaciteten längs 

sträckan, eftersom tågen är fulla i rusningstrafiken. Utvecklade bytespunkter vid 

stationerna och ökad kapacitet i tågtrafiken kan också bidra till förbättrade förutsättningar 

för bostadsbyggande. När utredning av bristerna görs bör den omfatta också brister och 

utvecklingsmöjligheter i transportsystemet till och från stationerna. I syfte att säkerställa 

ett helhetstänkande i stråket. Bristen hanteras via såväl nationell plan som länstransport-

plan. 
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Nästa steg i hanteringen av brister : En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie bör övervägas 

för att säkerställa ett transportslagsövergripande synsätt med åtgärder som stärker ett 

hela-resan-perspektiv. 

 

Uppsala norra infart 

För sträckan Uppsala Central till punkten där Dalabanan viker av från Ostkustbanan hotar 

kapacitetsbrist. Särskilt kopplat till den ökande trafik som möjliggörs av investeringar 

längs Ostkustbanan såväl norr om Gävle som söder om Uppsala. Sträckan är förberedd 

för ytterligare ett spår. Bristen hanteras via nationell plan. 

Nästa steg i hanteringen av brister : En funktionsutredning eller åtgärdsvalsstudie bör 

övervägas, antingen för bristen enskilt eller i samband med annat utredningsarbete som 

berör sträckan, till exempel Uppsala central.  

 

Arosstråket (Arlanda–Uppsala–Enköping–(Västerås/Örebro/Oslo)–samt 
Hjulstabron–(Strängnäs–Norrköping)) 
Brister i järnvägssystemet 

Transportsystemet brister idag i öst–västlig riktning norr om Mälaren. Bristen hindrar 

utvecklingen till en funktionell och flerkärnig arbetsmarknad i norra delarna av 

Stockholm–Mälarregionen. Sträckan Enköping–Uppsala utgör en felande länk i det 

regionala, storregionala och nationella järnvägssystemet. Till bristerna hör långa 

pendlingstider Uppsala–Enköping–Västerås, bristande tillgänglighet till och från Arlanda 

och norra Storstockholm från de sydvästra delarna av Uppsala län och de västra delarna 

av Stockholm–Mälarregionen. På nationell nivå brister tillgängligheten mellan norra 

Sverige och västra och sydvästra Sverige.  

 

Förutom brister i transportsystemet skapar en järnvägslänk på sträckan 

utvecklingsmöjligheter för en flerkärnig Stockholm–Mälarregion och ökad robusthet för 

järnvägssystemet. Bristen hanteras framför allt via nationell plan.  

Nästa steg i hanteringen av brister : En systemvalsstudie har genomförts gemensamt av 

regionerna i Örebro, Västmanland och Uppsala. Med grund i de slutsatser som görs där 

bör en åtgärdsvalsstudie genomföras. Den berör såväl flera regionala som nationella 

aktörer. Den bör också kopplas till pågående åtgärdsvalsstudie för sträckan Stockholm–

Oslo. 

 

Brister i väginfrastrukturen 

Delen Uppsala–Enköping 

Bristerna längs stråket på sträckan Uppsala–Enköping rör så väl trafiksäkerhets- som 

framkomlighetsproblem. Oskyddade trafikanter kan på många platser inte röra sig längs 

vägen till och från bland annat hållplatser på ett säkert sätt. I samband med vissa 

hållplatser är det svårt att korsa vägen. Kollektivtrafiken har framkomlighetsproblem 

längs sträckan med svårigheter att komma ut från hållplats. Det finns också 

framkomlighetsproblem i vissa korsningar. Sträckan är en av de mest olycksdrabbade 

vägsträckorna i landet. En åtgärdsvalsstudie för väg 55 Uppsala–Katrineholm har 

slutförts våren 2017. För sträckan Uppsala–Enköping föreslås att fysisk planering med 

vägplan görs. Det är viktigt att vägplanen också beaktar sträckan Örsundsbro–Litslena för 

att säkerställa att eventuella brister särskilt när det gäller kollektivtrafik, cykel och gång 

hanteras. Bristen hanteras via länstransportplanen.  
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Nästa steg i hanteringen av brister : vägplan 

 

Delen Enköping–Strängnäs 

Bristerna rör trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt bristande teknisk standard och 

trafiksäkerhet för Hjulstabron. Hjulstabron utgör framför allt en brist för Mälarsjöfartens 

möjligheter att utvecklas med bland annat möjlighet att trafikera med större båtar. I 

åtgärdsvalsstudie för väg 55 rekommenderas att fördjupade studier görs för sträckan 

Enköping–Strängnäs i syfte att kunna formulera möjliga åtgärder. Bristen hanteras via 

såväl nationell plan som länstransportplan.  

Nästa steg i hanteringen av brister : fördjupade studier sträckan Strängnäs–Enköping 

samt vägplan för Hjulstabron. 

 

Almungestråket (Uppsala–Gunsta–Almunge–Knutby–(Edsbro)) 
Långs stråket förbereds för omfattande utbyggnader av främst bostäder, särskilt i Gunsta 

närmast Uppsala men även längre österut i Marielund, Länna och Almunge. Bristerna är 

kopplade till bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter såsom möjligheter att ta 

sig till och från busshållplatser på ett säkert sätt samt att byta mellan trafikslag. Vissa 

framkomlighetsproblem finns också, särskilt i korsningar, och med kraftigt ökad 

befolkning riskerar dessa att förvärras. En åtgärdsvalsstudie för sträckan pågår och 

bedöms vara klar i slutet av 2017. Bristen hanteras via länstransportplanen.  

Nästa steg i hanteringen av brister : Åtgärdsvalsstudien kommer att sammanfattas i ett 

åtgärdspaket. Det är viktigt att genomförandet av detta sker på ett koordinerat sätt för att 

minimera kostnader och störning för trafikanter. 

 

Dalastråket (Uppsala–Morgongåva–Heby–(Sala/Borlänge/Mora)) 
Dalabanan 

Järnvägen är i akut behov av rälsbyten, vilka planeras att ske före 2026. Om 

hastighetsreducering beslutas om tills rälsbyten sker kommer förutsättningarna att bedriva 

pendeltågstrafik på sträckan att försvinna. Även förutsättningarna för den mer långväga 

trafiken till och från Dalarna försämras kraftigt. 

 

Banan är enkelspårig vilket försvårar pendeltågstrafik med tillräcklig turtäthet för en 

attraktiv trafik och med ytterligare uppehåll i främst Vänge. Det betyder i sin tur behov 

av parallell stomtrafik med såväl tåg som buss. En utvecklad pendeltågstrafik med 

ytterligare uppehåll kan bidra till förstorad funktionell arbetsmarknad vilket inkluderar 

södra Dalarna och möjliggör för ett ökat bostadsbyggande i stationsnära lägen.  

 

Sträckan har också brister i form av bland annat snäva kurvradier vilket medför brister i 

form av för långa körtider för tågen. Ytterligare brister är osäkra plankorsningar i bland 

annat Morgongåva. Även stationerna i Morgongåva och Heby har brister i plattformar, 

plattformshöjder och kundmiljöer. I Uppsala är plankorsningen vid Börjegatan 

kapacitetshämmande för såväl den regionala busstrafiken som för stadstrafiken i Uppsala. 

Bristen hanteras framför allt via nationell plan. 

Nästa steg i hanteringen av brister : Genomför de åtgärder som är utredda i förstudie 

Uppsala–Sala, samt ombyggnad av Sala C för ökad kapacitet, samtidig ingång etc. 

Region Uppsala har ett uppdrag att tillsammans med övriga regioner längs stråket och 

Uppsala och Heby kommuner ta fram en avsiktsförklaring som visar en gemensam 
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målbild och funktionsbeskrivning av Dalabanan. Om steget därpå är en 

åtgärdsvalsstudie bör den i första hand vara transportslagsövergripande och också 

innefatta väg 72. 

 

Väg 72 

Till bristerna längs vägen hör osäkra förhållanden för oskyddade trafikanter, bristande 

tillgänglighet och säkerhet att ta sig till och från busshållplatser i ett hela-resan-

perspektiv. Vägen har också bristande trafiksäkerhet för rådande hastigheter. Bristen 

hanteras via länstransportplanen.  

Nästa steg i hanteringen av brister : En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie bör göras. I 

första hand bör den vara transportslagsövergripande och innefatta också Dalabanan. 

 

Mälarstråket (Södertörn/Stockholm/Sundbyberg)–Bålsta–Enköping–(Västerås) 
De högst prioriterade bristerna i stråket berör Mälarbanans kapacitet samt Bålsta station 

och resecentrum. 

 

Mälarbanan 

Det är viktigt att Mälarbanans fyra spår Tomteboda–Kallhäll byggs ut enligt tidplan. 

Utbyggnaden ger förbättrad kapacitet och tillgänglighet med möjlighet till såväl fler tåg 

som tåg med kortare restid. Det stärker förutsättningarna för bostadsbyggande i 

stationsnära lägen såväl i Bålsta som i Enköping. Bristen hanteras via nationell plan.  

Nästa steg i hanteringen av brister : Inom ramen för ABCU-samarbetet bör 

ställningstagande om stråkets utveckling på sikt göras. Det kan ske till exempel genom en 

gemensam målbild. 

 

Bålsta station 

Stationen och resecentrumet i Bålsta har idag bristande kapacitet med köbildning vid 

tågankomster, bristande tillgänglighet för funktionshindrade och bristande trygghet. 

Stationen möjliggör inte heller en utökad turtäthet med pendeltågstrafiken. En utbyggnad 

av stationen och dess resecentrum är en viktig pusselbit i förutsättningarna för den 

omfattande utbyggnad av bland annat bostäder som planeras i centrala Bålsta. Bristen 

hanteras via såväl nationell plan som länstransportplan.  

Nästa steg i hanteringen av brister : För bussterminalen pågår detaljplanearbete och 

nästa steg är därför byggförberedande handlingar. Ett arbete som pågår våren 2017. 

För tågstationen bör en åtgärdsvalsstudie/funktionsutredning genomföras.  

 

Norrtäljestråket Knivsta–(Norrtälje/Kapellskär) 
I stråket finns inga regionalt högt prioriterade brister.  

Nästa steg i hanteringen av brister : Eventuella övriga brister hanteras i den årliga 

genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar. 

 

Riksväg 70-stråket (Enköping–Fjärdhundra–(Sala/Borlänge/Mora)) 
En utbyggnad av vägen till mötesfri landsväg förbereds. I samband med det har brister för 

oskyddade trafikanter och möjligheten att cykla längs stråket uppmärksammats. En 

lösning där befintliga lokala och enskilda vägar nyttjas för gång- och cykelväg har 

arbetats fram. Några felande länkar i arbetet återstår.  
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En åtgärdsvalsstudie finns för sträckan Simtuna–Kumla/Sala för utbyggnad till mötesfri 

landsväg. Vägen är en nationell stamväg och hanteras via nationell plan.  

Nästa steg i hanteringen av brister : Enköpings kommun och Trafikverket undersöker 

genomförbarheten i att åtgärda de felande länkarna för gång och cykel. Arbetet pågår 

våren 2017. För sträckan Simtuna–Kumla/Sala är nästa steg vägplan. 

 

Roslagsstråket ((Gävle/Gävle hamn)–Karlholmsbruk–Forsmark–Östhammar–
Hargshamn–(Norrtälje)) 
Inga bland de högst prioriterade bristerna finns i stråket. En åtgärdsvalsstudie slutfördes 

2016. I den föreslås ett åtgärdspaket som omfattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt 

att åtgärda felande länkar för möjligheterna för oskyddade trafikanter att röra sig längs 

vägen på vissa sträckor. Samt att åtgärda vissa hållplatser. Bristen hanteras via 

länstransportplanen.  

Nästa steg i hanteringen av brister : Åtgärdspaketet hanteras inom ramen för den årliga 

genomförandeprocessen för länstransportplanen. Vägplan för gång- och cykelväg 

Älvkarleby–Skutskär pågår. 

 

Räta linjen (Norrköping/Västerås)–Heby–Tärnsjö–(Hedesunda/Valbo) 
Sträckan Heby–Sala har trafiksäkerhetsbrister beroende på höga trafikflöden i kombina-

tion med hög andel tung trafik. För sträckan pågår arbete med vägplan. Sträckan Heby–

Tärnsjö har nyligen byggts ut till mötesfri landsväg. Inga bland de högst prioriterade 

bristerna finns i stråket. Vägen är en nationell stamväg och hanteras via nationell plan. 

Nästa steg i hanteringen av brister : Eventuella övriga brister hanteras i den årliga 

genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar. 

 

Tvärstråket (Söderfors–Tierp–Gimo–Hargshamn) 
Inga bland de högst prioriterade bristerna finns i stråket. En åtgärdsvalsstudie gällande 

bristande säkerhet i korsningar har nyligen genomförts. Bristen hanteras via 

länstransportplanen.  

Nästa steg i hanteringen av brister : Föreslagna åtgärder i ovan nämnd 

åtgärdsvalsstudie samt eventuella övriga brister hanteras i den årliga 

genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar. 

 
Östervålastråket (Uppsala–Harbo–Östervåla–Räta linjen) 
Längs stråket finns brister i trafiksäkerheten samt ur ett hela-resanperspektiv.  

Nästa steg i hanteringen av brister : En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie ska genomföras. 

 

Östhammarsstråket (Uppsala–Alunda–Gimo–Östhammar–Öregrund–Gräsö) 
Högst prioriterade brister i stråket rör den sista etappen av utbyggnaden av väg 288, delen 

Gimo–Börstil och busstationen i Gimo. Denna del av Uppsala län saknar 

järnvägsförbindelse för persontransporter. Av den anledningen är restiden och 

konkurrenskraftiga restidskvoter3 för kollektivtrafiken på väg 288 särskilt viktiga. 

 

  

                                                 
3 Se ordlista för förklaring av begreppet. 
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Gimo–Börstil 

Sträckan är, förutom närmast Uppsala, den enda längs väg 288 som hösten 2017 inte är 

utbyggd till mötesfri landsväg. Bristerna längs stråket rör oskyddade trafikanters möjlig-

het att röra sig längs stråket och till busshållplatser. Vägen har även trafiksäkerhetsbrister 

även för motorfordonstrafik. En åtgärdsvalsstudie genomfördes under 2015–2016. Den 

rekommenderar åtgärder för att hantera ovan nämnda brister med en hastighetsstandard 

om 80 km/h. Det råder i dagsläget, vår 2017, olika syn på vilka åtgärder som behövs för 

att lösa bristerna på sträckan. Bristen hanteras via länstransportplanen.  

Nästa steg i hanteringen av brister : Vägplan för gång- och cykelväg mellan Gimo och 

Hökhuvud pågår. En överenskommelse mellan parterna (Trafikverket, Region Uppsala 

och Östhammars kommun samt eventuellt ytterligare parter) behöver träffas rörande 

utbyggnad av sträckan. En åtgärdsvalsstudie för tillgängligheten till hamnen i Öregrund 

är beställd. 

 

Gimo busstation  

Busstationen upplevs otrygg, har bristande standard och ligger avsides från målpunkter 

men innebär också en omväg för busstrafiken i stråket Östhammar–Uppsala. En 

åtgärdsvalsstudie pågår våren 2017. Bristen hanteras via länstransportplanen.  

Nästa steg i hanteringen av brister : De åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien 

hanteras i den årliga genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och 

Trafikverket deltar. 

 

 

Från brist till åtgärdsplanering 

Efter att en brist uppmärksammats är nästa steg att utreda hur bristen/bristerna kan 

åtgärdas. Om det är givet vad som krävs för att åtgärda bristen, eller om en åtgärd kan 

genomföras inom den befintliga vägen eller järnvägen, följer oftast en enklare 

funktionsutredning innan man åtgärdar bristen. Om så inte är fallet är nästa steg en 

åtgärdsvalsstudie.  

 

Arbetsprocessen inom en åtgärdsvalsstudie är uppbyggd för att säkerställa att 

fyrstegsprincipen används, att relevanta aktörer deltar, och att en 

transportslagsövergripande ansats hålls. Det innebär i sin tur att rekommenderade 

åtgärder kan innefatta ett ganska brett spektrum och som involverar många parter. Det är 

således viktigt att det finns en tydlig fortsättning utifrån de åtgärder som rekommenderas. 

Se vidare under kapitel 8 genomförande. 

 

Stråkbaserade åtgärdsvalsstudier 
Transportsystemet är uppbyggt i tydliga stråk. Huvudvägarna i länet bildar ett  

mönster till vilka de mindre vägarna ansluter. I de största stråken finns också järnväg, 

Ostkustbanan, Mälarbanan och Dalabanan. I figur 23 nedan framgår att de flesta bor 

längs stråken. Därför är det naturligt att ett stråktänkande användas när åtgärdsvalsstudier 

genomförs. 

 

Det är Region Uppsalas inriktning att i möjligaste mån arbeta med stråkbaserade 

åtgärdsvalsstudier. Genom att använda sig av ett transportslagsövergripande synsätt kan 
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då åtgärder koordineras och genomföras samlat. Även drift- och underhållsarbeten bör, 

om möjligt, koordineras med andra åtgärder. På så sätt kan också steg 1- och 2-åtgärder 

genomföras effektivt och med hög måluppfyllelse. 

 

 
Figur 23. Kartan visar befolkningstäthet. Ju rödare desto fler människor bor inom 2 km. Ju 

grönare desto färre människor bor inom 2 km. 
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5. Åtgärdsplan  

Inledning och planeringsförutsättningar 

Den ekonomiska ramen för länsplanen för 2018–2029 har i regeringens direktiv räknats 

upp från 1 580 miljoner kronor till 1 657 miljoner kronor. Trafikverket har i uppdrag från 

regeringen att fördela medlen per år. För länstransportplanen i Uppsala län ser det ut 

enligt figur 25 nedan. Se vidare under rubrik avstämning 2014–2017.  

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
128 127 126 142 142 142 142 142 141 141 141 141 

Figur 24. Tabellen visar den preliminära årliga fördelningen i miljoner kronor av den totala 

planeringsramen om 1 657 miljoner kronor (avrundning har skett). 

 

 

De vägar som omfattas av planen är alla statliga vägar som inte tillhör det nationella 

stamvägnätet, det vill säga E4, E18, vägarna 56 och 70. Drift och underhåll på det statliga 

vägnätet finansieras via den nationella planen.  

 

Objekt som ligger på det kommunala vägnätet kan få statlig medfinansiering från planen 

med upp till 50 procent. Här finns medel till kollektivtrafikåtgärder liksom till 

trafiksäkerhets-, miljö-, och cykelåtgärder. Kommunerna kan ansöka om medel från de 

åtgärdsområden som är avsedda för statlig medfinansiering.  

 

Det finns även ett antal objekt som samfinansieras mellan den regionala och den 

nationella planen. 

 

Enligt regeringens direktiv ska det framgå om och i så fall hur namnsatta objekt har 

effekter för bostadsbyggande. I förslaget till åtgärdsplan finns tre namnsatta objekt men 

också förslag på samfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet, främst ett stationsläge i 

Uppsala södra/Bergsbrunna och på sikt i Alsike, som tillsammans med ett fyrspår har 

stora effekter på bostadsbyggandet. Se vidare under åtgärdsplan – samfinansiering 

nationell plan. Även den namnsatta bristen ”medfinansiering av kapacitetsstark 

kollektivtrafik” skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. 

 

Investeringar i transportinfrastruktur har generellt en påverkan på bostadsbyggandet på så 

sätt att det kan ge bättre tillgänglighet till viktiga målpunkter, särskilt till arbetsplatser. 

För att kunna bedöma effekterna av enskilda objekt gäller det investeringar i spår-

infrastruktur och då främst kopplat till nya stationslägen. En utbyggnad av väg 288 

Gimo–Börstil samt väg 55 Enköping–Uppsala bedöms öka tillgängligheten men inte på 

en sådan nivå att det går att kvantifiera enligt den mall Trafikverket har skickat ut.  

 

Länsplaneupprättarna har i direktiven fått en planeringsram och en årlig medelsfördelning 

som redogjorts för ovan. Trafikverket har också fått i uppdrag att efter 2017 års utgång 

och innan regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för länstransportplanerna göra en 

avstämning av upparbetade medel åren 2014–2017. I genomförandet av länstransport-

planerna varierar upparbetade ekonomiska medel mycket relativt den budget som finns i 
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länsplanerna. Det innebär att i vissa planer har mer medel än planerar upparbetas och i 

andra gäller motsatsen. Uppsala län har under de aktuella åren haft stora objekt längs väg 

288 igång så att mer medel än planerat använts. Det kommer således att ske en viss 

revidering av medlen i åtgärdsplanen under våren 2018. 

 

Åtgärdsplan 

Förslaget till åtgärdsplan följer en rullande planeringsprocess. Den är indelad i namnsatta 

objekt för byggstart under år 1–3 samt år 4–6, namnsatta brister för de därpå följande 

åren år 7–12 samt, som tidigare, åtgärder som bedöms kosta mindre än 25 mkr. I tabellen 

nedan redovisas förslag på olika åtgärder och åtgärdsområden som föreslås tilldelas 

medel i planen. Dessa förklaras nedan. 

 

Åtgärdsområden, i mkr Budget 
2018-
2029 

Delsumma 

Namnsatta objekt     

Väg 288 Gimo-Börstil 181   

Väg 55 Enköping-Kvarnbolund 283   

GC-väg samt kollektivtrafik-
åtgärder Uppsala-Björklinge 58   

Delsumma  522 
Samfinansiering nationell plan     

Järnvägssystemet 213   

Farledsfördjupning Hargs hamn 10   

Delsumma  223 
Namnsatta brister     

Brister som behöver åtgärdas 162   

Medfinansiering kapacitetsstark 
kollektivtrafik 200   

Delsumma  362 
Åtgärdsområden     

Kollektivtrafik 210   

Gång- och cykel 210   

Trafiksäkerhet 110   

Delsumma  530 
Övrigt     

Steg 1-och 2-åtgärder 10   

Regional utveckling 10   

Delsumma  20 
Totalt   1657 

Figur 25. Medel i miljoner kronor för olika objekt och åtgärder.  
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Namnsatta objekt 
 

Väg 288 Gimo–Börstil 

Medel för ombyggnad av sista etappen av väg 288 Uppsala–Östhammar finns med i 

nuvarande plan till en summa av 181 mkr. En åtgärdsvalsstudie är genomförd som 

rekommenderar trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder, liksom gång- och 

cykelväg längs delar av sträckan samt hållplatsåtgärder. Bedömd kostnad är cirka 80 

miljoner kronor. Ombyggnad av vägen till mötesfri landsväg bedöms i åtgärdsvalsstudien 

kosta cirka 255 miljoner kronor. En avsiktsförklaring kopplad till åtgärdsvalsstudien 

finns. Enligt denna ska Trafikverket utreda om och hur befintliga medel i 

länstransportplanen kan nyttjas för att väg 288 kan anses vara ombyggd i hela sin 

sträckning. Just nu pågår en kompletterande utredning för att se över möjligheten att 

bygga väg för 80-standard mellan Gimo och Hökhuvud, samt mötesfri väg Hökhuvud-

Börstil. Detta för att såväl öka trafiksäkerheten som korta restiderna på sträckan. Region 

Uppsala kommer att föra en dialog med Östhammars kommun och andra intressenter i 

syfte att nå en medfinansiering av åtgärderna och att se över vår del i finansieringen 

 

Väg 55 Enköping–Uppsala 

Vägsträckorna har länge prioriterats som de som bör åtgärdas efter att väg 288 har 

åtgärdats. En åtgärdsvalsstudie för väg 55 Uppsala–Katrineholm har avslutats under 

våren 2017. I den föreslås att fysisk planering påbörjas för sträckorna Enköping–Litslena 

och Kvarnbolund–Örsundsbro. Fysisk planering innebär att vägplan enligt väglagen 

påbörjas. Vägsträckan är en av få kvarvarande vägar med höga trafikflöden som inte är 

ombyggda till mötesfri landsväg. Vägen är bland de mest olycksdrabbade sträckorna i 

landet. Åtgärderna har mycket höga nettonuvärdeskvoter, både beroende på 

trafiksäkerhetsvinster och restidsvinster. En investerad krona bedöms ge mellan fyra och 

fem kronor tillbaka till samhället. Det är viktigt att kommande fysisk planering också 

inbegriper eventuella åtgärder för gång och cykel samt kollektivtrafik även längs sträckan 

Örsundsbro–Litslena. En sträcka som tidigare byggts ut till mötesfri landsväg. 

 

Angående kopplingen mellan väg 55 och behovet av en ny järnvägslänk mellan Uppsala 

och Enköping. 

En ombyggnad av vägen till mötesfri landsväg kommer dock inte att bidra till de mål och 

funktioner som uttrycks i den storregionala systemanalysen och som är orsaken till att en 

järnväg behövs på sträckan Uppsala–Enköping efter 2030. Målen ur systemanalysen är 

bland annat att skapa ett transportsystem: 
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 Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar 

till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm–Mälarregionen. 

 

För detta mål är bland annat tillgängligheten till och från Arlanda en förutsättning. På sikt 

behöver därför de västra delarna av Stockholm–Mälarregionen och också delar av landet 

ännu längre västerut, kopplas till Arlanda via snabb tågtrafik. 

 

 

 Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling. 

 

En flerkärnig region där städerna kopplas samman med restider under en timme ger stora 

möjligheter till ökad pendling. Det i sin tur förbättrar matchningen på arbetsmarknaden 

och möjliggör för en större marknad och därmed möjlighet för fler branscher att 

utvecklas, inte minst inom tjänstenäringar. En flerkärnig region är dessutom mer robust, 

där städers olika styrkor har större möjlighet att utvecklas och komplettera varandra. I 

den relativt ytstora Stockholm–Mälarregionen är det endast med tågtrafiken som grund 

som en sådan utveckling kan nås. En mötesfri landsväg förkortar restiden något mellan 

Uppsala, Enköping, Västerås, Örebro, Arlanda och norra Stockholmsregionen, men inte i 

tillräcklig utsträckning för att nå den utveckling och ge de funktioner och nyttor som 

skissas ovan.  

 

Sträckan utgör dessutom en felande länk i det nationella järnvägssystemet då det kopplar 

norra Sverige med västra och södra Sverige samt med Osloregionen. På så sätt bidrar den 

också till en ökad resiliens och robusthet då ytterligare länkar skapas utan att 

Stockholmsregionens ansträngda järnvägssystem belastas.  

 

Gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder Uppsala–Björklinge 

Objektet finns med i nuvarande länstransportplan där utbyggnad planeras ske under 

2018–2019. Den senaste bedömningen av kostnaden är 58 miljoner kronor. Åtgärden 

innehåller också upprustning av ett tjugotal busshållplatser. 
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Samfinansiering nationell plan 
 

Järnvägssystemet 

I nuvarande länstransportplan finns medfinansiering av järnvägsåtgärder som möjliggör 

en utvecklad pendeltågstrafik. Förslaget innebär att cirka 213 miljoner kronor avsätts för 

att kunna delfinansiera en station och en knutpunkt för kollektivtrafiken i Uppsala 

södra/Bergsbrunna. Åtgärden förutsätter att fyrspår byggs ut mellan Uppsala–

Arlanda/Skavstaby och att medel för det avsätts i nationell plan 2018–2029. Medlen kan 

även nyttjas för åtgärder för utveckling av pendeltågstrafik i övrigt i Uppsala län, såsom 

till exempel perrongförlängningar. 

 

Ett nytt stationsläge i Uppsala södra/Bergsbrunna bedöms ge stora effekter på 

bostadsbyggandet. På sikt kan ett fyrspår sträckan Uppsalas–Arlanda/Skavsta by ge 

möjlighet till 100 000 bostäder. Under planering finns cirka 55 000 bostäder i Uppsala 

och Knivsta kommuner. I Uppsala kommun bedöms cirka 20 000–25 000 bostäder vara 

direkt beroende av fyra spår och ett stationsläge i Uppsala södra/Bergsbrunna. 

Trafikverket har under våren 2017 en dialog med de kommuner i landet som berörs av 

infrastrukturobjekt som bedöms ha stor effekt på bostadsbyggandet.  

 

 
Figur 26 Trafikverkets mall för bedömning av effekter på bostadsbyggandet. 

 

Farledsfördjupning Hargs Hamn 

I nuvarande länstransportplan finns 10 miljoner kronor avsatta för delfinansiering av 

farledsfördjupning till hamnen i Harg. En avsiktsförklaring mellan de finansierade 

parterna finns. I tidigare avsiktsförklaring deltog förutom Regionförbundet Uppsala län 

också Trafikverket, Dannemora mineral, Hargs hamn AB samt SKB. Eftersom 

förutsättningarna har förändrats sedan dess pågår arbetet med en ny avsiktsförklaring. 

Hamnen fyller en viktig funktion som bulkhamn i Stockholm–Mälarregionen och ett 

flertal aktörer nyttjar, och vill nyttja, hamnen för detta. Hamnen har också en viktig 

regional funktion för leverans av till exempel bostadsmoduler för bostadsbyggandet i 

Uppsalaregionen. Därmed har också medfinansiärerna i avsiktsförklaringen ändrats. 

Aktuella nu är Trafikverket, Hargs hamn AB, SKB och Region Uppsala. 

 
  

Totalt antal tillkommande 

bostäder Typ av bostäder Planeringsskede Beräknat färdigställande

Bostadsbyggandets konsekvenser för 

transportystemet

Exempel: 390 Exempel: 350 lägenheter, 40 villor

Exempel: detaljplan klar 150 lägenheter, 

detaljplan påbörjad 100 lägenheter, 40 

villor inom utbyggnadsområden 

markerade i ÖP, 100 lägenheter i strategi

Exempel: 150 lägenheter 2020, 

200 lägenheter 2025, 40 villor 

2025

Exempel: Bebyggelsen kommer 

generera ca 1000 trafikrörelser per 

dygn på väg Exx
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Namnsatta brister 
För brister som bedöms kosta mer än 25 miljoner kronor att åtgärda och där 

åtgärdsvalsstudier ännu inte finns. Totalt avsätts 362 miljoner kronor, varav 162 miljoner 

kronor avsätts till brister generellt samt 200 miljoner kronor för brister som ska åtgärdas 

med ett kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem. Utbyggnaden av en kapacitetsstark 

kollektivtrafik i Uppsala stad är av stor betydelse för regionens utveckling. Medlen finns 

tillgängliga under de sista sex åren i planperioden. 

 

Under genomförandet av planen kommer åtgärdsvalsstudier att genomföras utifrån bland 

annat de brister som tas upp i länstransportplanen. Åtgärdsvalsstudierna ger sedan olika 

typer av åtgärder som finansieras via aktuella medel eller via åtgärdsområden. Att åtgärda 

bristerna enligt kapitel 4 tar stora resurser i anspråk och kommer att behöva hanteras även 

i kommande länstransportplaner. 

 

Åtgärdsområden 
 

Allmänt 
Medel till åtgärder som bedöms kosta mindre än 25 miljoner kronor redovisas under 

åtgärdsområden. Totalt avsätts 530 miljoner kronor. Det gäller medel för 

kollektivtrafikanläggningar, gång- och cykelfrämjande åtgärder samt 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dessutom avsätts medel för åtgärder som bidrar till 

regional utveckling samt steg 1- och 2-åtgärder. Se vidare under respektive rubrik. 

 

Fördelningen mellan olika åtgärdsområden kan skilja sig från ett år till nästa, men ska 

över hela 12-årsperioden vara i överensstämmelse med den fördelning som beslutas om i 

denna länstransportplan. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att såväl 

kollektivtrafikåtgärder som gång- och cykelåtgärder i stor utsträckning också bidrar till 

ökad trafiksäkerhet. 

 

I sammanhanget bör det påpekas att regeringen avsatt 1 miljard kronor per år för statlig 

medfinansiering via stadsmiljöavtal. De medlen finansieras via den nationella planen. Det 

är viktigt att i den årliga genomförandeprocessen beakta detta i syfte att samordna 

åtgärder för ökad effektivitet och måluppfyllelse.  

 

Kollektivtrafik 

I kollektivtrafikpotten avsätts 210 miljoner kronor. Dessa medel ska användas för 

kollektivtrafikåtgärder utmed det statliga och det kommunala vägnätet. Femtio procent 

avsätts till åtgärder på det statliga vägnätet, och femtio procent för åtgärder på det 

kommunala vägnätet. Kollektivtrafikåtgärderna avser att förbättra kollektivtrafiken och 

förutsättningarna att öka det kollektiva resandet. Vilka åtgärder som ska genomföras 

beslutas årligen och fördelning av medel i potten kan variera från år till år.  

 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner ges möjlighet att 

söka statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig 

medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. Det avser 

kollektivtrafikåtgärder utmed det kommunala vägnätet och söks via Region 

Uppsala. Medfinansieringen medges upp till 50 procent av investeringskostnaden, 
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resterande del finansieras av kommunen/kollektivtrafikmyndigheten. Beslut om 

beviljade åtgärder fattas i samråd mellan Trafikverket och Region Uppsala. 

 Åtgärderna på det statliga vägnätet, där Trafikverket är väghållaransvarig 

myndighet, bestäms i samråd mellan Region Uppsala och Trafikverket.  

 Även åtgärder på enskilt vägnät kan komma i fråga. 

Kollektivtrafiknämnden antog hösten 2016 ett trafikförsörjningsprogram. Den utgör en 

grund för hur prioritering av åtgärder bör göras. I programmet redogörs för de 35 

busslinjer som har flest resenärer samt kopplat till det de största hållplatserna och 

bytespunkterna. Det kopplar också till prioritering av tillgänglighetsåtgärder för personer 

med funktionsnedsättning. Åtgärder inom ramen för kollektivtrafik bör i första hand 

beröra dessa linjer, hållplatser och bytespunkter. 

.  
Figur 27. Prioriterade stråk för tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. 
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Gång- och cykel 

210 miljoner kronor avsätts för gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. En ny 

regional cykelstrategi kommer att beslutas av Region Uppsala under hösten 2017. Den 

ger inriktningen för vilka åtgärder som bör finansieras via länstransportplanen. Ett 

regionalt cykelvägnät omfattas dels av länkar som binder ihop viktiga start- och 

målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels fysiska gång- och cykellänkar som binder ihop 

tätorter i vissa fall. 

 

De åtgärder som är en del av det regionala cykelvägnätet finansieras till 100 procent av 

länsplanen. Det kan även gälla åtgärder längs enskilt vägnät. Därutöver finns behov av 

GC-vägar längs statlig väg som är av mer lokal funktion. Förslaget innebär att 

länstransportplanen finansierar dessa med 40 procent och aktuell kommun med 60 

procent. Avvägningen av procentsatsen består av att å ena sidan utgöra ett incitament till 

byggande av gång- och cykelvägar, och å andra sidan inte ta fokus och medel från 

länstransportplanens uppgift att bygga ut ett regionalt cykelvägnät som kan bidra till 

länsplanens övergripande målsättning om ökade andelar hållbara resor, det vill säga 

kollektivtrafik, cykel och gång.  

 

Eftersom behoven av gång- och cykelvägar sannolikt är större än de medel som avsätts i 

länstransportplanen kommer prioritering av gång- och cykelvägsobjekt att behöva göras. 

Det kommer att ske efter genomförda åtgärdsvalsstudier och följer de principer som 

redovisas i figurerna nedan. 

 

Se också avsnitt trafiksäkerhet för åtgärder längs kommunalt vägnät.  

Prioriteringsprinciper för åtgärder i kollektivtrafikanläggningar: 

 Tillgänglighet 

o Åtgärder för ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning 

o Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter 

  Kombinationsresor 

o Åtgärder som främjar hela resan  

o Förbättra befintliga bytespunkter, hållplatser och stationer 

o Gena och säkra gång- och cykelstråk till hållplatser, bytespunkter och stationer 

o Pendlarparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer 

o Låsbara cykelparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer 

 Kundmiljö 

o Åtgärder för ökad trygghet 

o Åtgärder för ökad komfort 

o Väderskydd och bänkar 

o Informationssystem 

o Belysning 

 Åtgärder som förbättrar framkomligheten och restidskvoten i stråken. 
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Trafiksäkerhet 
Medel som avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder ska användas dels till åtgärder längs statligt 

vägnät, dels till statlig medfinansiering på kommunalt vägnät för trafiksäkerhets- och 

miljöhöjande åtgärder. Medel kan också användas för åtgärder längs enskilt vägnät. 65 

miljoner kronor avsätts för åtgärder på statligt och enskilt vägnät och 45 miljoner kronor 

för statlig medfinansiering till kommunalt vägnät. 

 

Längs det statliga vägnätet handlar det främst om sidoområdesåtgärder såsom att ta bort 

fasta hinder, eller anlägga sidoräcken, och korsningsåtgärder. 

 

Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som är en del av det 

regionala cykelvägnätet: 
 

I första hand är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor prioriterat: 

Öka förutsättningarna för arbets- och studiependling med cykel 

Koppla cykelnätet till kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter 

Öka säker tillgänglighet till skola med cykel 

Öka förutsättningarna för att nå allmän service/fritidsaktiviteter med cykel 

Förbättra cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter 

Konkurrenskraft mot bilen (restidskvot, cykelandel) 

I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation och turism: 

Utveckla cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med koppling till stråken i Uppsala 

län 

Felande länkar med potential för ökad tillgänglighet till turist- eller besöksmål längs stråken 

i Uppsala län 

 

 

Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som medfinansieras av 

kommuner: 

 Trafiksäkerhetsbehov 

o Årsdygnstrafik 

o Hastighetsbegränsning 

o Vägbredd 

 Efterfrågan – befolkningsunderlag 

 Målgrupp 

1. Skolbarn 

2. Arbetspendling 

3. Fritid och rekreation 
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För statlig medfinansiering på kommunalt vägnät handlar det om åtgärder som regleras 

av Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 

kollektivtrafikanläggningar m.m. Det innebär åtgärder såsom gång- och cykelvägar, 

cykelparkeringar, andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder men också åtgärder för att 

hantera bullerstörning. 

 

 

 

Övrigt 
 

Regional utveckling 
Länstransportplanen har en viktig funktion att bidra till att uppfylla regionala 

utvecklingsmål. Åtgärder inom åtgärdsområdena bidrar till det. Däremot kan det 

uppkomma mindre men effektiva åtgärder som faller utanför kollektivtrafik, gång- och 

cykel samt trafiksäkerhet. Därför avsätts 10 miljoner kronor för denna typ av åtgärder. 

Det kan till exempel handla om att tillgängliggöra en turistanläggning, eller annan viktig 

målpunkt person- eller godstransporter. Det är positivt om åtgärder kan finansieras av 

flera parter i syfte att stärka effekterna för regional utveckling. 

 

 

 

 

 

  

Prioriteringsprinciper för åtgärder för regional utveckling 

Åtgärder ska bidra till att uppfylla något eller några av de fokusområden som finns i 

regional utvecklingsstrategi och därtill kopplade mål. 

Prioriteringsprinciper för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
 

Åtgärder längs statligt vägnät 

 Prioritering sker utifrån underlagsmaterial från Trafikverket, inventering av 

korsningar som bedöms ge störst effekt för ökad trafiksäkerhet. 

 Åtgärder som ger säkra vägar för skolbarn. 

Åtgärder för statlig medfinansiering 

 I första hand åtgärder som bidrar till utvecklingen av ett regionalt cykelnät.  

 Åtgärder som bidrar till att stärka ett hela-resan-perspektiv med kollektivtrafik, gång 

och cykel. 

 I andra hand åtgärder enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till 

vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 
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Steg 1- och 2-åtgärder 

10 miljoner kronor avsätts för att finansiera åtgärder i syfte att påverka 

transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare 

användning av befintlig infrastruktur.  

 

Steg 1- och 2-åtgärder behöver genomföras på ett systematiskt sätt och omfatta till 

exempel resandet i ett stråk, eller resande med ett visst transportslag i ett större 

geografiskt område. Genom att utreda åtgärder i stråkbaserade åtgärdsvalsstudier och 

koordinera ett samlat genomförande ökar möjligheten att göra steg 1- och 2-åtgärder på 

ett bra sätt.  

 

  

Prioriteringsprinciper för steg 1- och 2-åtgärder 

Medel ska främst användas till åtgärder som kopplar till de stråkbaserade åtgärdsvalsstudier 

som genomförs i enlighet med kapitel 4 brister. 
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6. Genomförande  

Genomförandet av länstransportplanen är i många fall en fråga om samarbete. Därför är 

det av stor vikt att Region Uppsala i egenskap av länsplaneupprättare samt våra 

samarbetsparter har kunskap om varandras processer. Kommunerna upprättar delar av det 

underlag som sedan utgör grunden för länstransportplanens planering och prioritering.  

 

För att säkerställa att de objekt som planeras enligt länstransportplanens tidplan kan 

genomföras är det av största betydelse att den kommunala planberedskapen är god. 

Kommunerna har genom sina underlag till planupprättaren Region Uppsala prioriterat de 

objekt som de anser viktigast ur ett lokalt och ett regionalt perspektiv. Därför är det 

viktigt att i åtagandet synkronisera de objekt som berörs av plan- och markfrågor och som 

behöver utredas följer länstransportplanens tidplan och Trafikverkets genomförande. Då 

vissa objekt även kräver insatser i den kommunalt ägda infrastrukturen eller personella 

insatser behöver kommunen planera och budgetera även för dessa tillskott. Genom nära 

samverkan kan den effekt som eftersträvas genom de gemensamma investeringar som 

görs i länet nås.  

 

För att få ett regionalt sammanhållet system för infrastrukturen är det angeläget att 

kommunerna medverkar till att de regionala och lokala transportnäten sammanfogas. Det 

betyder att för att få full utväxling av åtgärderna på det statliga vägnätet behövs i viss 

mån åtgärder på det kommunala vägnätet. Det kan exempelvis handla om att förkorta 

restiderna för regional kollektivtrafik genom nya linjedragningar som förutsätter att 

framkomligheten i tätorterna förbättras och på så sätt möjliggör en total 

restidsförkortning. 

 

Ansvarsrollerna 

Nedan redogörs för hur ansvarsrollerna är fördelade mellan Region Uppsala och 

Trafikverket när det gäller genomförandet av länsplanen.  

 

Region Uppsala 
Inom Region Uppsala är det både nämnder och olika förvaltningar som är inblandade för 

genomförandet av länstranportplanen. 

 

Regionfullmäktige 

Regionfullmäktige beslutar om inriktningen och innehållet i länsplanen. Det sker en gång 

per mandatperiod som följd av att regeringen lägger fram en infrastrukturproposition och 

den nationella planen samt länstransportplanerna revideras. När planen är fastställd av 

regionfullmäktige reglerar den insatserna och åtgärderna i den regionala infrastrukturen. 

 

Regionala utvecklingsnämnden, Region Uppsala 

Nämnden ska varje år i december fatta beslut om verksamhetsplan för kommande år med 

utblick på ytterligare tre år. Syftet med dessa årliga beslut är att Region Uppsala och 

Trafikverket skall kunna göra nya ställningstaganden om vilka åtgärder som ska göras i 

transportsystemet. I takt med att utredningsarbetet för olika brister framskrider ökar 

kunskapen om kostnader och dess effekter, vilket medför att nya prioriteringar kan göras. 
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I samband med besluten ovan får Regionala utvecklingsnämnden en redovisning av hur 

årets medel i åtgärdsområdena är tänkt att användas. Nämnden har då möjlighet att ta 

ställning till de objekt/ åtgärder som ingår i redovisningen. Efter beslut i RUN 

kommuniceras beslutet till Trafikverket och länets kommuner.  

 
Figur 28: Processkarta för framtagande verksamhetsplan(VP) för LTP genomförande 

med utblick mot tre år 

 

Regionkontoret 

Tjänstepersonerna inom Regionkontoret har ansvaret för genomförande av 

länstransportplanen som politiken i sin tur beslutar om. De har en regelbunden dialog och 

samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen UL, som har en särskild roll i 

genomförandet av kollektivtrafikåtgärder. 

 

Trafikverket 
Trafikverkets uppdrag är att genomföra länsplanen. Trafikverket är oftast den som 

genomför åtgärderna, många gånger i samarbete med kommuner då det kan vara 

komplexa frågor som flera myndigheter och sakägare råder över.  

 

Det är Trafikverket som fattar beslutet om att påbörja den fysiska planeringen och att 

byggstarta ett objekt. Det är också Trafikverket som fattar det formella beslutet om hur de 

årliga medlen i potterna för statlig medfinansiering skall användas. Prioriteringarna som 

Regionala utvecklingsnämnden årligen fattar beslut om behöver därför ske i dialog med 

Trafikverket.  

 

Forum för fysisk planering (FFFP) 
Forum för fysisk planering är ett samverkansforum mellan tjänstepersoner i länets 

kommuner, Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala. 

Forumet utgår från dialog samt informations- och kunskapsutbyte mellan parterna 

gällande strategiska frågor som rör fysisk planering, samhällsplanering, infrastruktur samt 

kollektivtrafik. Forumet är en central del i genomförandeprocessen för 

länstransportplanens olika delar, såsom statlig medfinansiering och arbetet med 

åtgärdsvalsstudier. Forumet ska bidra till att medel i länstransportplanen används i 

enlighet med dess mål och inriktning. Forumet ska också bidra till att åtgärder enligt 

länsplanen samordnas med kommunernas och kollektivtrafikförvaltningens åtgärder och 

investeringar i infrastruktur.  
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Åtgärdsområden 

En stor del av resurserna i planen ligger som obundna medel i olika åtgärdsområden. 

Detta ger en ökad flexibilitet i genomförandet och ett större utrymme för 

kostnadseffektiva mindre åtgärder som kan fördelas till fler platser runtom i regionen. 

Avsättningen av medel i åtgärdsområden förutsätter att Trafikverket och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetar fram underlag till användning av de mindre 

kostnadskrävande åtgärderna. Beredning sker på tjänstemannanivå främst genom 

avstämning med berörda aktörer och godkännande av Regional utvecklingsstrategin. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Referenser och underlagsmaterial 

1. Regional utvecklingsstrategi: https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-

utveckling/ 

2. Nuvarande länstransportplan: https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-

utveckling/Infrastruktur/ 

3. Nuvarande nationella plan samt arbetet med ny nationell plan 2018–2029: 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-

beslutsunderlag/Nationell-planering/ 

4. Regeringens proposition och uppdrag att upprätta planer: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nasta-steg-mot-en-ny-

nationell-infrastrukturplan/ 

5. Trafikverkets underlagsmaterial till åtgärdsplaneringen: 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-

beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-

ost/ 

6. Trafikförsörjningsprogram och andra underlagsmaterial från 

Kollektivtrafikförvaltningen UL: 

https://www.regionuppsala.se/sv/Kollektivtrafik1/Kollektivtrafikforvaltningen-

UL/Dokument-och-handlingar/ 

7. Storregional systemanalys från En bättre sits: 

http://enbattresits.se/app/uploads/2016/12/systemanalys.pdf 
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http://enbattresits.se/app/uploads/2016/12/systemanalys.pdf
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8. Ordlista  

Åtgärdsvalsstudie 

Det första steget i planeringsprocessen. Åtgärdsvalsstudiens metodik är utformad i 

syfte att vara ett verktyg för att säkerställa att fyrstegsprincipen används.  

 
Figuren sammanfattar arbetsstegen i en åtgärdsvalsstudie. Resultaten kan innebära 

åtgärder som kräver fysisk planering enligt gällande lagstiftning. Men det kan också 

innebär en mängd olika typer av åtgärder beroende på hur bristerna i 

transportsystemet ser ut och vilka aktörer som är delaktiga och har en roll i att åtgärda 

bristerna.  

 

 

Förskottering: Byggandet av statlig infrastruktur kan tidigareläggas genom 

förskottering (lån) från kommuner, regioner eller enskilda. 

 

Medfinansiering: Tillkommande finansiering utöver medel från regional eller 

nationell plan, t.ex. när en 

kommun medfinansierar ett vägobjekt i den regionala planen 

 

Samfinansiering: Gemensam finansiering mellan två infrastrukturplaner, t.ex. när 

medel från den regionala 

planen för Uppsala län samfinansierar objekt i den nationella planen. 

 

Statlig medfinansiering : Finansiering ur nationell eller regional plan till ett antal 

olika typer av åtgärder som genomförs av annan än planupprättaren. Kan t.ex. sökas 

av kommuner och den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

. 

Restidskvot 

Ett mått på kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen. Restiden för 

kollektivtrafik delas med restiden för bil för en given sträcka. Är restiden densamma 

blir kvoten 1, är restiden för kollektivtrafik längre än med bil blir den större än 1. Ett 

schablontal är att kollektivtrafikens konkurrenskraft är tillräckligt god om kvoten är 

högst 1,5. Det vill säga om restiden med bil är 30 minuter är den 45 minuter med 

kollektivtrafik. 

 



 

 

Bilaga 1. Samtliga inrapporterade brister. 

I denna bilaga redogörs för samtliga brister som har inkommit från kommunerna. I kapitel 4 – brister - i huvuddokument redogörs för de högst 
prioriterade bristerna. I denna bilaga kommenteras de brister som varit högre prioriterade av kommunerna än förslag till regional prioritering. 
 
Det regionala förslaget till prioritering är mellan 1 och 3, där 1 bedöms vara de viktigaste bristerna. Prioriteringen har skett utifrån förslag till mål i 
länstransportplanen och hur en åtgärd av bristen bedöms ge måluppfyllelse. Kommunerna har prioriterat sina brister, men på delvis olika sätt. De flesta 
har valt att prioritera mellan 1 och 3, men även individuell prioritering av samtliga brister har skett. Det redogörs för under respektive stråk. Internt inom 
Region Uppsala har Kollektivtrafikförvaltningen UL gjort en regional prioritering av brister i kollektivtrafiken som också redogörs för. Bristerna 
redogörs för per stråk.  
 
Sist i bilagan återfinns brister som inte direkt kan kopplas till ett enskilt stråk.  
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OSTKUSTSTRÅKET 

Delen Uppsala-Stockholm 
Knivsta kommun har prioriterat sina brister från 1-3. 
Uppsala kommun har prioriterat sina brister från 1-3 samt E – efter planperioden. 
 
 
 
Kommu
n 

Typ av 
brist 

Brist i transportsystemet Plats/stråk Förslag på 
åtgärd  

Bedömd effekt Kommunern
as prio 

Region
al prio 

Kommentar 
där regional  
prioritering 
är lägre än 
kommunal. 

Knivsta  KOLL Bristande tillgänglighet och 
attraktivitet i kollektivtrafiken från 
Alsike mot Knivsta station samt 
Uppsala.  

Alsike tätort. Kollektivtrafikknutpu
nkt för busstrafik i 
Alsike. 

Sammanknuten 
region genom 
attraktiv 
kollektivtrafik 
mellan betydande 
målpunkter för 
bostäder och studie- 
samt arbetspendling. 
»Miljövinst med 
överflyttning från 
personbilstrafik till 
kollektivtrafik. 
»Förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafik och 
funktion för 
resenärerna. 

2 1  
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Knivsta  JÄRNVÄ
G 

Kapacitetsbrist i spårtrafiken vilket 
medför bristande tillförlitlighet och 
osäkerhet för resenärer. Risk för 
överflytt från tågtrafik till biltrafik. 
Svårighet att ta tillvara bostads-
byggnadspotentialen i potentiellt 
stationsnära lägen.                                           

Ostkustbanan 
Uppsala-
Stockholm 
med prioritet 
för sträckan 
Uppsala-
Myrbacken. 

Utbyggnad med två 
nya spår längs med 
hela sträckan med 
prioritet för sträckan 
Uppsala - Myrbacken  

Ökad kapacitet och 
robusthet i 
spårtrafiken.  
Möjliggör kapacitet 
för önskad 
utveckling av 
persontågstrafiken. 
Möjliggör ett 
potentiellt framtida 
stationsläge i Alsike. 

1 1  

Knivsta  JÄRNVÄ
G 

Trafiksäkerhetsproblem för gång- 
och cykeltrafikanter vid korsning 
med spår och vid access till 
spårplattform. 
»Framkomlighetsproblem för gång- 
och cykeltrafikanter till betydande 
mål-punkter i tätorten. »Järnvägens 
barriäreffekt för främst gång- och 
cykeltrafikanter. »Brist i kapacitet 
på Ostkustbanan. 

Befintlig 
plankorsning i 
Knivsta, söder 
om 
stationsplattfo
rm 

Stationsåtgärd för 
tillgänglig och 
trafiksäker access till 
södra plattformen. 
»Gång- och 
cykelpassage över 
järnvägen. 
»Trafiksäkerhetsåtgär
d genom stängning av 
plankorsning samt 
övriga åtgärder för 
ökad kapacitet. Enligt 
ÅVS Knivsta 
Planskildhet med 
järnvägen . 

  1 1  

Knivsta  VÄG Utbyggnad av tpl på E4 vid Morby 
med av/påfarter norrut är av stor 
betydelse för möjligheten till 
attraktiv och snabb pendling med 
buss till Uppsala och en möjlig 
restidsförkortning för biltrafik 
mellan Alsike och Uppsala. Särskilt 
beaktat hög bostadsbyggnation i 
Alsike med uppemot 5000 nya 
invånare fram till 2025.  

E4 vid Morby Ny tpl Attraktiv och snabb 
pendling med buss 
till Uppsala. 
Restidsförkortning 
för biltrafik Alsike-
Uppsala 

1 3 En trafikplats i 
detta läge är å 
ena sidan kopplat 
till 
bostadsbyggande 
i Alsike, men 
förutsätter 
samtidigt en 
station, vilken å 
andra sidan bör 
finnas på plats 
innan omfattande 
exploatering sker 
i enlighet med 
mål i LTP. E4 är 
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nationell 
stamväg och 
finansieras via 
nationell plan. 

Knivsta  JÄRNVÄ
G 

»Bristande tillgänglighet till 
attraktivt tågstopp/stationsläge i 
Alsike.                                
»Svårighet att ta tillvara 
bostadsbyggnadspotentialen i ett 
potentiellt stationsnära läge.   

Alsike tätort. Stationsläge i Alsike     Regional utveckling 
och 
miljövinst med 
överflyttning från 
personbilstrafik till 
tåget.       
»Förbättrad 
tillgänglighet och 
funktion för 
resenärerna. 

3 2  

Knivsta  CYKEL Möjlighet saknas att på ett 
trafiksäkerhet sätt nå betydande 
regionala målpunkter för arbets- 
och studiependling samt målpunkter 
för rekreation med betydande 
kultur- och naturvärden för gående 
och cyklande. Avsaknad av 
trafiksäker cykelförbindelse mellan 
Knivsta  och Uppsala tätorter. 
Bristande länk för samanhållet 
(stor)regionalt cykelstråk Uppsala-
Stockholm                              

Vassunda - 
Flottsund - 
Sävja, väg 255   

GC-väg »Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för 
oskyddade 
trafikanter till 
betydande regionala 
målpunkter. 
»Förbättrad 
folkhälsa      

1 2 I enlighet med 
prioriteringsgrun
der i förslag till 
LTP bedöms inte 
denna vara en 
regional 
cykellänk.  
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Region 
Uppsala 

KOLL Brister i form av konflikter mellan 
bussar och oskyddade trafikanter. 
Bristande kapacitet för bussar. 
Trafiksäkerhet på grund av 
plankorsning kungsgatan. Korta 
plattformar på spår 5-6. Uppgång 
sakna i norra delen av stationen. Få 
genomgående spår. Brist i kapacitet 
för vändande tåg. Brister i 
uppställningstid nattetid för tåg. 
Långt avstånd vid byte mellan 
Upptåget och SL-pendeln. Brister i 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Brister i 
trygghet (centralpassagen) och 
kundmiljö, informationspunkter. 
Brist i möjlighet att angöra med 
dubbeldäckare. Hur den 
kommersiella trafiken ska angöra 
resecentrum? Jernhusens 
terminalbyggnad har bristande 
funktion och kapacitet. Dålig 
energieffektivitet i 
terminalbyggnaden, påverkar 
Region Uppsalas kostnader. 

Uppsala 
resecentrum 

Planskildkorsning 
kungsgatan. Översyn 
av flöden med 
oskyddade trafikanter 
och bussar. Utbyggd 
spårkapacitet och 
uppställningsmöjligh
eter. ÅVS behövs 

Förbättrad 
trafiksäkerhet, bättre 
framkomlighet för 
bussar. Förbättrade 
bytesmöjligheter. 
Möjlighet att utöka 
tågtrafiken.  

3 1  

Region 
Uppsala 

KOLL Kundmiljö brister. Delar av 
plattformen är i trä. Brister i 
planskildhet och entrén i södra 
delen av stationen. 
Pendlarparkeringar? Brister i 
vändningsmöjligheter för buss vid 
Knivsta station 

Knivsta 
station 

Upprustning av 
stationen. Ny 
planskildhet. Bättre 
kundmiljö. 

Bättre tillgänglighet 
till stationen för alla. 
Bättre  

3 1  

Region 
Uppsala 

KOLL Behov av bättre spårkapacitet för att 
kunna utveckla tågtrafiken. Långa 
restider för tåg och det finns ett 
behov att utökad turtäthet för att 
knyta ihop Stockholms län och 
Uppsalaregionen.  

Ostkustbanan/
E4 

Utbyggnad med två 
ytterligare spår 
mellan Uppsala och 
Myrbacken, samt 
åtgärder vid 
Skavstaby och 
Arlanda södra.  

Attraktivare 
kollektivtrafik med 
bättre tågutbud. 
Överflytt från bil till 
kollektivtrafik. 

1 1  
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Trafikverk
et 

CYKEL GC ABC Samla bilden av GC 
åtgärder 

Byten, 
arbetspendling. 

  2  Trafikverket har 
inte prioriterat de 
brister man 
rapporterat. 

Uppsala CYKEL Tillgänglighet Alsike-Sävja 
(längs med 
järnvägen) 

Cykelväg mellan 
Bergsbrunna och 
Alsike 

Cykling mellan 
tätorter 

Efter 
planperioden. 

2   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

Kapacitet, tillförlitlighet Järnväg: 
Ostkustbanan: 
Uppsala-
Arlanda-
Stockholm 

två nya spår = fyrspår 
mellan Uppsala och 
Myrbacken  

Många. ÅVS som 
snart avslutas 
beskriver dessa 

1 1   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

Tillgänglighet, kapacitet Järnväg: 
Ostkustbanan 
vid 
Bergsbrunna 

Stationsetablering ökad attraktivitet, 
avlastning uppsala C 

1 1   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

Kapacitet, miljö, näringsliv Logistikpunkt 
Uppsala Södra 

stickspår möjlig omlastning, 
etablering av 
järnvägsanknuten 
verksamhet 

Efter 
planperioden. 

2   

Uppsala VÄG Tillgänglighet, Näringsliv E4 vid 
Bergbrunna 

Ny trafikplats vid E4 Ökad tillgänglighet, 
högre attraktivtiet 
för 
verksamhetsetablerin
gar 

Efter 
planperioden. 

3   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

kapacitet Järnväg: 
Resecentrum 

kapacitetshöjande 
åtgärder 

Möjlighet att köra 
fler tåg 

1 1   
 

Uppsala JÄRNVÄ
G 

TS, Framkomlighet Plankorsning 
Vimpelgatan 

planskild korsning Högre TS och 
framkomlighet 

2 1   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

TS, Framkomlighet Plankorsning - 
Bergsbrunna 

planskild korsning Högre TS och 
framkomlighet 

Efter 
planperioden. 

2   
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Uppsala VÄG Mottagningskapacitet i stadens 
trafiknät 

E4 vid Årsta Ny Trafikplats Årsta: 
Fålhagsgatan/E4 

Avlastning övriga 
infarter från E4 till 
staden 

? 3   

 
 
Delen Uppsala-Gävle 
Uppsala kommun har prioriterat sina brister från 1-3 samt E – efter planperioden 
Tierps kommun har prioriterat sina brister från 1-4. 
Älvkarleby har prioriterat sina brister individuellt från 1-17. 
 
Kommu
n 

Typ av 
brist 

Brist i transportsystemet Plats/stråk Förslag på 
åtgärd  

Bedömd effekt Kommunern
as prio 

Region
al prio 

Kommentar 
där regional  
prioritering 
är lägre än 
kommunal 

Region 
Uppsala 

KOLL Brister i kundmiljön. Bristande 
tillgänglighet. För korta plattformar. 
Stationerna som bytespunkter 

Stationer 
Uppsala C-
Gävle C 

Upprutsning av 
stationsmiljö och 
plattformar för att 
kunna möta upp 
behovet av 
utvecklad 
tågtrafik. Åvs på 
gång 

  3 2  

Tierp TS Avsaknad av belysning gör det svårt 
att upptäcka avfarterna 

E4, avfart 194 
Tierp 

Belysning på- och 
avfarter 

Förbättrad 
trafiksäkerhet 

1 3 Uppfyller mål i 
LTP i lägre 
utsträckning. 
Belysning ger en 
falsk trygghet.  
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Tierp TS Trafikmiljön kring väg 600 och 746, 
korsningen 600/746 

Väg 600 och 
746 i Månkarbo 

Uträtning av väg 
746 för att skapa 
en mer direkt 
riktning mot E4. 
Ny 
cikulationsplats 
cirka 700 meter 
söderut som 
ersättning för t-
korsningen 
600/746. 
Cirkulationsplatse
n föreslås omfatta 
väg 746, 600 och 
713 (matarvägen 
till E4). 

Ökad trafiksäkerhet  4 3   

Tierp JÄRNVÄ
G 

Det läcker in vatten ifrån ån som 
skapar svallis i tunneln till 
perrongerna vid stationen i Örbyhus. 
Utgör en stor risk för fallskador. 

Stationstunneln, 
Örbyhus 

Tätare 
konstruktion 

Förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken 

2 3 En underhålls-
fråga. Bristen är 
åtgärdad. 

Trafikverk
et 

KOLL Attraktiv kolltrafik OKB norr 
uppsala 

Anpassning "nya 
fordon" 
Tillgänglighet 
resenärer 

Tillgänglighet 
persontrafik 

  2 Trafikverket har 
inte prioriterat 
rapporterade 
brister. 

Uppsala JÄRNVÄ
G 

Kapacitet Järnväg: 
Uppsala norra 
infart 

Ytterligare ett 
spår 

Ger möjlighet till 
ökad trafikering 
mot dalabanan och 
möjlighet att vända 
tåg mot Stockholm 
"uppströms" 
Uppsala C. 

1 1   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

TS, Framkomlighet Plankorsning - 
St. Olofsgatan 

planskild korsning Högre TS och 
framkomlighet 

2 1   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

TS, Framkomlighet Plankorsning – 
St. Persgatan 

planskild korsning Högre TS och 
framkomlighet 

2 1   
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Uppsala CYKEL TS, cykelväg Vattholmastråke
t: Storvreta-
Vattholma 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

3 3   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

Kapacitet, miljö, näringsliv Logistikpunkt 
Fullerö 

stickspår möjlig omlastning, 
etablering av 
järnvägsanknuten 
verksamhet 

? 2   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

möjlighet att vända tåg mot 
Stockholm här 

Station - 
Storvreta 

ev vändspår ökad attraktivitet, 
avlastning uppsala 
C 

? 1   

Uppsala TS, 
FRAM 

kapacitet trafikplats  
E4/290, 
Storvreta 

Ombyggnad av 
trafikplats 

Motet klarar 
utbyggnad av 
Storvreta tätort 
enligt FÖP 
Storvreta och ÖP16 

2 3 En åtgärd av mer 
lokal karaktär 
kopplad till 
Storvreta. Delvis 
oklart när i tid en 
ombyggnad 
krävs. Ligger 
längs E4 som är 
nationell stamväg 
och finansieras 
via nationell 
plan. Otydlig 
påverkan på mål 
i LTP. 

Uppsala VÄG TS Korsningen 
norra infarten 
Storvreta 

får studeras högre TS 2 2   

Uppsala VÄG kapacitet, tillgänglighet för industri o 
logistik 

Tillgänglighet 
till södra 
Fullerö, 
Storvreta 

ny trafikplats Ett större 
verksamhetsområd
e i Fullerö kan 
etableras, enligt 
FÖP Storvreta och 
ÖP16 

? 3   
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Uppsala CYKEL TS, cykelväg Björklingestråke
t: Uppsala, 
Bärby hage-
Lövstalöt-
Björklinge 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

2 2   

Uppsala CYKEL TS, cykelväg Genom 
Björklinge 
(Gävlevägen) 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

2 3 Ej i enlighet med 
prioritering i 
LTP. 

Uppsala Cykel TS Genom 
Björklinge 
(Sätunavägen) 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

3 3   

Älvkarleb
y  

CYKEL Outtalat potentiellt regionalt 
cykelstråk.  

Väg 291 
Älvkarleby – 
Marma – 
Dragongate och 
vidare söderut 
på gamla E4:an 
via Mehedeby 
till Tierp 

Säkerställa och 
ytterligare 
utveckla 
cykelvänliga 
förutsättningar 
(vägren-
beläggning-
skyltning, 
hastighetsreglerin
g  m m) på 
sträckan. 

Skapa 
förutsättningar för 
regionalt cykelstråk 
Gävle-Skutskär, -
Älvkarleby- 
Marma-Mehedeby 
-Tierp   

17 3   

Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerheten vid genomfart och 
gångpassage.  

Genomfarten 
Marma  längs 
väg 291 med 
gångpassage 
Marma samhälle 
till 
strandpromenad 
och badplats  

Hastighetsdämpan
de åtgärder och 
bättre lösning av 
befintlig 
gångpassage. 
Trafikverket och 
kommunen har 
startat en 
utredning kring 
detta. 

Förbättrad 
trafiksäkerhet för 
oskyddade 
trafikanter 

5 3   

Älvkarleb
y  

TS Framkomligheten och 
trafiksäkerheten längs väg 76. Se 
Trafikverkets åtgärdsvalstudie från 
2016. 

Väg 76, sträckan 
Skutskär-
Forsmark 

Genomförande av 
de åtgärdsförslag 
som presenterats i 
studien. 

Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

1 2 En viktig åtgärd 
men ej högst 
prioriterad i ett 
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regional 
perspektiv. 

Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter längs skolvägar.  

De obevakade 
gång- och 
cykelpassagerna 
över väg 76 i 
centrala 
Skutskär, 
exempelvis den 
vid Preem.  

Åtgärder för 
säkrare 
vägpassager över 
76:an.  

Förbättrad 
trafiksäkerhet för 
skolbarn och andra 
oskyddade 
trafikanter. 

7 2   

Älvkarleb
y  

TS, 
FRAM 

Tre utfarter på kort sträcka från 
affärscentrum till tungt trafikerad väg 
med brister vad gäller sikt, skyltning 
och markeringar i vägbanan. Planerat 
nytt bostadsområde i dess anslutning 
kan komma att påverka 
trafiksituationen ytterligare.  

Väg 76 genom 
Skutskär från 
avfart Ågatan 
till avfart 
Nygatan. 

Utreda trafik-
situationen på 
sträckan. Kanske 
ta bort någon av 
de befintliga 
utfarterna 

Förbättrad 
trafiksäkerhet. 

12 3   

Älvkarleb
y  

VÄG Stor mängd tung trafik (viss del 
farligt gods) på vägstråk med mycket 
pendlartrafik, passager genom 
tätorter och förbi vattentäkter.  

Väg 76 och 291 
Gävle-Skutskär-
E4:an, till bland 
annat 
målpunkterna 
Stora Enso 
Skutskärs bruk, 
Skutskärs Hamn 
och Korsnäs. 

Tillsammans med 
Gävle/Region 
Gävleborg utreda 
behov, alternativa 
sträckningar och 
sammantagna 
miljöeffekter av 
att bygga ny 
direktväg mellan 
väg 76 och E4. 

Ny direktväg skulle 
kunna leda till 
förbättrad 
trafiksäkerhet, 
bättre fram-
komlighet och 
säkrare gods-
transporter.  

14 3   
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Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerheten för både bilister, 
cyklister och gående vid 
fyrvägskorsning och intilliggande 
inofficiell pendlarparkering. 

Älvkarlebykryss
et vägarna 76, 
291 och 761 
(Brännmovägen) 
i sydöstra 
utkanten av 
Älvkarleby 
samhälle 

Utreda behov och 
möjlig lösning för 
säkrare korsning, 
bättre 
hållplatsläge och 
pendlar-parkering. 
Finns med som 
två separata 
objekt i åtgärds-
valstudien väg 76. 

Kan leda till 
förbättrad 
trafiksäkerhet samt 
ökad funktionalitet 
för användare av 
kollektiv-trafik. 

15 3   

Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerheten vid korsning. Trevägskorsning
en väg 76 och 
väg 759 
(Västanåvägen) 
söder om 
Skutskär. 
Särskilt vid 
vänstersväng ut 
på 76:an. 

Utredning av 
behov och 
tänkbara åtgärder. 
Finns med som 
objekt i 
åtgärdsvalstudien 
för väg 76. 

Förbättrad 
trafiksäkerhet. 

10 3   

Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerheten och miljön  i 
anslutning till avfart för tung trafik 
till industri-och hamnområde (Stora 
Enso). Upplevs bland annat som 
osäkert för skolbarn och andra 
oskyddade trafikanter 

Avfarten 76:an 
till Hamnvägen 
(väg 790) i 
Skutskär, 
inklusive 
intilliggande gc-
vägs passage 
över viadukt till 
övergångsställe 
alldeles söder 
om avfarten. 

Utredning av 
behov och 
tänkbara åtgärder. 
Exempelvis 
alternativa 
anslutningar för 
godstrafiken till 
industri- och 
hamnområdet. 
Omfattningen av 
farligt gods? 

Kan leda till 
förbättrad 
trafiksäkerhet och 
en bättre upplevd 
miljö för 
oskyddade 
trafikanter och 
närboende.  

6 3   

Älvkarleb
y  

KOLL För liten pendlarparkering (bil och 
cykel) och olämplig busslinga genom 
bostadsområde till stationshållplats.  

Älvkarleby 
station 

Anlägga ny 
pendlarparkering. 

Bättre förut-
sättningar för 
kollektivtrafik-

11 2   
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Hitta ny lösning 
för busshållplats. 

resande och 
förbättrad 
boendemiljö. 

 
 

ALMUNGESTRÅKET 

Uppsala kommun har prioriterat sina brister från 1-3 samt E – efter planperioden 
 
 
 
Kommun Typ 

av 
brist 

Brist i transportsystemet Plats/stråk Förslag 
på 
åtgärd  

Bedömd 
effekt 

Kommuneernas 
prio 

Regional prio Kommentar 
där regional  
prioritering är 
lägre än 
kommunal 

Trafikverket VÄG Trafiksäkerhet, Tillgänglighet 282 Slutföra 
utredning 

Pendling, 
Kollektivtrafik, 
GC 

  1  Trafikverket har 
inte prioriterat 
rapporterade 
brister. 

Uppsala CYKEL TS, cykelväg Gunsta-
Länna 

separat 
cykelväg 

högre TS, ökad 
cykling 

2 2   

Uppsala CYKEL TS, cykelväg Länna-
Almunge 

separat 
cykelväg 

högre TS, ökad 
cykling 

3 2   

Uppsala CYKEL TS, cykelväg Fjällnora- 
väg 282 

separat 
cykelväg 

högre TS, ökad 
cykling 

3 2   
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Uppsala VÄG Framkomlighet, kapacitet, 
hållplatser, TS 

Kumlamotet-
Almunge 

ÅVS får 
ge svar 

ÅVS får ge 
svar 

2 1   

 
 
AROSSTRÅKET 

Uppsala kommun har prioriterat sina brister från 1-3 samt E – efter planperioden 
Enköpings kommun har prioriterat sina brister från 1-3. 
Håbo kommun har prioriterat sina brister individuellt från 1-14. 
 
 
Komm
un 

Typ 
av 
brist 

Brist i transportsystemet Plats/str
åk 

Förslag på 
åtgärd  

Bedömd 
effekt 

Komm
uneern
as och 
ktf ul´s 
prio 

Regio
nensp
rio 

Kommentar 
där regional  
prioritering är 
lägre än 
kommunal 

Enköpin
g 

CYKE
L 

Bristande gång- och cykelmöjligheter längs 
vägen. Bristerna gäller både cykel- och 
bilparkering. Många som cyklar till bussen 
ställer/lägger cykeln i diket 

Enköping 
– Skolsta 

GC-separering 
och extra 
prioriterade 
cykelsträckor är 
närmast tätorterna 
Enköping- 
Skolsta  

Effekterna 
bedöms bli att fler 
väljer cykel 
(minskad 
klimatpåverkan), 
förbättrad 
tillgänglighet och 
bättre 
trafiksäkerhet.   

1 1   

Enköpin
g 

CYKE
L 

Bristande gång- och cykelmöjligheter längs 
vägen. Bristerna gäller både cykel- och 
bilparkering. Många som cyklar till bussen 
ställer/lägger cykeln i diket 

Skolsta- 
Örsundsbr
o 

GC-separering 
och extra 
prioriterade 
cykelsträckor är 
närmast tätorterna 
Skolsta-
Örsundsbro  

Effekterna 
bedöms bli att fler 
väljer cykel 
(minskad 
klimatpåverkan), 
förbättrad 
tillgänglighet och 
bättre 
trafiksäkerhet.   

1 1   
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Enköpin
g 

CYKE
L 

Gång- och cykelmöjligheterna  är en brist Enköping 
– Märsön 

Gång- och 
cykelmöjlighetern
a är extra 
prioriterat mellan 
Enköping-Märsön 
men möjligheten 
att fritidscykla 
"runt" Mälaren 
bör utredas.  

Effekterna av en 
ombyggnation av 
hela/delar av 
sträckan bedöms 
vara förbättrad 
tillgänglighet och 
bättre 
trafiksäkerhet.  

2 3 Bristen 
bedöms vara av en 
mer lokal karaktär 
och inte kopplad till 
ett regionalt 
cykelvägnät 
 
 Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter.. 
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Enköpin
g 

VÄG Örsundsbro södra utfarten 
Idag finns brister gällande framkomlighet 
och trafiksäkerhet vid södra utfarten från 
Örsundsbro. Dessutom finns en icke-
trafiksäker busshållplats som idag inte kan 
användas.  
Skolsta 
Idag finns brister gällande framkomlighet 
och trafiksäkerhet vid utfarten från Skolsta. 
Särskild problematisk är trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter som ska ta sig till och 
från hållplatser (över vägen). Skolan vittnar 
även om problem med att ta sig över vägen 
till naturområde på andra sidan, ett område 
som man av den anledningen inte kan 
använda i sin pedagogiska verksamhet. Vid 
korsningen Grillbyvägen/rv 55 uppstår 
framkomlighets och trafiksäkerhetsproblem 
i rusningstid till skolan då kö bildas genom 
samhället och utfarten på riksväg 55 
upplevs som osäker/problematisk. 
Kommunen upplever även brister i 
parkeringsmöjligheter i Skolsta för att byta 
till kollektivtrafik (stort utbud). Bristerna 
gäller både cykel- och bilparkering. Många 
som cyklar till bussen ställer/lägger cykeln i 
diket. Ett vilande projekt har utrett 
möjligheterna för byggande av 
pendlarparkering i Skolsta. Projektet 
inväntar nu kommande Trafikverksprojekt. 

Väg 55 
Enköping 
– Uppsala  

Örsundsbro: 
Tänkbara åtgärder 
skulle kunna vara 
separata på- och 
avkörningsramper 
samt förbättrad 
trafiksäkerhet runt 
den outnyttjade 
hållplatsen. Men 
detta bör utredas 
närmare under 
projektet.   
Skolsta: 
Tänkbara åtgärder 
i Skolsta skulle 
kunna vara 
planskild 
korsning, 
pendlarparkering/
bytespunkt GC/bil 
till kollektivtrafik. 
Men detta bör 
utredas närmare 
under projektet. 

Örsundsbro:  
Effekterna som 
ändå bedöms 
kunna uppnås är 
förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken 
(minskad 
klimatpåverkan). 
Skolsta: 
Effekterna som 
ändå bedöms 
kunna uppnås är 
förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken 
(minskad 
klimatpåverkan) 
och bättre 
trafiksäkerhet.   

1 1   
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Enköpin
g 

VÄG Bristerna berör främst framkomlighet och 
trafiksäkerhet samt undermåliga 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik. 
Vägsträcka är smal, inte mötesseparerade 
och bitvis med dålig linjeföring. Sträckan 
har idag varierad hastighetsgränser om 50, 
70, 80 och 90 km/h. 

VÄG 55  
Enköping 
– 
Strängnäs 

Enköpings 
kommun 
instämmer i 
ÅVS:ens 
slutsatser och 
föreslagen 
fördjupad 
utredning och ser 
det som ett 
mycket prioriterat 
och viktigt 
projekt för hela 
regionens 
utveckling.  
Gång- och 
cykelmöjlighetern
a är extra 
prioriterat mellan 
Enköping-Märsön 
men möjligheten 
att fritidscykla 
"runt" Mälaren 
bör utredas.  

Effekterna av en 
ombyggnation av 
hela/delar av 
sträckan bedöms 
vara förbättrad 
tillgänglighet och 
bättre 
trafiksäkerhet.  

1 2 En viktig brist att 
åtgärda men inte 
högst ur ett 
regionalt perspektiv. 
Förutom 
Hjulstabron, som 
hanteras separat, 
finns de största 
bristerna på 
sträckan i 
Södermanland. Se 
nedan. 

Enköpin
g 

VÄG, 
SJÖFA
RT 

Hjulstabron har stora tekniska brister och är 
i behov av upprustning. Även sjöfartens 
framkomlighet behöver tillgodoses i och 
med Mälarprojektet 

VÄG 55 
Enköping-
Strängnäs 

En ny bro En ny bro kan ge 
förbättrad 
tillgänglighet för 
såväl vägtrafik 
som sjötrafik.  

1 1   
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Enköpin
g 

JÄRNV
ÄG 

Bristerna i stråket är behov av förbättrad 
kollektivtrafik och åtgärdande av felande 
länk i det regionala järnvägssystemet.  

Enköping-
Uppsala 

ny järnväg 
Uppsala-
Enköping 

Effekterna av en 
nu järnväg mellan 
Enköping och 
Uppsala skulle 
vara utökad 
kollektivtrafik 
(minskad 
klimatpåverkan) 
och förbättrad 
tillgänglighet för 
hela regionen då 
den kopplar 
samman större 
regionala kärnor 
med varandra. 

1 1   

Håbo  JÄRNV
ÄG 

Stråket mellan västra Mälardalen, förbi 
Håbo kommun och vidare till norra 
Stockholm med framförallt Arlanda som 
viktig målpunkt fyller en viktig 
transportfunktion. Möjligheten till effektivt 
resande längs med stråket krävs och i och 
med förväntad tillväxt i regionen kommer 
därför förstärkningar i transportsystemet att 
krävas. 

Väg 
263/Aroslä
nken 

Tillkomsten av en 
ny anslutning till 
Arlanda från de 
västliga delarna 
av Mälardalen bör 
utredas. En sådan 
utredning bör ha 
ett brett 
angreppssätt och 
sträckning via 
Bålsta bör ingå. 

Anläggande av 
järnväg, 
alternativt 
förbättrade 
vägförbindelser, 
från Bålsta till 
Arlanda skulle 
öka tillgänglighet 
till Arlanda för 
kommunen såväl 
som regionen. En 
förbättrad 
förbindelse 
mellan Bålsta och 
Arlanda skulle 
även fylla en 
funktion för tunga 
godstransporter 
från Arlanda samt 
från Kapellskär. 
Trafikavlastning i 
Stockholm. 

11 3  Region Uppsala har 
tagit ställning för en 
ny järnväg mellan 
Uppsala och 
Enköping för att 
åtgärda bristerna för 
persontrafiken. För 
godstrafik på väg 
bör antingen väg 
E18, väg 267 och 
E4, eller väg 55, E4 
nyttjas. 



 
 19 (66) 
 

Region 
Uppsala 

KOLL Brister i transportsystemet mellan Enköping 
och Uppsala.  

Aroslänke
n 

Studera 
möjligheter till 
järnvägsförbindel
se mellan orterna 
för att förbättra 
transporterna norr 
om Mälaren i 
väst-östlig 
riktning. 

Förbättra 
möjligheterna till 
hållbara 
transporter norr 
om Mälaren i 
väst-östlig 
riktning. Överflytt 
från bil till 
järnväg.  

6 2  

Trafikver
ket 

KOLL 
och TS 

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik Rv 55 
Örsundsbr
o-Uppsala 

Mötesfritt 100 
km/h 

Ökad 
tillgänglighet koll 
arbetspendl 

  1  Trafikverket har 
inte prioriterat 
rapporterade brister. 

Trafikver
ket 

VÄG Målstandard väg Rv 55 
länsgräns-
Enköping 

Fördjupad 
utredning 

    2  Trafikverket har 
inte prioriterat 
rapporterade brister. 

Uppsala CYKE
L 

TS Rv. 55 
infart 
Uppsala  

övergång cykel 
vid infarten till 
Stenhagen 

mer cykling, 
högre TS 

2 1   

Uppsala CYKE
L 

TS Enköpings
stråket 
Kvarnbolu
nd-
Kommung
ränsen 
(2+1-väg) 

ÅVS får ge svar Högre TS, ökad 
cykling 

2 1   

Uppsala JÄRNV
ÄG 

Tillgänglighet, Regionförstoring Arosstråke
t 

ny järnväg 
Uppsala-
Enköping 

ÅVS får ge svar E 1   

Uppsala VÄG TS, tillgänglighet, kapacitet Rv 55: E4-
Bärbylede
n-
Kvarnbolu
nd – 
Örsundsbr
o 

ÅVS får ge svar ÅVS får ge svar 2 1   
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DALASTRÅKET 

Uppsala kommun har prioriterat sina brister från 1-3 samt E – efter planperioden 
Heby kommun har prioriterat sina brister från 1-6. 
 
Kommu
n 

Typ av 
brist 

Brist i transportsystemet Plats/stråk Förslag på 
åtgärd  

Bedömd effekt Kommunern
as prio 

Region
al prio 

Kommentar 
där regional  
prioritering 
är lägre än 
kommunal 

Heby JÄRNVÄ
G 

Längs sträckan råder 
kapacitetsbrist samt brister i 
kollektivtrafiken. 

Längs Dalabanan 
Uppsala-Sala. 

Mötesspår m.m. 
enligt förstudie, 
tågstopp i 
Vittinge. 

Förbättrad 
tillgänglighet till andra 
orter och städer samt 
förbättrad 
kommunikation. Ökat 
resande med 
kollektivtrafik. 

1 2 För 
kapacitetsbrister 
i järnväg är 
Dalabanan 
nummer två i ett 
regionalt 
perspektiv. 
Däremot är det 
utomordentligt 
viktigt att 
underhålla 
rälsen. 

Heby JÄRNVÄ
G 

Ingen godstransport på järnväg till 
industri. 

Längs 
Dalabanan, Heby 
tätort. 

Industrispår till 
sågverket. 

Miljövänligare och 
underlättande 
godstransportering. 
Effektiva 
godstransporter som 
delvis sker inom 
regionen. 

6 2   

Heby VÄG Inom området uppstår 
framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsproblem för de som 
passerar. 

Väg 72, passage 
över Dalabanan 
vid Morgongåva 
station. 

Lösningar 
enligt ÅVS, 
bl.a. GC-
passage jv och 
rv 72. 

Förbättrad 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet på 
järnväg och riksväg 
samt förbättrad 
säkerhet för oskyddade 
trafikanter. 

1 1   
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Heby VÄG, TS Bristande trafiksäkerhet och 
framkomlighet längs sträckan. 
Behov av effektivare pendling. 

Längs hela väg 
72 som är ett 
betydande 
kollektivtrafikstr
åk samt där 
vägarna 72, 
254,895 möts. 

2+1-väg, 
cirkulationsplat
s där vägarna 
72, 254 och 895 
möts, gång- och 
cykelväg 
mellan 
Morgongåva 
och Vittinge 
som sedan kan 
förlängas till 
Järlåsa och 
vidare mot 
Uppsala för att 
knyta ihop 
regionen. 

Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet, 
förutsättningar för 
utbyte mellan orterna. 
Effektivare pendling 
och fler personer gör 
kombinationsresor 
(cykel+tåg etc.). Ökat 
resande med 
kollektivtrafiken, 
kortare restider. 

1 1   

Region 
Uppsala 

KOLL Enkelspår och dåligt skick på 
anläggningen Uppsala-Sala. Brister 
i stationsutformning kopplat till 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och 
övriga transportsystemet. Saknas 
informationsskylt vid väg 72. 
Vimpelgatan, Börjegatan 
plankorsning 

Dalabanan Spårbyte 
Uppsala-Sala. 
Utbyggnad av 
spårkapcitet 
som möjliggör 
ett annat 
tågupplägg med 
tätare turtäthet. 
Uppgradering 
av 
stationsmiljöer 
och 
funktionerna 
kring dessa.  

Ökad 
kollektivtrafikandel i 
stråket och en bättre 
integration med 
arbetsmarknaden 
Stockholm-Uppsala för 
orterna i Heby och 
Uppsala kommun. 

2 1  

Trafikverk
et 

VÄG, 
CYKEL 

Trafiksäkerhet framkomlighet Rv72 Utreda GC 
behov men 
också 
vägstandard i 
övrigt trimning 

Ökad tillgänglighet  för 
oskyddade trafikanter. 

  3 Trafikverket har 
inte prioriterat 
rapporterade 
brister. 

Uppsala JÄRNVÄ
G 

TS, Framkomlighet Plankorsning . 
Börjegatan 

planskild 
korsning 

Högre TS och 
framkomlighet 

2 2   
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Uppsala JÄRNVÄ
G 

TS, Framkomlighet Plankorsning - 
Ringgatan 

planskild 
korsning 

Högre TS och 
framkomlighet 

3 3   

Uppsala Cykel TS Vänge-Järlåsa separat 
cykelväg 

högre TS, ökad cykling 3 3   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

Tillgänglighet, kapacitet Dalabanan vid 
Börjetull 

Stationsetableri
ng 

ökad attraktivitet, 
avlastning uppsala C 

3 2   

Uppsala Järnväg Hastighetsstandard, skick på 
banan, tillförlitlighet, möjlig 
turtäthet (kapacitet), TS 
plankorsningar 

Dalabanan, 
Uppsala- Sala, 
delsträckor 

ÅVS bör sättas 
igång 

ÅVS får ge svar 2 1,2   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

TS, Framkomlighet Plankorsning - 
Vänge 

planskild 
korsning 

TS, 
framkomlighetsförbättri
ng 

3 3   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

TS, Framkomlighet Plankorsning - 
Järlåsa 

planskild 
korsning 

TS, 
framkomlighetsförbättri
ng 

3 3   

Uppsala JÄRNVÄ
G 

Tillgänglighet Station - Vänge Stationsetableri
ng pendeltåg 

ökad attraktivitet på 
orten 

E 1   

Uppsala VÄG TS Väg 72 från kors 
med väg 55 – 
Kvarnbo 
Läby/Österby - 
Vänge 

ÅVS får ge svar Högre TS 2 2   
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MÄLARSTRÅKET 

Enköpings kommun har prioriterat sina brister från 1-3. 
Håbo kommun har prioriterat sina brister individuellt från 1-14. 
Region Uppsala har prioriterat kollektivtrafikbrister individuellt från 1-13.  
Kommu
n 

Typ av 
brist 

Brist i transportsystemet Plats/strå
k 

Förslag på 
åtgärd  

Bedömd effekt Kommunern
as prio 

Region
al prio 

Kommentar 
där regional  
prioritering 
är lägre än 
kommunal 

Enköping JÄRNVÄ
G 

Kommunen ser behov av att den 
planerade och pågående 
utbyggnaden av mälarbanan med 
fyra spår samt citybanan 
färdigställs enligt tidplan 

Mälarbanan Utbyggnaden av 
mälarbanan med fyra 
spår samt citybanan 
färdigställs enligt 
tidplan 

Effekterna bedöms 
vara  utökad 
kollektivtrafik 
(minskad 
klimatpåverkan) och 
förbättrad 
tillgänglighet för hela 
regionen.  

2 1,2   

Enköping CYKEL Bristande gång och 
cykelmöjligheter längs väg 263. 
Osäker trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter som ska ta sig till och 
från hållplatser. Förslag på åtgärd 
är avsmalning av väg för att ge 
plats för en gång- och cykelbana 
inom den befintliga vägbredden. 
Biltrafiken skiljs från de oskyddade 
trafikanterna genom ett räcke eller 
annan separerande åtgärd. Åtgärden 
är utpekad i ÅVS för 263.  

Litslena – 
Varpsund 

Cykelväg Effekter av åtgärder 
skulle vara att fler 
väljer cykel (minskad 
klimatpåverkan) 
samt ökad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och 
framkomlighet.  

3 3   
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Håbo  CYKEL Avsaknad av gång- och 
cykelvägförbindelse mellan Bålsta 
och Krägga, vidare över Ekolsund. 

Gång- och 
cykelväg 
Bålsta - 
Krägga - 
Ekolsund 

Gång- och cykelväg 
från Bålsta, längs 
med gamla banvallen 
till Krägga/Stämsvik 
och vidare över 
Ekolsund till 
Enköping kommun. 

Gång- och 
cykelvägen bidrar 
med förbättrade 
förbindelser mellan 
Krägga/Stämsvik och 
Bålsta. Den 
möjliggör ett hållbart 
resande mellan 
orterna och främjar 
cykeln som 
transportsätt, vilket 
bidrar till att stärka 
ett hållbart resande. 
Gång- och 
cykelvägen 
möjliggör både 
arbetspendling samt 
rekreations- och 
turismresor. 
Cykelvägen fyller en 
regional funktion då 
den kopplar samman 
Håbo och Enköpings 
kommun. 

6 3   

Håbo  CYKEL Avsaknad av gång- och 
cykelvägförbindelse mellan Bålsta 
och Bro. 

Gång- och 
cykel-väg 
Bro-Bålsta 

Gång- och cykelväg 
mellan Bro och 
Bålsta för att koppla 
samman orterna. 
Åtgärden kopplar 
även samman Bålsta 
med Stockholms 
regionala 
cykelvägnät. 

Möjliggör för 
cykelarbetspendling 
mellan Bålsta och 
övriga orter i 
nordvästra 
Stockholmsregionen. 
Gång- och 
cykelvägen 
möjliggör även för 
rekreations- och 
turismresor i 
regionen. 
Vägen fyller en 
regional funktion och 
bidrar med att koppla 
samman regionen 

3 3 Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län 
handlar i första 
hand om länkar 
till bytespunkter 
för 
kollektivtrafiken, 
i andra hand 
länkar för att 
binda ihop 
tätorter. 
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och skapa en ökad 
tillgänglighet. 

Håbo  VÄG Avsaknad av 
samåkningsparkeringar. 

Vid 
trafikplats 
Åsen och 
Draget. 

Anläggande av 
samåkningsparkering
ar i tillgängliga lägen 
med god anslutning 
till väg E18. 

Ökad samåkning, 
och därmed minskad 
belastning på 
transportinfrastruktur
en samt miljön tack 
vare minskat 
bilanvändande. 

7 3 Pendlarparkering
ar bör primärt 
anläggas där 
kollektivtrafik 
kan nyttjas. 

Håbo  VÄG, TS Håbo kommun planerar att utveckla 
befintligt verksamhetsområde 
Draget samt nytillkommande 
område Dragelund. Tillväxten 
kommer sannolikt att innebära en 
ökad trafikbelastning vid 
trafikplatsen, både för persontrafik 
och för tung trafik samt godstrafik. 
Av- och påfarten till motorvägen är 
redan idag bristfällig ur 
säkerhetssynpunkt. Situationen 
kommer i och med pågående 
utveckling i området att förvärras 
ytterligare. 
Även en omfattande 
bostadsutveckling planeras i Bålsta, 
bland annat vid Kalmarsand, vilket 
kommer innebära en ytterligare 
ökad belastning på trafikplatsen. 
I och med kommande tillväxt i 
tätorten samt förväntad 
trafikökning på motorvägen ökar 
behovet av åtgärder vid 
trafikplatsen. En eventuell höjd 
hastighet på motorvägen 
aktualiserar bristen ytterligare. 

Trafikplats 
147 Draget 

Ombyggd trafikplats 
vars konstruktion är 
trafiksäkert utformad 
och anpassad för en 
ökad trafik och höjda 
hastigheter på E18. 

Ökad trafiksäkerhet 
på E18. Förbättrad 
trafiksituation för 
dagens trafikmängd 
samt förväntad ökad 
trafikmängd. 

8 3 Bristen har en 
svag koppling till 
mål i LTP och är 
kopplad till 
utpekade 
exploateringar. 
E18 är nationell 
stamväg och 
finansieras via 
nationell plan.  
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Håbo  VÄG, TS I och med planerad stadsutveckling 
i Bålsta kommer Stockholmsvägen 
bli överbelastad som in- och 
utfartsled från de centrala delarna 
av Bålsta till motorvägen. En ökad 
trafik i Bålsta tätort är inte förenlig 
med den omdaningen längs med 
Stockholmsvägen som planeras. 

Trafikplats 
Bålsta, E18, 
i höjd med 
de centrala 
delarna av 
Bålsta, i 
slutet av 
Sjöändaväge
n. 

Ytterligare en 
trafikplats, med 
direkt anslutning till 
Bålsta centrum och 
resecentrum bör 
tillkomma för att 
möta kommande 
behov och avlasta 
Stockholmsvägen. 
Anslutningsvägen 
bör även anslutas till 
befintliga bostäder 
på åsen, samt 
kopplas till 
Grustaget. 

Ökad trafiksäkerhet 
samt ökade 
möjligheter till 
effektiv transport till 
Bålsta resecentrum. 
Trafikplatsen och 
anslutningsvägen 
skapar en effektiv 
anslutning mellan 
motorvägen och de 
centrala delarna av 
Bålsta och bidrar 
därmed till en ökad 
tillgänglighet till de 
centrala delarna av 
Bålsta och 
resecentrum för 
övriga delar av 
kommunen såväl 
som regionen. 
Åtgärden underlättar 
byte till kollektiva 
färdmedel för ett 
fortsatt resande till 
och från kommunen. 
Funktion av Bålsta 
resecentrum som 
attraktiv bytespunkt i 
kommunen och i 
regionen förstärks 
därmed. 
Åtgärden avlastar 
den trafik som idag 
går från motorvägen 
via Stockholmsvägen 
till Bålsta centrum 
vilket krävs i och 
med planerad 
omdaning längs av 
Stockholmsvägen. 

10 3   



 
 27 (66) 
 

Vägen skapar även 
ett bättre 
sammankopplat 
vägnät i de centrala 
delarna av Bålsta. 
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Håbo  VÄG, TS Trafiksituationen vid trafikplats 
Åsen, vid korsningen för påfart på 
väg E18 västerut och väg 542 till 
Krägga, är idag bristfällig ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. 
Håbo kommun planerar för ett 
omfattande verksamhetsområde i 
norra delen av Bålsta, Logistik 
Bålsta, som kommer innebära en 
ökad påfrestning i 
transportinfrastrukturen framförallt 
på grund av ett ökat antal 
arbetsplatser i området. 
Planerad utveckling av Logistik 
Bålsta aktualiserar därför behovet 
av åtgärd för trafikplats Åsen 
ytterligare. 

Trafikplats 
Åsen 
(Trafik-plats 
146 Åsen) 

Ombyggnation, 
framförallt vid 
korsningen mellan 
väg 545, 542 och 
påfart västerut på 
E18, för att förbättra 
trafiksäkerheten. 
Kan exempelvis ske 
genom ny 
korsningslösning så 
som en 
cirkulationsplats 

Ökad trafiksäkerhet. 
Samordning av 
åtgärder för objekt 
Gång- och cykelväg 
Yttergran, vidare 
längs med väg 263 
kan vara aktuell. 

12 3   

Håbo  VÄG, TS Transportinfrastrukturen till 
Krägga/Stämsvik är bristfällig och 
trafiksäkra samt effektiva 
anslutningar till motorvägen och 
intilliggande orter som Bålsta och 
Enköping saknas. 

Trafikplats 
Krägga, Ny 
trafikplats 
vid 
korsningen 
mellan väg 
E18 och väg 
542. 

Ny trafikplats vid 
korsningen mellan 
väg E18 och väg 542 

Effektiv anslutning 
till väl utbyggd 
infrastruktur för resor 
till och från 
Krägga/Stämsvik. 
Ökad trafiksäkerhet 
på väg 542 tack vare 
trafikavlastning och 
förbättrade 
möjligheter att serva 
orten med en 
attraktiv, effektiv och 
trafiksäker 
kollektivtrafik. 

14 3   
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Håbo  JÄRNVÄ
G 

Mälarbanan är en avgörande 
tillväxtfaktor för Håbo kommun 
såväl som för Mälardalsregionen. 
Järnvägen tillgängliggör 
arbetsplatser, studieplatser samt ger 
en god tillgänglighet till regionens 
kultur- och fritidsutbud. Den 
tillgänglighet och närhet i regionen 
som Mälarbanan skapar för 
Håboborna är avgörande för 
kommunens attraktionskraft. 
För att de fördelar som Mälarbanan 
innebär ska kunna nyttjas fullgott i 
kommunen såväl som i regionen 
krävs att kapaciteten samt utbudet 
utvecklas i takt med regionens 
tillväxt. 

Mälarbanan, 
Bålsta-
Stockholm 

Ytterligare 
spårkapacitet på 
Mälarbanan mellan 
Bålsta och 
Stockholm för att 
säkerställa att 
kapaciteten och 
utbudet är 
tillräckligt. Håbo 
kommun tar i sin 
fysiska planering 
höjd för ytterligare 
ett vändspår vid 
Bålsta station och ett 
sådant vändspår bör 
anläggas för att 
möjliggöra en 
utökning av 
pendeltågstrafiken 
mellan Bålsta och 
Stockholm till 
kvartstrafik. 

Förstärkt kapacitet 
och ökad robusthet i 
trafikeringen på 
Mälarbanan. 
Ökad attraktivitet för 
trafikslaget och 
därmed ökat 
kollektivt resande. 

2 2  Den utbyggnad 
av Mälarbanan 
som nu pågår är 
mycket viktig. 
På sikt behövs 
ytterligare 
utbyggnad. Den 
kommer bland 
annat att 
aktualiseras på 
grund av den 
omfattande 
utbyggnad som 
sker runt Bålsta 
station. Se 
nedan.  
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Håbo  JÄRNVÄ
G 

Resecentrum i Bålsta är en viktig 
punkt i infrastruktur- och 
kollektivtrafiknätet i regionen. 
Stationen trafikeras av 
interregional- och regionaltåg, 
pendeltåg, region- och tätortsbussar 
samt gång-, cykel- och biltrafik. 
Över 60 procent av den arbetsföra 
befolkningen i kommunen 
arbetspendlar ut från kommunen, 
många via resecentrum. Ett 
betydande antal pendlar även in till 
kommunen via resecentrum. 
Håbo kommun är en 
tillväxtkommun och bara i området 
kring resecentrum sker en 
omfattande stadsutveckling, med 
ett tillskott av bostäder på upp mot 
3-4 000 lägenheter. Trycket på 
nuvarande stationsområde kommer 
att öka.  Det nuvarande 
stationsområdet är bristfälligt på 
många sätt, och saknar 
grundläggande egenskaper bland 
annat vad gäller kapacitet, 
utformning och trygghet. 
Resecentrum är inte anpassat efter 
den utveckling som sker i området 
och åtgärder är en förutsättning för 
att planerad utveckling samt 
förväntad bostadsproduktion i 
området ska komma till stånd. 
Åtgärder krävs även för att 
resecentrumet ska fungera som en 
attraktiv bytespunkt mellan olika 
trafikslag, vilket i sin tur främjar ett 
hållbart resande. 

Resecentrum 
Bålsta 

Resecentrum i Bålsta 
ska utformas så att 
nyttjandet upplevs 
effektivt och enkelt 
av resenärerna. 
Åtgärder för att 
förbättra och stärka 
tillgängligheten, 
kapaciteten, 
utformningen och 
funktionaliteten 
krävs. 
Resecentrumets 
funktion som en 
bytespunkt mellan 
olika trafikslag ska 
säkerställas såväl 
som områdets 
funktion som en 
attraktiv och 
välbesökt mötesplats 
i kommunen. 
Åtgärder ska omfatta 
hela stationsområdet, 
inklusive en 
ytterligare entré i 
den sydöstra delen 
av perrongen. 

Mer attraktiv rese- 
och bytespunkt vilket 
främjar ett ökat 
resande med 
kollektivtrafik och 
därmed ett hållbart 
resande. 
Åtgärderna bidrar till 
en ökad 
tillgänglighet samt 
skapar även 
attraktiva 
mötesplatser och 
miljöer för hela 
kommunen. Genom 
att anpassa 
utformningen utifrån 
kapacitetsbehoven 
skapas även en 
förbättrad och mer 
trafiksäker miljö. 

1 1   



 
 31 (66) 
 

Håbo  CYKEL Avsaknad av gång- och 
cykelvägförbindelse mellan Bålsta 
och Litslena. 

Från Bålsta, 
längs med 
väg 545 och 
vidare längs 
med väg 263 

Gång- och cykelväg 
mellan Bro och 
Bålsta för att koppla 
samman orterna. 
Åtgärden kopplar 
även samman Bålsta 
med Stockholms 
regionala 
cykelvägnät. 

Möjliggör för 
cykelarbetspendling 
mellan Bålsta och 
övriga orter i 
nordvästra 
Stockholmsregionen. 
Gång- och 
cykelvägen 
möjliggör även för 
rekreations- och 
turismresor i 
regionen. 
Vägen fyller en 
regional funktion och 
bidrar med att koppla 
samman regionen 
och skapa en ökad 
tillgänglighet. 

5  3  Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län 
handlar i första 
hand om länkar 
till bytespunkter 
för 
kollektivtrafiken, 
i andra hand 
länkar för att 
binda ihop 
tätorter. 

Håbo  VÄG, TS Kort vägsträcka vid Varpsund, 
mellan Stora Ullfjärden och Gorran 
som är bristfällig ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. 
Området är ett populärt besöks- och 
rekreationsmål, där mycket folk 
vistas. 

Väg 263, 
Varpsund 

Trafiksäkerhetshöjan
de insatser så som 
förbättrade 
parkeringsmöjlighete
r, breddad väg samt 
uträtning av 
vägsträcka. 

Ökad trafiksäkerhet 
samt utveckling av 
befintligt besöksmål. 

9 3   
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Region 
Uppsala 

KOLL Brister i bussterminalens 
utformning. Kapacitetsproblem i 
stationen när det gäller in och 
utflöde morgon och kväll. Brister i 
kapaciteten på stationen vid en 
eventuell framtida ökad turtäthet 
och eventuell förlängning av 
pendeltågstrafiken västerut. Det 
saknas en entré i den södra delen av 
plattformen i takt med att 
kommunen planerar för över 3000 
bostäder nära stationen. Smal 
plattform.  

Bålsta 
station 

Bussterminalen 
utredas i 
detaljplanearbetet för 
etapp 1 för Bålsta 
centrum. 
Stationsanläggninge
ns funktion bör 
utredas. Åtgärder för 
att säkerställa 
tillgängligheten till 
stationen. 
Kapaciteten bör 
utredas på sikt. En 
ÅVS bör klargöra 
brister och behov 

Mer funktionell 
kollektivtrafiklösning 
som bättre möter upp 
kommunens 
planering. 

3 1  

Region 
Uppsala 

KOLL Brister i spårkapacitet och 
möjlighet till trafikupplägg på 
banan 

Mälarbanan Utbyggnad av fyra 
spår mellan Kallhäll 
och Bålsta station 

Bättre möjlighet att 
attrahera fler att välja 
kollektivtrafiken. 
Möjlighet att 
trafikera med både 
snabba tåg och tåg 
som gör uppehåll på 
varje station 

6 2  

Region 
Uppsala 

KOLL Brister i tillgängligheten med 
Kollektivtrafik till Enköping och 
mot Bålsta/Stockholm. 

Grillby Nytt trafikupplägg 
och förbättrad 
infrastruktur som 
möter upp behovet. 

Förbättra 
möjligheterna till 
hållbara transporter 
norr om Mälaren i 
väst-östlig riktning. 
Överflytt från bil till 
järnväg.  

8 2  

Trafikverk
et 

JÄRNVÄ
G 

Attraktiv kollektivtrafik Bålsta 
station  

Utveckla 
spår/station, RC-
funktion 

Ökad till gänglighet 
spårtrafik, 
överflyttning 

  1   
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NORRTÄLJESTRÅKET 

Knivsta kommun har prioriterat brister från 1-3. 
 
Kommun Typ av 

brist 
Brist i 
transportsystemet 

Plats/stråk Förslag på 
åtgärd  

Bedömd effekt Kommuness 
prio 

Regional 
prio 

Kommentar där 
regional  
prioritering är lägre 
än kommunal 

Knivsta  CYKEL »Möjlighet saknas att 
på ett trafiksäkert sätt 
ta sig till skola, mellan 
skola och idrottsplats, 
till busshållplatser och 
betydande målpunkter 
i Knivsta tätort för 
oskyddade trafikanter. 
Väg utgör delvis 
skolväg. »Bristande 
sammankoppling 
mellan östra Knivsta 
landsbygd och Knivsta 
tätort samt regionen i 
stort. »Väg 77 utgör en 
barriär för oskyddade 
trafikanter. 

Knivsta – 
Husby, väg 
77 med 
prioritet för 
sträckorna 
Husby-
Långhundra 
– Mälsta 
samt 
Spakbacken 
– Knivsta  

»Cykelväg 
»Trafiksäkerhets-
åtgärd för 
oskyddade 
trafikanter 
Spakbacken. 

»Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter 
till betydande 
kommunala/regionala 
målpunkter. 
»Trafiksäker skolväg                 

2 3 Bristen bedöms vara av en 
mer lokal karaktär och 
inte kopplad till ett 
regionalt cykelvägnät. 
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RIKSVÄG 70-STRÅKET 

Enköpings kommun har prioriterat sina brister från 1-4. 
Kommun Typ 

av 
brist 

Brist i 
transportsystemet 

Plats/stråk Förslag på 
åtgärd  

Bedömd 
effekt 

Kommunens 
prio 

Regional 
prio 

Kommentar där 
regional prioritering 
är lägre än kommunal 

Enköping CYKEL Brister i möjligheten 
att cykla längs hela 
sträckan, det vill säga 
mellan målpunkter 
längs vägen då två 
felande länkar inte 
kompletteras med 
ersättningsväg då 
vägen byggs om till 
mötesfri 2+1.  

Enköping – 
Fjärdhundra 

En ersättningsväg 
av enklare 
standard i de två 
lägen felande 
länkar identifierats 
tillsammans med 
trafikverket.  

Effekterna 
bedöms bli att 
fler väljer cykel 
(minskad 
klimatpåverkan), 
förbättrad 
tillgänglighet 
och bättre 
trafiksäkerhet.   

1 3 Bristen bedöms vara av en 
mer lokal karaktär och inte 
kopplad till ett regionalt 
cykelvägnät. Arbete pågår 
där befintligt vägnät kopplas 
samman. En felande länk 
återstår. Om den enkelt kan 
åtgärdas bör det ske.  

Enköping VÄG  Idag finns brister med 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet samt 
undermåliga 
förutsättningar för 
gång och cykeltrafik 
längs sträckan. 

VÄG 70 
Fjärdhundra 
– Sala 

Föreslagen åtgärd 
är mötesfri väg 
med 100 km/h. 
Särskild utredning 
av 
cykelmöjligheterna 
i anslutning till 
orter och 
mötesplatser 
behövs i ett sådant 
projekt.  

Effekterna 
bedöms vara 
förbättrad 
tillgänglighet 
och bättre 
trafiksäkerhet 
samt förbättrad 
möjlighet till 
cykeltrafik 
(minskad 
klimatpåverkan).  

3 3   
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ROSLAGSSTRÅKET 

Östhammars kommun har prioriterat sina brister från 1-3. 
Älvkarleby kommun har prioriterat sina brister individuellt från 1-17. 
 
 
Kommu
n 

Typ 
av 
bris
t 

Brist i transportsystemet Plats/stråk Förslag på 
åtgärd  

Bedömd 
effekt 

Kommunerna
s prio 

Regional 
prio 

Kommentar 
där regional 
prioritering är 
lägre än 
kommunal 

Tierp TS Nuvarande sträckning av väg 76 mellan 
Karlholms infarter används som 
promenadstråk av de boende. Vägen är 
inte utformad för detta och år 2010 
inträffade en dödsolycka med en lastbil 
och en cyklist längre bort på vägen 

Väg 76 (främst 
Västlandsvägen/7
6 och John 
Lundberg 
väg/76), 
Karlholm 

Alternativ 1: 
Åtgärder som 
gör att 
oskyddande 
trafikanter 
inte kan/vill 
uppehålla sig 
på sträckan. 
Uppsättande 
av vägmärke 
C15 förbud 
mot 
gångtrafik. 
Alternativ 2: 
Separerad 
gång- och 
cykelbana 
mellan 
infarterna 

Förbättrad 
tillgänglighet 
och en bättre 
trafiksäkerhe
t 

2 3  Vägen är en 
allmän väg vilket 
gör det orimligt att 
använda sig av 
alternativ 1. En 
gång- och cykelväg 
blir lågt prioriterad 
utifrån de förslag 
till prioritering som 
finns i LTP. 

Trafikverke
t 

VÄG
, TS 

Trafiksäkerhet tillgänglighet Rv 76 Genomförand
e enl åvs 
resultatet 

TS, 
Tillgänglighe
t Oskyddade 
landsbygd 

  3   

Östhammar VÄG Se genomförd ÅVS Väg 76 se ÅVS se ÅVS 2 2   
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RÄTA LINJEN 

Heby kommun har prioriterat sina brister från 1-6. 
 
Kommu
n 

Typ 
av 
brist 

Brist i 
transportsysteme
t 

Plats/stråk Förslag på 
åtgärd  

Bedömd 
effekt 

Kommunernas 
prio 

Regional prio Kommentar där 
regional prioritering 
är lägre än 
kommunal 

Region 
Uppsala 

KOL
L 

Förändrad 
linjesträckning i 
samband med ny 
vägsträckning för väg 
56. 

Runhällen Gång och 
cykelväg till 
väg 56 från 
Runhällen 

Minskar behovet 
av 
anropsstyrdtrafik
. Liten påverkan 
på 
måluppfyllelse 

13 3  

Heby cykel Osäker trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter 
som ska korsa vägen 
och ta sig till och från 
hållplatser samt 
barriär mellan 
Högsberga och 
Kroksbo.  

Väg 56, 
Enåker/Runhälle
n .                        
Väg 56 i höjd 
med Högsberga. 

Gångväg från 
utfarterna fram 
till 
hållplatserna 
Runhällen 
vägskäl, 
förbättrad 
passage för 
oskyddade 
trafikanter som 
ska ta sig över 
vägen.                            
.                         
Öppning av 
överfart i höjd 
med 
Högsberga. 

Förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken 
och bättre 
trafiksäkerhet. 

3 3 Bristen bedöms vara av en 
mer lokal karaktär och inte 
kopplad till ett regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt cykelvägnät i 
Uppsala län handlar i första 
hand om länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i andra 
hand länkar för att binda 
ihop tätorter. 
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Heby VÄG, 
TS 

Inom ett område 
uppstår stora 
trafiksäkerhetsproble
m när fordon som 
kommer från norr  ska 
svänga av från väg 56 
in mot Tärnsjö. 
Avkörningsfil saknas 
vilket gör att alla 
trafikanter som ska 
svänga in mot 
Tärnsjömåste sakta 
ner, vilket i sin tur 
"stoppar upp" 
trafikflödet. Rastplats 
finns i anslutning till 
området vilket gör att 
en stor del av de 
fordon som svänger av 
mot Tärnsjö utgörs av 
tung tafik.                          
.                                                     
Även avfarterna till 
väg 969 och 853 
behöver 
avkörningsfiler från 
väg 56 för en ökad 
trafiksäkerhet och 
bättre trafikflöde. 

Korsningen väg 
865 och väg 56,  
"Tärnsjökorset" 
samt 
korsningarna väg 
56 och väg 969 
och 853.  

Tärnsjökorset: 
avkörningsfil 
från väg 56, 
södergående 
körfält.                           
.                                          
Avkörningsfile
r i båda 
riktningarna till 
väg 969 och 
853. 

Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

5 3 Utifrån de trafikflöden som 
finns på vägen bedöms 
bristerna inte vara av den 
omfattning att en högre 
prioritering motiveras. 
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TVÄRSTRÅKET 

Tierps kommun har prioriterat sina brister från 1-4. 
Kommu
n 

Typ av 
brist 

Brist i 
transportsystem
et 

Plats/stråk Stråk Förslag 
på åtgärd  

Bedömd 
effekt 

Kommunerna
s prio 

Regional 
prio 

Kommentar där 
regional prioritering 
är lägre än 
kommunal 

Tierp TS Osäker trafikmiljö 
för skolbarn boende i 
Vallby som ska ta sig 
till och från Tierp till 
fots eller med cykel 

Väg 292  Tvärstråke
t 

Gång-  och 
cykelväg 
samt ny bro 

Förbättrad 
tillgänglighet 
till 
kollektivtrafike
n och bättre 
trafiksäkerhet  

3 3   

Tierp TS Avsaknad av 
belysning efter 
viktiga länsvägar gör 
det svårt att upptäcka 
avfarter i tid 

Väg 292 
(Södra 
infarten Tobo, 
Norra infarten 
Örbyhus), 76, 
väg 740 
Strömsbergs 
bruk inkl 
busshållplatse
n 

Tvärstråke
t 

Belysning, 
reflexstolpa
r, annan 
markering 

Förbättrad 
trafiksäkerhet 

1 3  Belysning ger en falsk 
säkerhet. 

Tierp CYKEL Vägens nuvarande 
utformning möjliggör 
inte en säker och 
tillgänglig 
framkomlighet för 
fotgängare och 
cyklister 

Väg 709/292 
- Örbyhus 
slott, Örbyhus 

Tvärstråke
t 

Gång- och 
cykelväg 
från 
korsningen 
till Örbyhus 
slott och 
väg 709 
som 
ansluter till 
befintlig 

Förbättrad 
tillgänglighet 
och en bättre 
trafiksäkerhet 

3 3   
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G/C-väg vid 
macken i 
Örbyhus 

 
ÖSTERVÅLASTRÅKET 

Uppsala kommun har prioriterat sina brister från 1-3 samt E – efter planperioden. 
Heby kommun har prioriterat sina brister från 1-6. 
 
Kommun Typ 

av 
brist 

Brist i 
transportsystemet 

Plats/stråk Förslag på 
åtgärd  

Bedömd 
effekt 

Kommunernas 
prio 

Regional 
prio 

Kommentar där 
regional 
prioritering är 
lägre än 
kommunal 

Heby VÄG, 
TS 

Brister i trafiksäkerhet 
samt tillgänglighet för 
trafikanter som rör sig 
längs sträckan. Behov 
av effektivare 
pendling. 

Längs väg 272, 
Östervåla – 
Uppsala. 
Betydande 
kollektivtrafikstråk 

2+1-väg. Åtgärder 
för bättre standard på 
vägen - 
upprustningsåtgärder, 
breddningsåtgärder, 
rätningsåtgärder. 
Åtgärder för säkrare 
trafikmiljö för 
oskyddade 
trafikanter, 
pendlarparkering i 
Harbo, gång- och 
cykelvägar mellan 
Harbo – Lindsbro, 
Harbo – Haga och 
Östervåla – 
Mårtsbogården som 
alla är skolvägar. 

Förbättrad och 
effektivare 
pendling samt 
ökat resande med 
kollektivtrafik. 
Fler personer gör 
kombinationsresor 
(cykel+buss etc.). 
Förbättrade 
förutsättningar för 
utbyte mellan 
orterna längs 
stråket och 
Uppsala, bättre 
tillgänglighet till 
service, förbättrad 
trafiksäkerhet för 
alla trafikanter, 

1 1  



 
 40 (66) 
 

framförallt 
skolbarn. 

Trafikverket VÄG Trafiksäkerhet, 
tillgänglighet 

272 Starta åvs Ts, Koll, GC mm   2   

Uppsala CYKEL TS, cykelväg Östervålastråket: 
Gysningevägen 
Husbyborg-
Korsningen 
272/630 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt cykelvägnät 
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ÖSTHAMMARSSTRÅKET 

Östhammars kommun har prioriterat sina brister från 1-3 
Uppsala kommun har prioriterat sina brister från 1-3 samt E – efter planperioden. 
Region Uppsala har prioriterat kollektivtrafikbrister individuellt från 1-13.  
Kommu
n 

Typ 
av 
brist 

Brist i transportsystemet Plats/stråk Förslag på åtgärd  Bedömd effekt Kommunerna
s prio 

Regiona
l prio 

Kommentar 
där regional 
prioritering 
är lägre än 
kommunal 

Region 
Uppsala 

KOLL Brist i framkomlighet för 
busstrafiken sommartid för 
bussarna. De vänder i centrala 
Öregrund istället 

Färjeläget i 
Öregrund 

Skapa bättre 
framkomlighet i 
Öregrund för att skapa 
bättre 
kollektivtrafikförbindels
e till Gräsö sommartid. 

Bättre möjlighet 
att resa till Gräsö 
med 
kollektivtrafik. 
Främst fritidsresor 

11 3  

Region 
Uppsala 

KOLL Tryggheten på busstationen 
som varit föremål för 
skadegörelse. Trafikering och 
restider utifrån nuvarande 
lokalisering. Bristande gång 
och cykelmöjligheter. 

Gimo busstation, 
väg 288 

Bättre lokalisering för 
att kunna möta upp både 
lokala och regionala 
behov. Bättre och 
tryggare miljö vid Väg 
288 där fler passerar. 
Trafiksäkerlösning med 
planskildhet. Lösning 
som i Alunda bör 
utredas vidare. 

Gimo har hög 
kollektivtrafikande
l enligt kollbar. 
Detta svarar bättre 
upp mot 
resbehovet. 

7 1  

Trafikverke
t 

VÄG Vägstandard v 288 Gimo-
Börstil 

Genomförande enl ÅVS TS, Tillgänglighet 
koll, Oskyddade 

  1   

Östhammar KOLL Saknas parkeringsmöjligheter Alunda 
pendlarparkering
, väg 288 

Bygga ut befintlig 
parkering 

Möjliggöra fö fler 
att resa kollektivt 

2 1   
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Östhammar KOLL bristande funktionalitet kopplat 
till läget och funktionen som 
viktig bytespunkt. Otrygghet 

Gimo busstation ÅVS   1 1   

Östhammar KOLL Bristande tillgänglighet och 
säkerhet. 

Hpl 
Smedjegatan, 
längs väg 1100 
Öregrund 

Hållplatsficka och 
plattform 

Ökad 
tillgänglighet och 
säkerhet 

2 2   

Östhammar TS Otillgänglig och osäkert för 
oskyddade trafikanter. Bussen 
kan inte gå ner till färjan 
sommartid. 

Öregrunds hamn ÅVS Möjliggöra för 
busstrafik att 
angöra färjeläget 
sommartid 
alternativt annan 
långsiktig lösning. 

2 2   

Östhammar TS Bristande trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter längs 
Happstavägen ut till väg 288 

Längs 
Happstavägen 
(686) till väg 
288 

GC Trafiksäkerhet för 
oskyddade 
trafikannter 

2 3  Bristen bedöms 
vara av en mer 
lokal karaktär 
och inte kopplad 
till ett regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län 
handlar i första 
hand om länkar 
till bytespunkter 
för 
kollektivtrafiken
, i andra hand 
länkar för att 
binda ihop 
tätorter. 
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Östhammar VÄG Se genomförd ÅVS Väg 288 Gimo-
Börstil 

Förslag på åtgärder 
finns presenterade i 
planeringsunderlag 
skapat som resultat av 
ytterligare utredning 
enligt avsiktsförklaring 
gällande kommande 
åtgärder på väg 288 

Bedömd effekt  
finns presenterade 
i 
planeringsunderlag 
skapat som resultat 
av ytterligare 
utredning enligt 
avsiktsförklaring 
gällande 
kommande 
åtgärder på väg 
288 

1 1   

Östhammar CYKE
L 

Bristande säkerhet för 
osyddade trafikanter 

Skoby-Hov GC trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter 

2 2   

Östhammar TS Bristande trafiksäkerhet, 
framkomlighet, 
vattenskyddsområde 

Väg 288, Väg 76 ÅVS Förbättra säkerhet, 
framkomlighet, 
skydd av 
vattentäkt 

2 2   
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UTANFÖR STRÅK 

 
Kommun Typ av 

brist 
Brist i 
transportsystemet 

Plats/stråk Förslag på åtgärd  Bedömd effekt Kommuner
nas prio 

Region
al prio 

Kommentar där 
regional 
prioritering är 
lägre än 
kommunal 

Enköping VÄG Väg 515 utgjorde 
tidigare E18s 
sträckning mellan 
Enköping och 
Västerås. Sedan 
motorvägen 
omlokaliserats har 
förutsättningarna i 
orten Hummelsta 
förändrats då 
samhället inte lägre 
delas av en bred 
motorväg med 
relativt höga 
hastigheter. 
Sträckan mellan 
Hummelsta och 
Enköping har, tack 
vare sin bredd, 
kompletterats med 
en separat gång- 
och cykelväg vilket 
är positivt. Dock 
kvarstår vissa 
problem inne i 
samhället med höga 
hastigheter (då även 
fartkameror 
försvunnit) på grund 
av vägens bredd. 

Väg 515 Förslag på åtgärder 
kan vara avsmalnad 
väg genom förlängd 
gång- och cykelväg 
genom samhället samt 
nya säkra övergångar 
för oskyddade 
trafikanter.  

Effekterna bedöms 
bli att fler väljer 
cykel (minskad 
klimatpåverkan) och 
att trafiksäkerheten 
ökar.  

3 3   
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Bredden utgör även 
fortsatt en barriär 
som delar 
samhället. Idag 
upplevs övergångar 
osäkra för 
oskyddade 
trafikanter som 
bland annat ska ta 
sig till och från 
hållplatser.  

Enköping CYKEL Bristande gång- och 
cykelmöjligheter 
längs vägen. Osäker 
trafikmiljö för 
oskyddade 
trafikanter framför 
allt barn och unga 
som ska ta sig till 
och från 
friluftsområden i 
Alsta. 

Örsundsbro – Alsta Förslag på åtgärd är 
separat gång- och 
cykelväg längs 
Nysätravägen  

Fler väljer cykel 
(minskad 
klimatpåverkan), 
och bättre 
trafiksäkerhet.   

1 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter 

Enköping CYKEL Koppla ihop två 
tätorter där den ena 
har undermålig 
kollektivtrafik och 
den andra god. 

Skolsta-Grillby Separat gång- och 
cykelväg mellan 
Skolsta och Grillby 
(Väg 539-Väg 530) 

effekterna att fler 
väljer cykel 
(minskad 
klimatpåverkan), 
förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och 
bättre trafiksäkerhet. 

1 2  Bedöms vara en 
länk i ett regionalt 
cykelvägnät men 
inte högst prioriterad 
på grund av 
avståndet. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
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bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Enköping CYKEL Bristerna i dagsläget 
är banvallen belagd 
med vassa stenar 
vilket omöjliggör 
cykling. Det finns 
även en järnvägsbro 
som är oskyddad 
mot vattnet vilket 
medför en direkt 
fara i att vistas på 
denna. 

Banvallen mellan Ekolsund 
– Krägga 

Cykelväg Effekterna en 
cykelväg längs den 
gamla banvallen 
skulle ge är mindre 
belastning på miljön 
genom främjande av 
cykling, gångtrafik 
och kollektivtrafik.  
De boende i 
Ekolsund och 
Hammarsudd skulle 
få väsentligt kortare 
till busslinjen i 
Krägga, vilket är en 
stor förbättring då 
Ekolsund i stort sett 
saknar 
kollektivtrafik.  

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Enköping CYKEL Bristande gång och 
cykelmöjligheter 
mellan orterna 

Enköping-Grillby  Förslag på åtgärd är 
iordningsställande av 
befintlig servicevägen 
längs järnvägen mellan 
Grillby och Enköping.  

Åtgärden bedöms 
kunna genomföras 
med begränsade 
medel och 
effekterna bli att fler 
väljer cykel 
(minskad 
klimatpåverkan), 
ökad tillgänglighet 
och framkomlighet.  

2 2   
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Enköping CYKEL Bristande gång och 
cykelmöjligheter 
längs väg 519. 
Osäker trafikmiljö 
för oskyddade 
trafikanter som ska 
ta sig till och från 
hållplatser. 
Möjlighet till 
rekreationscykling 
och turism runt 
Mälaren finns. 

Enköping- Lillkyrka- 
Boglösavägen 

Förslag på åtgärd är 
separat gång- och 
cykelväg längs vägen  

effekten att fler 
väljer cykel 
(minskad 
klimatpåverkan), 
ökad tillgänglighet 
till kollektivtrafiken 
och framkomlighet. 

3 3   

Enköping CYKEL Bristande gång och 
cykelmöjligheter 
längs väg 515. 
Osäker trafikmiljö 
för oskyddade 
trafikanter som ska 
ta sig till och från 
hållplatser. 
Möjlighet till 
rekreationscykling 
och turism runt 
Mälaren finns.  

Hummelsta- Östanbro Förslag på åtgärd är 
separat gång- och 
cykelväg längs vägen  

effekten att fler 
väljer cykel 
(minskad 
klimatpåverkan), 
ökad tillgänglighet 
till kollektivtrafiken 
och framkomlighet. 

3 3   

Enköping KOLL Identifierade brister 
är bland annat 
tillgänglighet till 
kollektivtrafik samt 
parkeringsmöjlighet 
för byte till 
kollektivtrafik 

  När nu 
kollektivtrafikmyndigh
eten planerar för en nu 
busslinje till Grillby 
uppkommer behov av 
nya hållplatser och 
ny/utökad 
pendlarparkering. 

Effekterna av sådana 
åtgärder bedöms 
vara utökad 
kollektivtrafik 
(minskad 
klimatpåverkan) och 
förbättrad 
tillgänglighet för 
hela regionen.  

1 1   

Heby VÄG, 
TS 

Inom området råder 
bristande 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet för 
trafikanter. 

Längs väg 623 och 860, 
mellan orterna Morgongåva 
och Julmyra. 

Breddningsåtgärder, 
mötesplatser, 
rätningsåtgärder. 

Förbättrad 
trafiksäkerhet och 
framkomlighet, 
effektivare pendling, 
Förbättrade 
förutsättningar för 

4 3   
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utbyte med andra 
orter. 

Heby CYKEL Inom området 
uppstår osäker 
trafikmiljö för 
godstransport. 

Vid väg 746, anslutningen 
till E4, Östervåla. 

Upprustning, god 
anslutning till E4. 

Bättre 
förutsättningar för 
godstransport som 
helt eller delvis sker 
inom regionen. 

3 3   

Heby CYKEL Osäker trafikmiljö 
för oskyddade 
trafikanter som tar 
sig till arbeten, 
skola och förskola. 

Längs väg 858, Huddunge, 
Lunda - Ravstabo vsk samt 
Heby – Villervallan. 

Gång- och cykelväg 
mellan Huddunge, 
Lunda - Ravstabo vsk 
Gång- och cykelväg 
mellan Heby och 
Villervallan 

Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet, 
framförallt för 
skolbarn. 

3 3   

Heby VÄG, 
TS 

Längs sträckan 
uppstår 
framkomlighetsprob
lem för 
räddningstjänst. 

Längs Gräsbovägen, del av 
väg 858. Den 
kommuninterna länken 
mellan norr och söder som 
utgör utryckningsväg för 
ambulans. 

Kurvrätningsåtgärder. Förbättrad 
trafikmiljö, snabbare 
transporter. 

5 3   

Heby VÄG Osäker trafikmiljö 
för trafikanter som 
rör sig på sträckan. 

Längs väg 863, Harbo – 
Karbo. 

Upprustning av vägen. Förbättrad 
trafikmiljö, 
förbättrad 
trafiksäkerhet. 

6 3   
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Heby CYKEL Osäker trafikmiljö 
för oskyddade 
trafikanter som ska 
ta sig mellan 
Tärnsjö och Östa. 

Längs väg 881 mellan 
Tärnsjö och Östa. 

Gång- och cykelväg 
Mellan Tärnsjö och 
Östa. 

Förbättrad 
tillgänglighet till 
rekreationsområde, 
förbättrad 
trafiksäkerhet, bättre 
förutsättningar för 
turism. 

5     

Heby VÄG, 
TS 

Osäker trafikmiljö 
för trafikanter som 
rör sig på sträckan. 

Längs väg 890, Enåker - 
Kölfors. 

Upprustning av vägen. Förbättrad standard, 
bättre 
förutsättningar för 
turism. 

6 3   

Heby VÄG, 
TS 

Brister i 
tillgänglighet samt 
trafiksäkerhet. 

Längs väg 854, Tärnsjö. Miljö- och 
gestaltningsåtgärder 
enligt förstudie, bättre 
standard på vägen. 

Effektivare 
pendling, förbättrad 
trafiksäkerhet. 

2 3   

Håbo  SJÖFA
RT 

Avsaknad av gena 
förbindelser mellan 
Skokloster tätort 
och Skohalvön till 
Uppsala, Knivsta, 
Sigtuna, Arlanda 
och övriga delar av 
Stockholmsregionen 

Förbindelse Skokloster En vattenförbindelse, 
med båt eller genom 
vägförbindelse, över 
Skofjärden från 
Skokloster till Knivsta 
kommun. 

En färje- eller 
broförbindelse över 
Skofjärden, från 
Skokloster slott till 
Knivsta kommun, 
skulle öka 
tillgängligheten och 
skapa en stark 
koppling mellan 
Skokloster tätort och 
Uppsala, Knivsta, 
Arlanda och 
Stockholmsregionen
. 
Förbindelsen skulle 
underlätta 
arbetspendlingsbeho
v såväl som skapa 
ytterligare 
möjligheter för 
arbetspendling. 
Utöver detta skulle 

13 3   
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även vinster för 
besöksnäringen samt 
ökade möjligheter 
till en fortsatt 
utveckling av 
Skokloster skapas. 

Håbo  KOLL Bristfällig säkerhet 
och tillgänglighet på 
busshållplatser på 
landsbygden och i 
tätorterna. 

Kollektivtrafik-hållplats Säkerhetshöjande 
åtgärder på 
busshållplatser på 
landsbygden. 
Framförallt prioriterat 
vid extra utsatta 
hållplatser samt där 
barn trafikerar 
hållplatsen i hög 
utsträckning. 
Tillgänglighetshöjande 
åtgärder på 
busshållplatser i 
tätorterna. 

Ökad attraktivitet 
och tillgänglighet, 
och därmed ökad 
användning av 
kollektivtrafik. 
Bidrar till en hållbar 
utveckling genom 
att främja ett 
hållbart trafikslag. 
Ökad trafiksäkerhet. 

4 3   
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Knivsta  CYKEL »Möjlighet saknas 
att på ett 
trafiksäkert sätt ta 
sig till skolor, 
fritids-anläggningar, 
Knivsta station samt 
betydande 
målpunkter för 
arbetspendling i 
Knivsta, Arlanda 
och Märsta för 
oskyddade 
trafikanter. Väg 
utgör delvis 
skolväg. »Bristande 
länk i ett 
sammanhängande 
cykelstråk Uppsala-
Stockholm. 

Knivsta - Björksta – 
länsgräns (mot 
Arlanda/Märsta), väg 1045 

GC-väg Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för 
oskyddade 
trafikanter till 
betydande 
kommunala/regional
a målpunkter. 
»Trafiksäker 
skolväg  

2 2  

Region 
Uppsala 

KOLL Brist i 
energieffektivitet 
och att fossila 
bränslen används.  

El-drift Införande av el-dfrift i 
stadstrafiken i 
Uppsala.  

Bättre linjenät i 
Uppsala stad. 
Lättare att nå 
målpunkter direkt. 

10 3  

Region 
Uppsala 

KOLL Brist i 
hållplatsinfrastruktu
ren, att komma till 
hållplatsen som 
oskyddad trafikant 
och att säkert kunna 
passera över vägen. 
Brister i 
tillgänglighet för 
personer med 
funktionsnedsättnin
g. 282, 72, 272 Låg 
standard.  

Uppsala län Planskildkorsning, 
upprustning av 
hållplatserna enligt 
KTF UL:s 
hållplatshandbok. 
Förbättringar av gång 
och cykelvägar, 
planskildhet 

Tillgängligheten 
ökar. Lagkrav på 
tillgänglig 
kollektivtrafik i 
diskrimineringslage
n.  

9 2  

Region 
Uppsala 

KOLL Brist i möjligheter 
att passera över 
Fyrisån i vissa 
avsnitt 

Förbindelse över Fyrisån Ny broförbindelse och 
fördelning av 
trafikslag över olika 
broar. 

Kortare restid med 
kollektivtrafik i 
Uppsala stad 

5 2  
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Region 
Uppsala 

KOLL Bristande 
möjligheter att byta 
mellan Regionbuss 
och stadsbuss 

Bytespunkter 
Ekonomikum, Gränby och 
Boländerna 

Bättre kundmiljö för 
att möjliggöra byten i 
staden. Ringlinjen 
startar augusti 2017 

Kortare restid i 
relationer, genom att 
byte kan ske 
smidigare i staden. 

4 1  

Region 
Uppsala 

KOLL Brister i kapaciteten 
i kollektivtrafiken 
med buss 

Kapacitetsstark 
kollektivtrafik i Uppsala 
stad 

Behov av 
kapacitetsstark 
kollektivtrafik i de 
starka 
utvecklingssstråken i 
staden. Spårväg eller 
BRT.  

Fler mhar möjlighet 
att välja 
kollektivtrafiken för 
sina resor. Högre 
komfort och bättre 
turtäthet. Billigare 
driftkostnader och 
fordonskostnader för 
Region Uppsala. 

5 1  

Region 
Uppsala 

KOLL Brister i 
kollektivtrafiken. 
Långa restider och 
ofta bussbyte i 
Skolsta eller 
Örsundsbro. Brister 
i trafiksäkerheten 
vid byte i Skolsta.  

Bålsta-Uppsala Se över infrastrukturen 
och även trafikeringen 
för att nå målsättningar 
om tillgänglighet till 
Uppsala från Bålsta. 
Bättre trafiksäkerhet 
vid bussbyte 

Viss möjlighet att 
öka det kollektiva 
resandet mellan 
orterna. Bålsta har 
stark koppling till 
Stockholms län i 
första hand. 

12 3  

Region 
Uppsala 

KOLL Bristnade 
utformning och 
kundmiljö 

Busstationer i mindre och 
mellanstora orter i länet 

Bör komma in i en 
årlig investeringsplan 
för infrastrukturen. 
Kundnära 
infrastrukturen. 

Bättre intryck av 
kundmiljön och fler 
har möjlighet att 
använda 
kollektivtrafiken 

7 2  

Region 
Uppsala 

KOLL Lång restid på 
sträckan med 
kollektivtrafik.  

Skokloster - Uppsala Se över trafikeringen i 
första hand.  

Liten påverkan på 
måluppfyllelse 

12 3  

Region 
Uppsala 

KOLL Långa restid i vissa 
relationer 

Tillgänglighet mellan orter Stråkvis genomgång i 
samband med 
trafikslagsövergripand
e Åvs:er 

Liten effekt när det 
gäller 
infrastrukturen. 
Största effekten 
finns i Uppsala stad. 
Se 
framkomlighetsåtgär
der. Trafikupplägg 

12 2  
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kan förändras för att 
påverka denna 
faktor. 

Region 
Uppsala 

KOLL Framkomlighet i 
Uppsala stad - 
regionbusstråk 
(sammanfaller 
delvis med 
stadsbusstråk 
nedan). Långa 
restider med 
kollektivtrafik från 
kommunhuvudorter 
i länet till 
målpunkter i 
Uppsala 

Uppsala stad från länet i 
övrigt 

Prioritering av 
Kollektivtrafik i 
gaturummet signalprio 
kollektivtrafik, före 
gång och cykel och bil, 
längs infartsvägarna 
till Uppsala C. Flytta 
eller ta bort 
kantstensparkeringar, 
lastzoner. 

Kortare restid med 
kollektivtrafik och 
en attraktiv 
restidskvot jämfört 
med bilen 

4 1  

Region 
Uppsala 

KOLL Långa restider med 
kollektivtrafik i 
Uppsala stad. 
Framkomlighet i 
Uppsala stad 
stadsbusstråk 
(sammanfaller 
delvis med 
regionbusstråk 
nedan) 

Inom Uppsala stad Prioritering av 
Kollektivtrafik i 
gaturummet längs i 
Kollektivtrafikstråken. 
Flytta eller ta bort 
kantstensparkeringar, 
lastzoner, 
signalprioritering 

Kortare restid med 
kollektivtrafik och 
en attraktiv 
restidskvot jämfört 
med bilen 

4 1  

Tierp CYKEL Sammankoppling 
av olika orter för 
cyklister genom att 
utnyttja lägre 
trafikerade vägar. 
Vägar i Uppsala län 
med möjlighet till 
detta tex väg 600 

Vägar i Uppsala län Vägvisning för 
cyklister och 
sammankoppling av 
vägar 

Förbättra för 
cyklister, 
uppmuntrar till 
cykling 

3 3   
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som har en bred 
vägren 

Tierp TS Avsaknad av 
belysning 

Väg 713 mellan E4 och väg 
600 

Belysning Ökad trafiksäkerhet  4 3   

Tierp CYKEL Osäker trafikmiljö 
för oskyddade 
trafikanter och 
boende i Gyllby 
som ska ta sig till 
och från Örbyhus 

Dannemoravägen 
(Tegelsmoravägen - väg 
717), Örbyhus 

Separerad gång- och 
cykelväg 

Förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken, 
Örbyhus och bättre 
trafiksäkerhet  

2 2   

Tierp TS Smal och krokig 
väg och vägens 
nuvarande 
utformning 
möjliggör inte en 
säker och tillgänglig 
framkomlighet för 
barn som ska till 
skolan 

väg 741 Sandby - Karlholm Gång- och cykelväg Förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och 
bättre trafiksäkerhet  

3 3   

Tierp VÄG Detta är den 
skyltade vägen till 
Trollsjön som 
används av många 
barn under 
sommartid. 
Möjlighet till en 
säker passage för 
fotgängare och 
cyklister saknas. 
Vägens hastighet är 
70 km/h och sikten 
in mot Tierp skyms 
av en kulle. 
Befintlig detaljplan 
finns för att utöka 

Industrigatan/Bräckstaväge
n, Tierp 

Säker passage för 
fotgängare innan 
korsningen, 2 meters 
refug i mitten av vägen 
där man kan vänta. 
Hastighetssänkning till 
60 km/h 

Förbättrad 
tillgänglighet och en 
bättre trafiksäkerhet 

1 2   
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industriverksamhete
n 

Tierp CYKEL Smal och krokig 
väg och vägens 
nuvarande 
utformning 
möjliggör inte en 
säker och tillgänglig 
framkomlighet för 
fotgängare och 
cyklister 

Nöttövägen 
(Västlandsvägen - 
Holmsångervägen), 
Karlholm 

Gång- och cykelväg, 
alternativ 
genomfartsförbud för 
ej boende, omdragning 
av huvudled 

Förbättrad 
tillgänglighet, bättre 
trafiksäkerhet, bättre 
anslutningar till 
Karlholm för 
oskyddade 
trafikanter 

3 3   

Tierp CYKEL Befintlig trottoar 
slutar vid 
Lundbacksvägen. 
Tierpsvägen är ett 
av ortens gångstråk 
för elever och 
idrottsutövare då 
detta är en av de 
huvudsakliga 
vägarna till 
Sätravallen 

Tierpsvägen 
(Lundbacksvägen - 
Sätravägen), Skärplinge 

Gång- och cykelväg Förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafik, 
bättre trafiksäkerhet, 
bättre anslutningar 
till Skärplinge för 
oskyddade 
trafikanter 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Tierp KOLL Osäker trafikmiljö 
för oskyddade 
trafikanter som tar 
sig till och från 
stationen i Örbyhus 

Bruksvägen/Stationsvägen, 
Örbyhus 

Upphöjt 
övergångsställe 

Förbättrad 
tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och 
bättre trafiksäkerhet  

2 3   
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Trafikver
ket 

KOLL Attraktiv 
kollektivtrafik 

Knut- och bytespunkter RC 
åtgärder/Bytespunkter 

Överflyttning, 
tilgänglighet 
arbetspendl, byten. 

  1,2   

Uppsala KOLL Framkomlighet Framkomlighetsprioritering 
av buss i 
kollektivtrafikstråken på 
landsbygden 

Får utredas Förstärkt 
attraktivitet för 
kollektivtrafiken 

2 1,2   

Uppsala KOLL Tillgänglighet Lättare omstigning mellan 
buss, bil och cykel på 
landsbygden 

Pendlarparkeringar i 
kollektivtrafikstråken 
på landsbygden 

Förstärkt 
attraktivitet för 
kollektivtrafiken 

2 1   

Uppsala CYKEL TS Sävja-Flottsund separat cykelväg mer cykling, särskilt 
till friluftsområdena 
vid Mälarkusten. 
Högre TS 

2 2   

Uppsala CYKEL TS Danmark-Falebro-
Bergsbrunna 

separat cykelväg mer cykling, högre 
TS 

3 3   

Uppsala CYKEL TS Östunavägen separat cykelväg mer cykling, högre 
TS 

E 3   

Uppsala KOLL Tillgänglighet, 
Kapacitet 

Kunskapsspåret: RC-AS-
BMC-Ångströn-Ulleråker-
Ultuna 

spårburen 
stadskollektivtrafik 

Staden kan växa 
söderut med 
Ulleråker mm utan 
att kapacitetsgränser 
i gatunätet 
överskrids 

2 1   
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Uppsala KOLL Tillgänglighet 
Kolltrafik (Lätt 
spårburen linje) 

Ultunalänken: Bergsbrunna 
station- väg 255-Ultuna-
Gottsunda 

Spårtaxilinje inrättas 
mellan Gottsunda-
Ultuna och 
Bergsbrunna station 

Avlastning av 
resecentrum, ökad 
attraktivitet i 
sydvästra Uppsala 

2 2   

Uppsala CYKEL TS, cykelväg Korsningen 272/630-Ulva 
Kvarn 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Uppsala CYKEL TS Genom Storvreta: 
Fullerövägen och 
Kilsgärdsvägen 

får studeras högre TS 2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
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för att binda ihop 
tätorter. 

Uppsala CYKEL TS Genom Storvreta: 
Ärentunavägen 

Får studeras högre TS 2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Uppsala CYKEL TS, cykelväg Bälinge-Forkarby-Ulva 
Kvarn, sista 300m 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

2 3  En tidigare 
överenskommelse 
mellan Uppsala 
kommun och 
dåvarande 
Vägverket innebär 
att detta är den sista 
länken som behöver 
åtgärdas sträckan 
Bälinge-Ulva kvarn. 
Åtgärden är i och för 
sig att betrakta som 
mer lokal men finns 
på grund av detta 
med i 
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verksamhetsplanerin
gen. 

Uppsala CYKEL TS, cykelväg Väg 600 - Ulva kvarn längs 
med ån 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Uppsala CYKEL TS Börjestråket: Börjevägen 
Husbyborg-Börjekorset 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 
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Uppsala CYKEL TS Uppsala Nässtråket: Lurbo-
Vreta 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Uppsala CYKEL TS Danmarksdiagonalen: 
Danmark-Slavsta 

separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

3 3   

Uppsala CYKEL TS Åloppe-Bälinge separat cykelväg högre TS, ökad 
cykling 

3     

Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerheten 
genom bebyggelse 
på väg med inslag 
av tung trafik 

Väg 758 genom Älvkarleö 
bruk 

Hastighetsdämpande 
åtgärder och säkrare 
gångpassager. Finns 
delvis omnämnt i 
förstudie från 
Vägverket 2003. 

Förbättrad 
trafiksäkerhet för 
bland annat 
oskyddade 
trafikanter. 

13 3   
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Älvkarleb
y  

TS Dålig sikt och 
trafiklösning vid 
vägtriangel/korsnin
gar i Älvkarleby 

Väg 758 och 759 
(Älvkarleö- och 
Västanåvägen) 
Vägtriangeln med tre 
korsningar mellan Fisket-
Västanåvägen-
Turisthotellet 

Utreda behov och 
möjlig lösning för 
säkrare trafiklösning 
Finns med i en 
förstudie från 
Vägverket år 2003. 

Kan leda till 
förbättrad 
trafiksäkerhet. 

16 3   

Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerheten för 
oskyddade 
trafikanter på 
vägsträcka med 
besöksmål för fritid 
och rekreation, 
konferensverksamh
et samt 
busshållsplats. 
Hastighetsbegränsni
ng efterlevs inte. 

Väg 759, Brobacken 
sträckan utanför Älvkarleby 
turisthotell, innan och efter 
övergångsställe. 

Hastighetsdämpande 
åtgärder. 

Förbättrad 
trafiksäkerhet för 
oskyddade 
trafikanter. 

9 3   

Älvkarleb
y  

TS Osäker trafikmiljö 
för cyklister och 
andra oskyddade 
trafikanter på 
vägsträcka med 
besöksmål för fritid 
och rekreation och 
möjlighet till 
arbetspendling. 

Väg 76 och 759,758 
(Västanåvägen) sträckan 
södra Skutskär – 
Älvkarleby, och vidare till 
Älvkarleö bruk.  

Gång- och cykelväg, 
med vissa avsnitt 
”bymiljöväg”. Finns 
med som utrednings-
objekt i åtgärdsval-
studien för väg 76.  

Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för 
oskyddade 
trafikanter. 

3 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
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för att binda ihop 
tätorter. 

Älvkarleb
y  

KOLL Trafiksäkerheten för 
oskyddade 
trafikanter längs 
genomfartsvägar 
och vid 
busshållplatser. 

Östanåvägen, 
Brännmovägen och 
Uppsalavägen i Älvkarleby 
samhälle 

Trafikverksprojekt 
pågår, med bland annat 
hållplatsåtgärder som 
förslag 

Förbättrad 
trafiksäkerhet för 
oskyddade 
trafikanter. 

2 3   

Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerhet och 
framkomlighet för 
cyklister och andra 
oskyddade 
trafikanter på väg 
med tidvis hård 
belastning. 

Väg 786 (Långsands-
vägen) från avfart 76:an till 
befintligt cykelstråk vid 
Prästgårdsvägen 

Gång- och cykelväg  
till Prästgårdsvägen. 
Åtgärder för säkrare 
passage över 76:an till 
Tegelbruksvägen 

Förbättrad 
tillgänglighet och 
trafik-säkerhet för 
oskyddade 
trafikanter. Skulle 
binda ihop ett 
cykelstråk mellan 
Skutskär och 
Älvkarleby på östra 
sidan älven.  

4 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 
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Älvkarleb
y  

TS Trafiksäkerheten för 
oskyddade 
trafikanter längs 
skolvägar. 

Väg 787 (Östra vägen) i 
Skutskär till anslutningen 
med Brovägen. 

Åtgärder för 
tydligare/säkrare gång- 
och cykelstråk-   

Förbättrad 
trafiksäkerhet för 
skolbarn och andra 
oskyddade 
trafikanter. 

8 3   

Östhamm
ar 

CYKEL Bristande säkerhet 
för osyddade 
trafikanter 

Gräsö, längs väg 1183 GC trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Östhamm
ar 

CYKEL Bristande säkerhet 
för osyddade 
trafikanter 

Östhammar-Öregrund 
(1195-1120-1121) 

GC trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
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för att binda ihop 
tätorter. 

Östhamm
ar 

CYKEL Bristande säkerhet 
för osyddade 
trafikanter 

Längs Långgatan (731) 
Österbybruk 

GC trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Östhamm
ar 

CYKEL Bristande säkerhet 
för osyddade 
trafikanter 

Längs vägen mellan 
Österbybruk och 
Dannemora (290) 

GC trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 



 
 65 (66) 
 

Östhamm
ar 

CYKEL Bristande möjlighet 
för cyklister, 
relaterat till 
beläggning/underlag 

Spånga vägskäl Beläggning Tillgängliggöra för 
cyklister 

2 2   

Östhamm
ar 

CYKEL Bristande säkerhet 
för osyddade 
trafikanter 

Bärby-Alunda GC trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 

Östhamm
ar 

CYKEL Bristande säkerhet 
för osyddade 
trafikanter 

Norrskedika-Östhammar GC trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter 

2 3  Bristen bedöms vara 
av en mer lokal 
karaktär och inte 
kopplad till ett 
regionalt 
cykelvägnät. 
 
 
Ett regionalt 
cykelvägnät i 
Uppsala län handlar 
i första hand om 
länkar till 
bytespunkter för 
kollektivtrafiken, i 
andra hand länkar 
för att binda ihop 
tätorter. 
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Östhamm
ar 

SJÖFA
RT 

Se ÅVS Hargs hamn Se ÅVS och miljödom Se ÅVS 2 1   
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Yttrande, Länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Uppsala län 2018-2029 

Bakgrund 

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om remissversionen av 

länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029. Planen 

görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga ekonomiska 

planeringen för transportinfrastruktur tillsammans med trafikverkets 

nationella plan. I Uppsala län är det Region Uppsala som har uppdraget att 

upprätta och fastställa planen vilket innebär att planera och prioritera 

investeringar i vägtransportsystemet i Uppsala län. Planeringsramen är på 

1657 miljoner kronor för perioden 2018-2029. 

Länstransportplanen innefattar utveckling och investeringar i det regionala 

statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som 

hållplatser och perronger. Den innefattar även åtgärder som syftar till att 

förbättra kapaciteten i säkerheten i transportsystemet.  

Länstransportplanen har kopplingar till flera viktiga mål och styrande 

dokument både på nationell nivå och på regional nivå. På regional nivå 

antogs i en gemensam systemanalys i Mälarregionen ”En bättre sits” att de 

högst prioriterade åtgärderna för Uppsala län är fyrspår Uppsala-

Arlanda/Märsta, Hjulstabron, kapacitetsförstärkning Dalabanan samt 

Arosstråket.  

Länstransportplanen redovisar ett antal brister i transportsystemet i länet. 

Dessa har rapporterats in från kommunerna i länet, från 

kollektivtrafikförvaltningen UL och Trafikverket. Runt 200 brister har 

identifierats och brister i cykelinfrastrukturen är den brist som rapporterats 

mest. Brister i järnväg är högt prioriterat i alla stråk med järnväg. Det är 

brister som framförallt hanteras i nationell plan som rör regional och 

storregional tillgänglighet. Det finns ett ökande behov av att koppla ihop 

åtgärder som finansieras via nationell plan med åtgärder som finansieras 

med länstransportplanens åtgärder. 

Av Länstransportsplanens högst prioriterade brister gäller dessa två Håbo 

kommun: 

Mälarbanan  
Det är viktigt att Mälarbanans fyra spår Tomteboda–Kallhäll byggs ut enligt 

tidplan. Utbyggnaden ger förbättrad kapacitet och tillgänglighet med möjlighet 

till såväl fler tåg som tåg med kortare restid. Det stärker förutsättningarna för 

bostadsbyggande i stationsnära lägen såväl i Bålsta som i Enköping. Bristen 

hanteras via nationell plan.  



 

 YTTRANDE 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-14 KS 2017/00424 nr 76798 

 

Nästa steg i hanteringen av brister : Inom ramen för ABCU-samarbetet bör 

ställningstagande om stråkets utveckling på sikt göras. Det kan ske till exempel 

genom en gemensam målbild.  

Bålsta station  
Stationen och resecentrumet i Bålsta har idag bristande kapacitet med 

köbildning vid tågankomster, bristande tillgänglighet för funktionshindrade och 

bristande trygghet. Stationen möjliggör inte heller en utökad turtäthet med 

pendeltågstrafiken. En utbyggnad av stationen och dess resecentrum är en 

viktig pusselbit i förutsättningarna för den omfattande utbyggnad av bland 

annat bostäder som planeras i centrala Bålsta. Bristen hanteras via såväl 

nationell plan som länstransportplan.  

Nästa steg i hanteringen av brister : För bussterminalen pågår 

detaljplanearbete och nästa steg är därför byggförberedande handlingar. Ett 

arbete som pågår våren 2017.  

För tågstationen bör en åtgärdsvalsstudie/funktionsutredning genomföras. 

Utöver de högst prioriterade bristerna som presenteras i huvuddokumentet finns 

en bilaga med samtliga inrapporterade brister från kommunerna. Det regionala 

förslaget till prioritering är mellan 1 och 3, där 1 bedöms vara de viktigaste 

bristerna. Prioriteringen har skett utifrån förslag till mål i länstransportplanen 

och hur en åtgärd av bristen bedöms ge måluppfyllelse. 

De flesta kommuner har prioriterat mellan 1 och 3, men även individuell 

prioritering av samtliga brister har skett. Håbo gjorde en individuell prioritering 

av de14 inrapporterade åtgärderna till länstransportplanen med 1-14. Håbo 

kommuns prioriterade åtgärd 1 var resecentrum Bålsta vilket även 

länstransportplanen prioriterat 1 och nummer 2 på kommunens lista var 

Mälarbanan Bålsta-Stockholm vilket länsplanen prioriterat 2.  

Kommunens resterande 12 inrapporterade brister har fått prioriteringen 3 i 

länstransportplanen. För vissa av de brister som kommunerna har rapporterat in 

där kommunen har prioriterat bristen högre än regionen finns det kommentarer 

till varför. Till exempel hade Håbo prioriterat gång- och cykelväg Bro-Bålsta 

högre än regionen, där kommenterade regionen så här ”Ett regionalt 

cykelvägnät i Uppsala län handlar i första hand om länkar till bytespunkter för 

kollektivtrafiken i andra hand länkar för att binda ihop tätorter”.  

Trafikplats Draget 

Trafikplats Draget har stora brister redan idag i sin funktion och har inte den 

standard som en trafikplats på motorväg bör ha. Trafikverket och Håbo 

kommun har därför fört diskussion om behov av en åtgärdsvalsstudie, som 

kanske kan prioriteras redan till 2018. Samtidigt studeras hur ett nytt 

verksamhetsområde, Dragelund, kan anslutas till trafikplatsen och/eller till 

Södra Bålstaleden på bästa sätt. Region Uppsala har föreslagit åtgärden som 

lägst prioriterad. För Håbo kommun är åtgärden mer angelägen än så, och 

därför menar kommunen att det ska vara högsta prioritering. 

 
Medfinansiering kapacitetsstark kollektivtrafik  
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I förslaget (sid 37) finns 200 miljoner kronor avsatt för medfinansiering av 

kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala. Detta är ett helt nytt objekt i 

länstransportplanen och äter upp mycket av det lediga utrymmet fram till 

2030. Medfinansiering med statliga medel för utbyggnaden kan till en 

betydande del ske genom stadsmiljöavtalen. Statlig medfinansiering genom 

Länstransportplanen sker inom ramen för åtgärdsområde kollektivtrafik, 

främst vad avser hållplatser och bytespunkter. Behoven i övriga delar av det 

statliga vägnätet (där det inte finns andra statliga anslag) är så pass stora att 

det inte finns utrymme att prioritera ytterligare statliga medel till 

infrastruktur i centrala Uppsala. 

Enskilda vägar  

Åtgärdsområde Trafiksäkerhet bör, precis som i nu gällande plan, heta 

Trafiksäkerhet och enskilda vägar. Det bör där också framgå att dessa medel 

kan användas för enskilda vägar när det är av vikt för näringslivet och 

boende. I den nu gällande planen heter det potter Trafiksäkerhet och 

enskilda vägar, och det finns ingen anledning att ändra på det. 

Väg 263  

Väg 263 finns med i gällande plan, men har strukits i förslaget till ny plan. 

Bristerna kvarstår och det finns en framtagen åtgärdsvalsstudie som pekar 

på att vägen till stora delar saknar utrymme för oskyddade trafikanter. 

Vägen har ett relativt starkt tryck med en hel del tung trafik. Det är av stor 

vikt att dessa åtgärder verkligen genomförs, inte minst för oskyddade 

trafikanter. Den bör därför finnas kvar som namnsatt brist i planen.  

Behov på det mindre vägnätet  

Det är värt att lyfta fram att det också finns behov på det mindre vägnätet 

om kollektivtrafik och cykling ska vara ett attraktivt alternativ på 

landsbygden. Ofta saknar dessa vägar till exempel vägrenar vilket leder till 

en ökad otrygghet för oskyddade trafikanter. Dessa vägar har svårt att 

komma med i prioriteringen eftersom behoven är så stora, men det är viktigt 

påminna om att behovet finns.    

Tydligare skrivningar om IT. 
I regeringens direktiv finns en tydlig ambition att ta höjd för och utnyttja 

digitaliseringens effekter och möjligheter. I förordet till förslaget till 

länsplan står att infrastruktur också handlar om digitalisering och nya 

lösningar som minskar samhällets totala transportbehov. Detta synsätt 

verkar dock frånvarande i resten av planen. 

Effekterna av en fossilbränsleoberoende fordonspark  

Det pågår en snabb omställning av fordonsparken där inte minst 

elektrifieringen väntas få stora effekter under kommande år. Detta 

uppmärksammas delvis i planen, men det saknas till exempel tankar kring 

om det finns vägsträckor som vore lämpliga för elektrifiering. Det saknas 

också en djupare analys av effekterna när fossila bränslen inte längre är 

vanligt förekommande i fordon på svenska vägar. 
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Synpunkter/yttrande 

Håbo kommun är positiv till Mälarbanans utbyggnad som är viktig eftersom 

kommunen har en stor arbetspendling till Stockholms län. Håbo vill 

framföra att tätare pendeltågstrafik till Bålsta är en högt prioriterad fråga i 

kommunen och att det är kommunens förväntan att den infrastruktur som 

behövs för att möjliggöra detta prioriteras. Turtätheten är avgörande för om 

boende i Håbo väljer att åka kollektivt eller att ta bilen. Håbo kommun tar 

ett stort ansvar för regionens bostadsbyggande i och med de omfattande 

bostadsbyggnadsplanerna vid bland annat Bålsta centrum. Kommunen 

förväntar sig därför att det återspeglar sig i den regionala prioriteringen och 

anser därför att prioriteringen gällande Mälarbanan borde ändras till 1. 

Gällande Bålsta resecentrum är det positivt att regionen också prioriterar 

detta högt. Det är viktigt att utbyggnad av både stationen och resecentrum 

kommer till stånd och att samordningen mellan länstransportplan och 

nationell plan fungerar väl. Angående trafikplats Draget anser kommunen 

att den bristen borde ha högsta prioritering.  

Vidare har kommunen dessa synpunkter på länstransportplanen:  

 ”Kapacitetsstark kollektivtrafik ” bör inte vara en namnsatt brist. 

 Enskilda vägar bör lyftas i länstransportplanen. 

 Väg 263 bör finnas med i planen 

 Det mindre vägnätet bör finnas med i planen 

 Det behövs tydligare skrivningar i planen om IT. 

 Effekterna av en fossilbränsleoberoende fordonspark bör lyftas.  
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§ 106 Dnr 2016/00410  

Antagande av planändring för detaljplan K44a, 
Furuhäll, Frösunda 3:50 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta planändring av detaljplan K44a, 

Furuhäll, enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900)  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 om uppdrag för ändring 

av detaljplan K44a, Furuhäll. Eftersom beslutet togs efter den 2 maj 2011 

handläggs planändringen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:300) i 

dess lydelse från den 2 januari 2015. 

Syftet med planändringen är att justera prickmark för fastigheten Frösunda 

3:50 för att ge möjlighet att uppföra uteplats, så som inglasad altan. Syftet är 

också att justera användningsgränsen längs fastigheterna Frösunda 3:51, 

3:52, 3:53 och 3:56, enligt den fastighetsreglering som gjordes 1984 (03-

84:111). Plangränsen har blivit mindre justerad för att stämma överens med 

traktgränsen samt ett infartsförbud längs Frösunda 3:49 har tagits bort då 

infarten ligger där idag och därmed är planstridig.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, daterad 2017-07-03 

Granskningsutlåtande, daterat 2017-06-28 

______________ 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, Planarkitekt 
sarah.olsson@habo.se 

 

Antagande av planändring för detaljplan K44a, Furuhäll, 
Frösunda 3:50, Håbo kommun 

 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta planändring av detaljplan K44a, 

Furuhäll, enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900) 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 om uppdrag för ändring 

av detaljplan K44a, Furuhäll. Eftersom beslutet togs efter den 2 maj 2011 

handläggs planändringen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:300) i 

dess lydelse från den 2 januari 2015. 

Syftet med planändringen är att justera prickmark för fastigheten Frösunda 

3:50 för att ge möjlighet att uppföra uteplats, så som inglasad altan. Syftet är 

också att justera användningsgränsen längs fastigheterna Frösunda 3:51, 

3:52, 3:53 och 3:56, enligt den fastighetsreglering som gjordes 1984 (03-

84:111). Plangränsen har blivit mindre justerad för att stämma överens med 

traktgränsen samt ett infartsförbud längs Frösunda 3:49 har tagits bort då 

infarten ligger där idag och därmed är planstridig.     

 
Ärendet 

Bostadsrättsföreningen Furuhäll, inkom juli 2016 med ansökan om 

planuppdrag för Frösunda 3:50. Ansökan gällde ändring av detaljplan, 

K44a. Syftet med förändringen är att justera prickmarken för att ge 

möjligheten att uppföra uteplats så som till exempel inglasad sådan. 

Detaljplan K44a är från 1983 och området är sedan länge utbyggt med 

friliggande småhus samt radhus. Under årens lopp har det allt oftare 

framförts önskemål om att kunna glasa in uteplatser på radhusens baksidor. 

En sådan åtgärd strider då mot gällande detaljplan, och det innebär 

egentligen att bygg- och miljönämnden inte kan medge inglasningen även 

om det idag kan anses lämpligt. En del inglasningar är redan utförda, vilket 

har hanterats som mindre eller liten avvikelse från detaljplan. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömde det lämpligt med hänsyn tagen till 

radhustomternas gestaltning och funktion att prickmarken tas bort på 

radhusens baksidor för att göra både befintliga inglasade uteplatser 

planenliga och underlätta för kommande bygglovshantering. 

Närmare beskrivning av platsens förutsättningar framgår av 

planbeskrivningen från gällande plan K44a. Justeringen innebär ingen större 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-08-02 KS 2016/00410 nr 76333 

 

 

förändringen utifrån dagsläget och kommer inte medföra några negativa 

konskevenser. 

Samråd 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 18 § plan- och 

bygglagen, till berörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt 

kommunala förvaltningar från och med den 14 mars 2017 till och med den 4 

april 2017. Under samrådstiden inkom åtta yttranden från myndigheter 

varav ett med erinran (invändningar). När det gäller mindre planändringar 

kan det finnas förutsättningar för att tillämpa ett begränsat 

standardförfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om alla 

sakägare godkänner planändringen kan granskningen utgå. Under 

samrådstiden inkom godkännande av alla förutom två, ett från myndighet 

och ett från en boende i området. Detta gjorde att kommunen i denna 

planändring inte kunde tillämpa ett begränsat standardförfarande.  

I en samrådsredogörelse redovisas de synpunkter som inkom samt 

kommunens kommentar. Som konskevens av inkomna synpunkter 

justerades planhandlingarna.  

Granskning 

Förslag till planändring har varit utsänt för granskning, enligt 5 kap 18 § 

plan- och bygglagen, till berörda sakägare, myndigheter och berörda 

föreningar samt kommunala förvaltningar mellan den 2 juni och den 23 juni 

2017. Under granskningstiden inkom fyra yttranden varav ett med 

synpunkter. Det inkomna yttrandet var från Lantmäteriet som ville se 

mindre justeringar i plankartan.  

I granskningsutlåtandet sammanfattas och kommenteras det yttrandet. Som 

konsekvens justerades planhandlingarna inför antagandet.  

Ändringar gjorda efter samråd och granskning 

Plankartan har genomgått mindre ändringar. Ett servitut har blivit tillagt, 

Kalmarleden fick bestämmelsen ”huvudgata” och utfartförbudet som var på 

den befintliga fastigheten Frösunda 3:49 togs bort då utfarten är placerad där 

idag och därmed är planstridig. Fastighetsgränsen mellan Frösunda 3:52 och 

3:59 hade råkat försvinna och denna lades återigen in i grundkartan.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för planändringen regleras i planavtal och bekostas av 

Bostadsrättsföreningen Furuhäll.  

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta, daterad 2017-07-03 

– Granskningsutlåtande, daterat 2017-06-28 

__________ 
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Beslut skickas till 

Sökande 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen
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kvartersmark)
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PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

0,0

Högsta byggnadshöjd i meter för byggnader med ett våningsplan är

4,0 meter för huvudbyggnad och 3,0 meter för komplementbyggnad.

Högsta byggnadshöjd för byggnader med två våningsplan är 6,5

meter för huvudbyggnad och 3,0 meter för komplementbyggnad.

I Högsta antal våningar

fril Endast friliggande hus

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

a
1

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

NY PLANKARTA

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

STANDARD PLANFÖRFARANDE

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur

och komplettering av kommunens

primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i december 2016.

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen,

Håbo kommun

Koordinatsystem: SWEREF99 Zon 18.00

Höjdsystem: Rikets 2000 (RH2000)

Handlingarna består av:

UPPRÄTTAD

HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkänd

- Behovsbedömning

- Fastighetsförteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

Planarkitekt

Sarah Olsson

Plan- och utvecklingschef

Anna-Karin Bergvall

FEBRUARI 2017

FURUHÄLL

K44a, Furuhäll

K44a

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

ANTAGANDEHANDLING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Planändringen består utav följande handlingar:
Denna karta som redovisar:

- Ändring av  plankarta och planbestämmelser

- Tillägg till planbeskrivning

Fastighetsförteckning (separat)

PLANÄNDRINGENS SYFTE

Syftet med planändringen är att justera prickmarken på fastigheten Frösunda
3:50 för att ge möjligheten att uppföra bygglovspliktig uteplats så som till
exempel inglasad altan. Syftet är också att justera användningsgränserna längs
fastigheterna Frösunda 3:51, 3:52, 3:53 och 3:59 enligt den fastighetsreglering
som gjordes 1984(03-84:111). Plangräns är även justerad för att stämma överens
med traktgräns.

FÖRENLIGT MED 3,4 OCH 5 KAP:MB

De åtgärder som ändringen av detaljplanen medger bedöms vara förenliga med
en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt
bestämmelserna i miljöbalkens 3, 4 och 5 kap.

ÖVERSIKTLIGA PLANER

Planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort
antagen 2010-06-14. Ändringen gäller endast mindre justeringar av gränser och
prickmark och bedöms vara förenlig med den fördjupade översiktsplanen.

Ändringen av planen bedöms inte förändra planens inverkan på miljön eller
innebära en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms därmed inte behöva
miljöbedömas.
Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning av ändringen skedde i samband
med detaljplanesamråd.

BEBYGGELSEOMRÅDE
Planändringen medger ingen ökad byggrätt utan endast möjligheten att bygga på
baksidan av radhus då prickmark tas bort. Justering av gränser medger inte heller
ökad eller förändrad byggrätt. Övriga planbestämmelser rörande utformning från
byggnadsplan K44a gäller.

TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANFÖRFARANDE

Planläggningen handläggs med standardförfarande då planändringen inte är av
allmänt intresse eller medför en betydande miljöpåverkan.
TIDPLAN

Samråd 1: a kvartalet 2017
Granskning 2: a kvartalet 2017
Laga kraft 4: e kvartalet 2017

FASTIGHETSÄGARE

Fastigheten Frösunda 3:50 ägs av bostadsrättsföreningen Furuhäll. Frösunda 3:51,
3:52, 3:53 och 3:59 som berörs av justering av användningsgräns är privata.

Frösunda 3:1 ägs av Håbo kommun.

PLANEKONOMI

Tillägget till planen finansieras av bostadsrättsföreningen Furuhäll genom planavtal.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 22-23§ sätts ingen ny
genomförandetid på den del av planen som innebär upphävande av
detaljplanebestämmelse, prickmark. Den del av planen där kvartersmark justeras och
utökas får en ny genomförandetid på 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ändringen av planen har tagits fram av tjänstemän i Håbo kommun

Prickmark som upphävs

PLANKARTA SOM UTGÅR

Under 2016 har ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Håbo
kommun arbetats fram (samrådstid mellan 16 december 2016 och 28
februari 2017). Översiktsplanen  tar fasta på en fokuserad utveckling av
redan bebyggda områden. Det aktuella planområdet är i
samrådsförslaget utpekat som zon 4,  förändringsområde för
småhusbebyggelse. Utveckling av befintlig och ny småhusbebyggelse
lokaliseras lämpligen i zon 4  mellan befintliga bostadsområden.
Planändringen bedöms även ligga i linje med förslaget till ny
översiktsplan.

DETALJPLANER

För området gäller detaljplan K44A som fastställdes av
Länsstyrelsen 1983-01-25. K44a kommer att fortstätta gälla men med
justeringar som redovisas här.

KOMMUNALA BESLUT

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade 2016-09-05 att ge
bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att påbörja  rubricerad
planändring.

BEHOVSBEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Enligt 4 kap 34§ plan- och  bygglagen ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en
användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär
en betydande påverkan på miljön, hälsan, eller hushållning med mark,
vatten och andra resurser.

Skala: 

8050 100100 Meter20 30 40 9060 70

1:1000
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Förslag till planändring för detaljplan k44a, Furuhäll, Frösunda 3:50 

Håbo kommun  

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen, 

till berörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar 

från och med den 14 mars 2017 till och med den 4 april 2017. Under samrådstiden inkom 

åtta yttranden från myndigheter varav ett med erinran (invändningar). När det gäller 

mindre planändringar kan det finnas förutsättningar för att tillämpa ett begränsat stan-

dardförfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om alla sakägare godkän-

ner planändringen kan granskningen utgå. Under samrådstiden inkom godkännande av 

alla förutom två, ett från myndighet och ett från en boende i området. Detta gör att kom-

munen i denna planändring inte kunde tillämpa ett begränsat standardförfarande. Yttrande 

från samråd redovisas i en samrådsredogörelse.  

Hur granskningen har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan den 2 juni 2017 och den 23 

juni 2017. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, biblioteket och 

på kommunens hemsida. Under granskningen inkom fyra yttrande varav ett med syn-

punkt.  

Inkomna yttranden under granskningen 

Skriftliga yttranden har under granskningstiden inkommit enligt nedan.  

 Yttrande 

utan er-

inran 

Yttrande 

med syn-

punkter 

Sakägare enligt 

fastighetsägarför-

teckning 

Synpunkter som ej 

tillgodosetts 

1. E.ON x    

2. Länsstyrelsen x    

3. Trafikverket x    

4. Lantmäteriet  x   

 

Sammanfattning av inkomna yttranden 

Endast ett yttrande inkom under granskningstiden, detta var från Lantmäteriet.  

Synpunkterna handlar om mindre förbättringar i plankartan.  

Ändringar efter granskningen 

Mindre justeringar har efter granskningen gjorts i plankartan.    

Inkomna yttranden med synpunkter på planförslaget har sammanfattats och kommente-

rats nedan. Originaltexterna återfinns i sin helhet på Bygg- och miljöförvaltningen.  
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1. Lantmäteriet 
Synpunkter på detaljplanen 
 

Lantmäteriet påpekar att en traktgräns och en fastighetsbeteckning är fel angivna och bör 

ändras. De påpekar också att plankartan saknar ett servitut och ett fornlämningsområde 

som finns i närheten.  

Utfarten från Frösunda 3:49s är planstridig och bör ändras och att plankartans original bör 

framgå.  
 

Kommentar 
 

Fullständig traktgräns är tillagd samt rätt fastighetsbeteckning. Servitutet som går i det 

västra hörnet är även det inlagt. 

Fornlämningsområdet ligger utanför plangräns, det visas inte i den tidigare plankartan 

och kommunen anser att det räcker att området nämns i planbeskrivningen.  

Kommunen har, trots vårt mindre planuppdrag, valt att ta bort utfartsförbudet på fastig-

heten Frösunda 3:49.  

 

Plankartan är återgivet i originalformat, bortsett från att kommunen har valt att markera 

prickmarken som justeras. Detta för att enkelt visa vad planändringen berör. Den gröna 

färgen syns dåligt på grund utav att det är en gammal plankarta.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bålsta den 2017-08-14 

Anna-Karin Bergvall  Sarah Olsson 

T.f. Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 
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§ 107 Dnr 2017/00436  

Yttrande: Regional cykelstrategi för Uppsala län  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bilaga.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om remissversion av Regional 

cykelstrategi för Uppsala län. Cykelstrategin ska vara vägledande och 

utgöra underlag för den framtida infrastrukturplaneringen. Strategin har tre 

mål och elva insatsområden som ska leda till målen. Håbo kommun är 

positiv till strategin som har en hög ambitionsnivå och är väl genomarbetad 

med en tydlig angiven metod för uppföljning.  

Beslutsunderlag 

Remiss Regional cykelstrategi för Uppsala län, remissversion 

Yttrande Regional cykelstrategi för Uppsala län, remissversion 

______________ 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Elin Brattström, Samhällsplanerare 
 
elin.brattstrom@habo.se 

 

Yttrande: Regional cykelstrategi för Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bilaga.     

 

Sammanfattning 

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om remissversion av Regional 

cykelstrategi för Uppsala län. Cykelstrategin ska vara vägledande och utgöra 

underlag för den framtida infrastrukturplaneringen. Strategin har tre mål och 

elva insatsområden som ska leda till målen. Håbo kommun är positiv till 

strategin som har en hög ambitionsnivå och är väl genomarbetad med en 

tydlig angiven metod för uppföljning.  

Ärendet 

Strategin ska vara till vägledning och stöd för länets kommuner och deras 

cykelplanering. Strategin är även underlag till Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket region öst för deras planering.  

Cykelstrategin gäller för gång- och cykelväg längs med det regionala 

statliga vägnätet, dvs. statliga gång- och cykelvägar i Uppsala län. När det 

gäller gång- och cykelvägar längs det kommunala vägnätet kan 

kommunerna söka statlig medfinansiering via länstransportplanen. 

Uppsala län består av en stor och ett antal mindre kommunhuvudorter. 

Avstånden mellan orterna är oftast så långa att potentialen för vardagsresor 

på cykel mellan dem i nuläget är begränsad. Den pågående 

teknikutvecklingen med bl.a. en ökad användning av elcyklar ökar dock 

vardagscyklingens räckvidd och på sikt finns en möjlighet att skapa ett 

sammanhängande regionalt cykelvägnät. 

Den regionala cykelstrategin för Uppsala län har tre mål.  

1. År 2030 ska andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik fördubblas 

jämfört med 2016. 

2. År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel öka med tio procentenheter 

jämfört med 2016. 

3. År 2030 ska antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister halveras 

jämfört med 2017. 

 Strategier 

Utgångspunkt för att nå framtidsbilden och målen är följande tre strategier:  
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1. Bytet mellan olika transportmedel i resan mellan start och mål upplevs 

snabb och effektiv ur ett hela-resan-perspektiv.  

2. Underlätta kommunal, mellankommunal och regional 

infrastrukturplanering. 

3. Bättre, mer och säkrare cykelinfrastruktur. 

Insatsområden 

Strategierna ligger i sin tur till grund för elva insatsområden som bedöms 

som särskilt viktiga för att nå målen. Arbetet med insatsområdena kommer 

att genomföras av olika aktörer inom länet beroende på insats. Aktörerna är 

främst Region Uppsala, kommuner, trafikverket region öst och markägare. 

Varje insatsområde redovisas mätbara indikatorer som ska följas upp och 

vilka aktörer som ansvarar för insatsen.  

De elva insatsområdena är: 

 Förbättra cykelparkeringar kring prioriterade bytespunkter. 

 Utöka kollektivtrafikens upptagningsområde genom satsningar på 

cykelinfrastruktur. 

 Verka för att framtida tågupphandling möjliggör att fler cyklar kan tas 

med ombord på tågen.  

 Förbättra möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafik. 

 Stärk trafikslaget cykelns roll i samhällsplaneringen. 

 Säkerställ god tillgänglighet till data om det prioriterade huvudnätet för 

pendling med cykel.  

 Investera i regionala cykelvägar. 

 Tydliggör transportslaget cykeln i länstransportplanen för ökad 

jämlikhet mellan transportslag.  

 Stärka cykling för rekreation och turism.  

 Åtgärda trafik- och säkerhetsproblem – öka trafiksäkerheten. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 

– Remiss Regional cykelstrategi för Uppsala län, remissversion 

– Yttrande Regional cykelstrategi för Uppsala län, remissversion    

 

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala  

Plan- och utvecklingsavdelningn 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Elin Brattström, Samhällsplanerare 
 
elin.brattstrom@habo.se 

 

Yttrande: Regional cykelstrategi för Uppsala län 

Sammanfattning 

Håbo kommun är positiv till förslaget till Regional cykelstrategi för Uppsala 

län. Kommunen önskar säkrad finansiering från länsplan ett antal år framåt i 

projekt där samfinansiering mellan kommunen länsplan sker för det 

kommunala vägnätet för att bättre kunna planera i den kommunala 

budgetprocessen.  

Bakgrund 

Region Uppsala har tagit fram en remissversion av Regional cykelstrategi 

för Uppsala län som skickats ut på remiss till bland andra Håbo kommun. 

Region Uppsala har även skickat med ett antal frågor som de ber 

remissinstanserna att svara på.  

Synpunkter 

Frågorna som skickats med redovisas nedan tillsammans med kommunens 

svar i kursivt. 

Allmänt  

1. Nås syftet med regionala cykelstrategin?  

2. Är den regionala cykelstrategin användbar för hela Uppsala län?  

Det är viktigt att det även finns ett regionperspektiv så att de kommuner som 

har en stark koppling över länsgränsen, som Håbo till Stockholm, 

samordnas med angränsande län.  

Mål och insatsområde  

3. Är målnivåerna rimliga? 

Ja, målnivåerna upplevs som rimliga. Kombinationsresornas mål är högt 

satta men det är den typen av resa som Håbo kommun ser stor potential i 

här i kommunen så de borde vara ett realistiskt mål.  

4. Saknas något/några insatsområden?  

Inget saknas som Håbo kommun kan se. Det är tydligt att det ligger en 

noggrann analys till grund för insatsområdena.  

5. Nås målen med hjälp av insatsområdena?   



 

 YTTRANDE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-09 KS 2017/00436 nr 76725 

 

Det borde de göra. Genom uppföljningen kommer det bli tydligt vilka 

insatser som får förväntat resultat och vilka som inte får det och därefter 

kan justeringar göras.  

Hela-resan-perspektiv  

6. Är den regionala cykelstrategin vägledande för att utveckla ett hela-resan-

perspektiv? Ja 

Prioriteringsprinciperna  

7. Är prioriteringsprinciperna de rätta? Ja 

8. Är de prioriterade stråken och bytespunkterna korrekta?Ja 

Ställningstagande 

Håbo kommun är positiv till förslaget och anser att förslaget är väl 

genomarbetat.  Förslaget kommer att vara ett bra styrdokument för 

kommunen när kommunen tar fram sin cykelplan. Däremot vill Håbo 

kommun tillägga att de insatser som sker på det kommunala cykelvägnätet 

som medfinansieras av länstransportplan önskas ha ett längre perspektiv 

med säkrade pengar ett antal år fram för att kommunen ska kunna planera 

insatser i den kommunala budgeten.  

 

 



 

 

Regionala cykelstrategin för Uppsala län - 
frågor till remissinsatserna  

 
Allmänt  

 

1.       Nås syftet med regionala cykelstrategin? 

2.       Är den regionala cykelstrategin användbar för hela Uppsala län? 

 

Mål och insatsområde 

 

3.       Är målnivåerna rimliga?  

4.       Saknas något/några insatsområden? 

5.       Nås målen med hjälp av insatsområdena? 

 

Hela-resan-perspektiv 

 

6.       Är den regionala cykelstrategin vägledande för att utveckla ett hela-resan-perspektiv? 

 

Prioriteringsprinciperna 

 

7.       Är prioriteringsprinciperna de rätta? 

8.       Är de prioriterade stråken och bytespunkterna korrekta? 

 

 



Sändlista remissinstanser för Regionala cykelstrategin för Uppsala län

Kommuner Avgränsande län

Enköping Länsstyrelsen Stockholms län

Heby Region Dalarna 

Håbo Region Gävleborg

Knivsta Region Västmanland

Tierp Region Örebro län

Uppsala Region Östergötland 

Älvkarleby Regionförbundet Sörmland

Östhammar Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering, 

Myndigheter

Länsstyrelsen Uppsala Föreningar/stiftelser/samverkansorganisation

Trafikverket region öst Barnombudsmannen Uppsala län

Biogas öst

Företagsorganisationer Coompanion Uppsala län

Almi Företagspartner Handikappföreningarnas samarbetsorganisation Uppsala län 

Företag i samverkan Östhammar Hela Sverige ska leva Uppsala län

Företagarna Enköping LRF Mälardalen

Företagarna Heby Mälardalsrådet

Företagarna Mälardalen Naturskyddsföreningen i Uppsala län

Företagarna Tierp Naturskyddsföreningen Uppsala

Företagarna Uppsala Naturskyddsföreningen Enköping

Företagarna Östhammar Naturskyddsföreningen Tierp

Handelskammaren Uppsala län Naturskyddsföreningen Älvkarleby

Håbo företagare Naturskyddsföreningen Heby

Knivsta företagarförening Naturskyddsföreningen Östhammar

Svenskt Näringsliv Uppsala län Naturskyddsföreningen Håbo

Tierps företagare NTF Uppsala län

Örbyhus-Tobo-Vendel Företagarförening Upplandsstiftelsen

Örsundsbro Företagarförening



Utvecklingsgrupper Cykelföreningar

Alunda utvecklingsgrupp Bålsta cykelklubb

Ekeby utvecklingsgrupp Cykelfrämjandet Knivsta

Fjärdhundraland ekonomisk förening Cykelfrämjandet Uppsala

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Cykelklubben Uni

Gimo utvecklingsgrupp Enköpings CK

Gräsö skärgårdsråd Gruppen för cykel- och promenadväg utmed gamla Stockholmsvägen, väg 255

Hargshamns utvecklingsgrupp Knivsta cykelklubb

Idé- och utvecklingsgruppen i Karlholm Tierps cykelklubb

Jårlåsa i samverkan Uppsala cykelförening

Knivsta föreningsråd Upsala cykelklubb

Knytby i samverkan Östhammars MK - Cykel

Länna byalag Östra Aros cykelklubb

Oxsätra Åkerlänna tillsammans

Rasbo i samverkan

Söderöns utvecklingsgrupp

Utvecklingsrådet för Storvretabygden

Vattholma samverkan

Öregrunds utvecklingsgrupp

Österbybruks utvecklingsgrupp

Östhammars Stadsråd
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Cecilia Carlqvist 

Ola Kahlström                                                                                                                                       2017-03-30 

 

 

Stråk i Uppsala län
  

Namn på stråken i länet 

Ostkuststråket  

(Södertälje/Stockholm) – Arlanda – Knivsta – Uppsala – Tierp – Skutskär – (Gävle/Gävle hamn) 

Ostkustbanan, E4, Väg 255, Väg 600, Väg 290, Väg 291 

Mälarstråket  

(Södertörn/Stockholm/Sundbyberg) – Bålsta – Enköping – (Västerås) 

Mälarbanan, E18,Väg 263, (Väg 267) 

Arosstråket                                                (Västerås/Örebro/Oslo) 

(Arlanda)-Uppsala – Enköping –  

Väg 55, E18                                                 Hjulstabron – (Strängnäs/Norrköping)    

Riksväg 70 stråket 
Enköping – Fjärdhundra – (Sala/Borlänge/Mora) 

Väg 70 

Räta linjen   

(Norrköping/Västerås) – Heby – Tärnsjö – (Hedesunda/Valbo) 

Väg 56, Väg 72 

Dalastråket  

Uppsala – Morgongåva – Heby – (Sala/Borlänge/Mora) 

Dalabanan, Väg 72, Väg 56 

Östervålastråket  

Uppsala – Harbo – Östervåla – Räta linjen 

Väg 272 

Östhammarsstråket  

Uppsala – Alunda – Gimo – Östhammar – Öregrund – Gräsö 

Väg 288, Väg 76, Väg 1100 

Tvärstråket 

Söderfors – Tierp – Gimo – Hargshamn 

Väg 292 

Roslagsstråket  

(Gävle/Gävle hamn) – Karlholmsbruk – Forsmark – Östhammar – Hargshamn – (Norrtälje)  

Väg 76 

Almungestråket  

Uppsala – Gunsta – Almunge – Knutby – (Edsbro) 

Väg 282 

Norrtäljestråket 

Knivsta – (Norrtälje/Kapellskär) 

Väg 77 
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resan-perspektiv
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Utöka kollektivtrafikens 
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cykelinfrastruktur
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Stärka cyklingen för  rekreation- och 
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Förord 

Cykeln är ett fantastiskt transportmedel som på ett smidigt sätt kan lösa en stor del av vårt 

vardagliga transportbehov – utan att orsaka buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. 

Cykeln ger frihet. Frihet att själv bestämma var och när en resa ska göras, att stanna på 

vägen eller komma fort fram. Cykeln är också yteffektiv vilket ger minskad trängsel i 

gaturummet, till gagn för oss alla. 

 

Även om Uppsala stad har en mycket positiv utveckling då det gäller cykling så är 

andelen cyklister i Uppsala län relativt låg, cirka 13 procent. I landet som helhet har 

cyklingen minskat. Samtidigt är ungefär hälften av alla bilresor i Sverige kortare än fem 

kilometer. Det finns alltså en tydlig potential att öka cyklingen, något som skulle innebära 

mindre buller och mindre utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. En ökad cykling 

innebär även ökad fysisk aktivitet, vilket kraftigt minskar riskerna för många sjukdomar 

som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, cancer och psykisk ohälsa.  

 

Vi behöver stärka cykelns roll i samhällsplaneringen. Faktorer som snabbhet, 

bekvämlighet, och trygghet spelar stor roll för vilket färdmedel som väljs. Även om 

cykeln är som mest konkurrenskraftig i tätorterna är den även en självklar komponent för 

längre resor där cykel kombineras med kollektivtrafik. Detta förutsätter goda anslutande 

gång- och cykelvägar och säkra parkeringsmöjligheter för cykel vid viktiga målpunkter 

som stationer, resecentra och arbetsplatser. Ny teknik med allt effektivare elcyklar ökar 

dessutom cyklingens räckvidd för allt fler och på sikt finns därför goda möjligheter för att 

skapa ett sammanhängande regionalt cykelvägnät. 

 

För att nå nollvisionen måste cyklistens förutsättningar förbättras. Cyklister är till 

exempel den grupp som utgör störst andel av de allvarligt skadade trafikanterna. Den 

största andelen cykelolyckor är singelolyckor där vägrelaterade risker, som dåligt 

underhåll och olämplig vägutformning, ofta är en bidragande orsak. Genom en aktiv 

cykelpolitik kan vi bidra till att dessa risker undanröjs.  

 

Regional cykelstrategi för Uppsala län syftar till att främja cyklingen i länet och har tre 

mål inför 2030: att fördubbla andelen kombinationsresor cykel-kollektivtrafik, öka 

cykeltrafikens färdmedelsandel med tio procentenheter samt att antalet omkomna och 

allvarligt skadade cyklister ska halveras. För att åstadkomma en förankrad och väl 

genomarbetad regional cykelstrategi har en serie workshops genomförts där aktörer, 

kommuner, intressenter bjöds in för att diskutera, förankra och arbeta fram den regionala 

cykelstrategins roll, mål, fokus och innehåll. Nu tar vi nästa steg – att genom samverkan 

med alla aktörer gå från ord till handling och utveckla cykelinfrastrukturen så att cykeln 

blir det självklara valet för en stor del av vårt transportbehov! 

 

Jenny Lundström 

Ordförande 

Regionala utvecklingsnämnden  
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1. Bakgrund 

Cykeln spelar en viktig roll i skapandet av ett hållbart transportsystem. Det är ett fordon 

som varken bidrar till ökade utsläpp eller buller. Cykling är till stora delar en lokal och 

regional företeelse men den utgör ofta en viktig del i hela resekedjan, antingen som 

början och/eller slut på en längre resa. Därför är det av stor vikt att det är lätt, säkert och 

tryggt att cykla till kollektivtrafiken, detta gör också att fler får bättre tillgänglighet till 

kollektivtrafiken och på sätt kan det möjliggöra att det kollektiva resandet ökar.  

 

När många länsinvånare väljer att cykla istället för att köra bil är det bra för folkhälsan. 

Det avlastar väginfrastrukturen, frigör mark i tätorter och förbättrar framkomligheten 

både för kollektivtrafiken på väg och för kvarvarande bilister. När det är lätt och tryggt 

att cykla till kollektivtrafiken gör det också att det kollektiva resandet ökar och att 

kollektivtrafiken når ut till fler. 

 

Cykeln innebär också en stor frihet. Cykel som transportmedel är tillgänglig för i stort 

sett alla oavsett ålder, inkomst, bakgrund, utbildning eller kön. De platser som formas för 

att prioritera cyklister och gående blir ofta barnvänligare, mindre bullriga och renare.  

 

Utvecklingen av nya typer av cyklar i form av bland annat lastcyklar och elcyklar 

kommer till viss del att förändra hur cykelresor görs i framtiden. Resorna kommer att 

kunna bli längre och med cykel kommer en rad olika transportuppgifter att kunna utföras. 

För att möta de framtida behoven kommer troligen högre krav på en funktionellt 

utformad och väl utbyggd cykelinfrastruktur att ställas. För att få fler att välja cykeln som 

transportmedel krävs att gamla föreställningar utmanas och att nya idéer prövas. En ökad 

cykelandel kommer exempelvis innebära en större efterfrågan på service, nya lösningar i 

cykelinfrastrukturen och andra kringtjänster kopplat till cykel. Detta kommer tydliggöra 

behovet av att bland annat stödja näringslivet för att utveckla nya tjänster, nya produkter 

och innovationer för cykeltrafiken. Region Uppsala är positiva att medverka till få fram 

nya innovationer inom mobilitetsfrågor. I den regionala utvecklingsstrategin finns 

skrivningar som styrker att regionen ska stärka förutsättningarna för innovationer. 

 

I den Regionala cykelstrategi för Uppsala län synliggörs vilka strategiska satsningar och 

insatser som krävs för att stärka Uppsala län som en cykelregion, främja cykelkulturen 

och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare och medellånga resor 

och kombinationer med cykel-kollektivtrafik samt bil-cykel. Cykelstrategin kopplar an 

till uttalade målsättningar som finns i den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län 

som syftar till förbättrade möjligheter att välja kollektivtrafik, gång och cykel samt att 

transportsystemet ska bidra till bättre folkhälsa och klimat.  
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2. Syfte och avgränsning 

Den regionala cykelstrategin ska vara vägledande och utgöra underlag för den framtida 

regionala infrastrukturplaneringen. Strategin ligger till grund för ett framtida cykelavsnitt 

i länstransportplanen. Den ska också säkerställa att effektiva investeringar i 

cykelinfrastruktur genomförs. 

 

Strategin är en av grunderna för samverkan och samordning inom den regionala 

infrastrukturplaneringen. Den regionala cykelstrategin fokuserar på vardagsresor, men 

möjliggör även rekreations- och turismcykling som är av betydelse för besöksnäringen. 

Strategin ska vara till vägledning och stöd för länets kommuner och deras cykelplanering. 

Strategin är även underlag till Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket 

region öst för deras planering.   

 

Cykelstrategin gäller för gång- och cykelväg längs med det regionala statliga vägnätet, 

dvs. statliga gång- och cykelvägar i Uppsala län. När det gäller gång- och cykelvägar 

längs det kommunala vägnätet kan kommunerna söka statlig medfinansiering via 

länstransportplanen.  
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3. Fördelar med ökat cyklande  

Medborgare i Uppsala län har mycket att vinna på att investera i insatser för en ökad och 

säker cykling.  

 
Bättre folkhälsa 

Ökad färdmedelsandel för cykel leder till en förbättrad folkhälsa. De positiva effekterna 

består av förbättrad fysisk och psykisk hälsa, vilket är positiva samhällsvinster. Fysisk 

aktivitet är en av de största friskfaktorerna och ett effektivt sätt att kraftigt minska risken 

för en rad folksjukdomar. Att genom samhälls- och infrastrukturplanering i större 

utsträckning främja aktiv transport, såsom gång och cykling, innebär förbättrad folkhälsa. 

De negativa effekterna består av en ökad risk för cykelolyckor och ökad exponering för 

luftföroreningar.  

 
Attraktivare miljöer 

De områden som formas för att prioritera cyklister och gående blir ofta tillgängligare, 

mindre bullriga och får en bättre luftkvalitet. Cykeln tar betydligt mindre plats än en bil i 

städerna/tätorterna. Det blir platser där såväl det lokala näringslivets förutsättningar att 

växa stärks men även främjas folkhälsan och det frigörs ytor för attraktiva utemiljöer som 

medborgare kan använda för rekreation, spontanidrott, spontanmöten och lekplatser. Ett 

Uppsala län som i större utsträckning planeras för att främja cykel som färdsätt blir på så 

vis ett län där närheten till service kan öka och där fler goda livsmiljöer växer fram.  
 
Cykling för rekreation och turism - näringslivsutveckling 

Satsning på cykelturism möjliggör utveckling av det lokala näringslivet i form av att nya 

och gamla leder sammanflätas till en fungerande infrastruktur där nya upplevelsetjänster 

och service kan etableras. Den största ekonomiska effekten på intäktssidan som 

cykelturism medför är besökarens köp på resan för exempelvis boende, mat, cykelhyra 

och inträde till sevärdheter. Cykelturism, såväl fritids- och motionscykling, gynnas av 

längre distanser men alla behöver kortare etapper för att vara intressanta för flera 

målgrupper. En cykeldestination kännetecknas av längre distans med dagsetapper på  

30-50 kilometer vars sträckor bjuder på varierade upplevelser och utbud. Prioriteringen 

bör främst bestå i att höja standard och förbättra trafiksäkerhet där det finns brister samt 

att bygga ihop befintliga och nya leder i turismcykelstråken. Det är viktigt att utgå från 

anslutningar till kollektivtrafiken när vi arbetar med att förbättra möjligheten för att öka 

rekreation- och turismcyklingen. Samverkan är viktig mellan kommunernas 

näringslivsföreträdare, intresseorganisationer och besöksnäringens aktörer för att 

optimera cykelturismens potential som en näringslivs- och tillväxtfråga. 

 
Skapa nya förutsättningar för utveckling och innovationer 

För att få fler att cykla krävs öppenhet för att ompröva gamla tankesätt och våga tänka 

nytt. Det krävs att man sätter sig in i målgruppens vardag för att verkliga förstå 

utmaningarna som hindrar utvecklingen. En cykelbar infrastruktur är en 

grundförutsättning men det är så mycket mer som ska fungera för att underlätta cyklistens 

vardag oavsett om syftet är arbets- och studiependling eller för rekreation och turism.  
 

Strategin uppmuntrar alla att tänka till och tänka nytt kring dessa frågor. Speciellt 

uppmanas offentliga aktörer så som Region Uppsala att föregå med gott exempel.  

Ett exempel kan vara att implementera ett lånecykelsystem vid prioriterade bytespunkter 

som kopplar an till modern informationsteknologi för att lokalisera, boka och betala för 
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cykeln för att skapa gynnsamma förutsättningar för ett ökat cyklande i Uppsala län. Vid 

innovations- och utvecklingsprojekt är det viktigt att bygga in uppföljnings- och 

förbättringsmetoder som tar hänsyn till cyklistens förutsättningar eftersom detta leder till 

ständiga utvecklingsprocesser och nya innovationer inom området. 

4. Förutsättningar i Uppsala län 

Uppsala län består av en stor och ett antal mindre kommunhuvudorterna: Uppsala stad 

och Enköping, Bålsta, Knivsta, Heby, Tierp, Östhammar och Skutskär. Avstånden mellan 

orterna är oftast så långa att potentialen för vardagsresor på cykel mellan dem i nuläget är 

begränsad. Den pågående teknikutvecklingen med bl.a. en ökad användning av elcyklar 

ökar dock vardagscyklingens räckvidd och på sikt finns en möjlighet att skapa ett 

sammanhängande regionalt cykelvägnät.   
 

Länet har en stor befolkning på en relativt liten koncentrerad yta och i hög grad är orterna 

lokaliserade längs stråken och södra del av länet. Uppsala län har också en bra 

grundstruktur för kollektivtrafik. Kartan nedan visar de befintliga stråken i Uppsala län. 

 

 
Figur 1: Stråk i Uppsala län 
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Spridningen av befolkning till ett större antal orter göra att större delen av befolkningen 

har endera nära till en tågstation, busshållplats eller till sin slutmålpunkt som till exempel 

sin arbetsplats eller skola. 

 

Hösten 2012 genomfördes en inventering av behovet av cykelvägar1. Utgångspunkten var 

att binda ihop så gott som samtliga länets tätorter. I dialog med kommunerna valdes 

ytterligare några sträckor ut. Sammanlagt 106 sträckor med en total längd om knappt  

900 kilometer inventerades.  Syftet med behovsinventeringen var att utifrån olika faktorer 

sammanställa ett prioriteringsunderlag för tänkbara cykelvägar i hela länet utmed det 

statliga vägnätet. Med hjälp av prioriteringsunderlaget kunde objektens nytta jämföras med 

andra inom både den egna kommunen och mellan olika kommuner. Inventeringen utgjorde 

ett underlag inför länstransportplan för 2014–2025. Kartan nedan visar de befintliga och 

planerade gång- och cykelvägar i Uppsala län.  

 

 
Figur 2: Befintliga och planerade gång- och cykelvägar längs statliga vägar i Uppsala län. 

De befintliga gång- och cykelvägarna som kartan visar är gång- och cykelvägar längs det 

statliga vägnätet och informationen är hämtad från Nationella vägdatabasen (NVDB).  

De planerade gång- och cykelvägarna är beslutade av Region Uppsala att genomföras via 

länstransportplanen. Det pågår även ett arbete med att ta fram flera planerade gång- och 

cykelvägar i länet. 

                                                 
1 Länstransportplanen för Uppsala län 2014-2025, del 2 

http://www.lul.se/Global/LLK/Regional%20utveckling/LTP%202014-2025,%20del%202.pdf
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Ansatsen med denna cykelstrategi är att först ta fram mål och strategier för var regionala  

gång- och cykelvägar ska anläggas. Nästa steg blir utifrån åtgärdsvalsstudier och 

prioriteringsprinciper att anlägga gång- och cykelvägar.  

 

5. Cykelstrategins koppling till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

Den regionala cykelstrategin tar sin utgångspunkt i de transportpolitiska funktions- och 

hänsynsmålen som tydligt pekar ut betydelsen av långsiktigt hållbara transportlösningar. 

Genom att skapa förutsättningar för en ökad och säker cykling kan trafikens negativa 

påverkan på miljön minska samtidigt som folkhälsan förbättras. 

 

Målsättningar i den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS)2 är att förbättra 

möjligheterna att välja kollektivtrafik, gång och cykel samt att transportsystemet ska 

bidra till bättre folkhälsa och minskad klimatpåverkan. Det finns tre mål i RUS som 

vägleder cykelstrategin och de presenteras i figuren nedan. Ett av insatsområdena i RUS 

är att främja resor på cykel genom att erbjuda en utbyggd infrastruktur för cykel. För att 

nå dit ska cykelvägarna vara säkra och koppla samman tätorter med omlandet. Hela-

resan-perspektivet är centralt och därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för 

kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. 
 

 

Figur 3:Cykelstrategi ur ett regionalt utvecklingsperspektiv 

                                                 
2 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, 2017-04-10 

http://www.lul.se/Global/LLK/Regional%20utveckling/RUS_slutgiltig.pdf
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6. Framtidsbild 

Framtidsbilden nedan är inriktning på arbetet med cykelfrågor och den är av en 

övergripande karaktär. Bilden ska beskriva hur cykelregionen Uppsala län ska utvecklas 

och upplevas fram till 2030. Framtidsbilden handlar om vad som ska uppnås, inte hur. 

 
 

I Uppsala län är cykeln ett effektivt och mycket konkurrenskraftigt alternativ till bilen.  

Vi har möjlighet att cykla året runt och under hela dygnet. Vi cyklar för att det är snabbt, 

säkert, enkelt och ekonomiskt. Det bidrar till vårt eget välbefinnande och till en bättre miljö 

för alla, oberoende av ålder 

 

Cykeln är ett naturligt val för de flesta av våra korta och medellånga resor till arbete, skola 

och fritidsaktiviteter. Vi använder gärna cykeln för inköp och många av oss cyklar även för 

rekreation och motion. 

 

När vi väljer cykeln kommer vi alltid nära vårt mål och det är lätt att parkera på ett ordnat, 

tryggt och säkert sätt. Cykeln är alltid lätt att kombinera med andra färdsätt, som gång, 

kollektivtrafik och bil. 

 

Det är inte bara antalet cyklister som ökar utan även typer av cykelfordon. Det möjliggör nya 

transport- och levnadsvillkor och ökar kraven som ställs på cykelinfrastrukturen.  

Vi planerar så att infrastrukturen är anpassad för olika cykeltyper vad gäller framförallt 

bredd på cykelväg/fält och cykelparkeringens utformning. 

 
 

För att fler ska välja att cykla behöver cykelns attraktivitet öka. Hur en person väljer att 

resa beror först och främst på individuella val och förutsättningar. Därefter har 

upplevelsen av den byggda miljön och den sociala miljön stor betydelse. Är upplevelsen 

att omgivningarna är cykelvänliga och att det finns en cykelkultur på orten eller i 

umgängeskretsen är sannolikheten stor att en person också cyklar. 
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7. Målstruktur 

Målstrukturen för cykelstrategin är uppdelade i fyra olika nivåer; mål, strategier, 

insatsområde och indikatorer3.  

 

 

  
Figur 4: Processbild över mål, strategier och insatsområde 

 

 

  

                                                 
3 Bilaga 1 – Processbild över mål, strategier och insatsområden 
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7.1. Mål  

Cykeltrafiken behöver få en tydligare status och roll som eget färdmedel i planeringen 

och vid utformningen av det framtida transportsystemet. De flesta av våra resor är korta 

vardagsresor och där har cykeln många gånger en god potential att ersätta bilen – om 

förutsättningarna finns. Genom att göra det enklare, effektivare och säkrare att cykla samt 

att i ökad utsträckning se cykeln som komplement till kollektivtrafiken kan också 

arbetspendling möjliggöras över större avstånd. Cykelstrategin tar sin utgångspunkt i 

såväl nationella som regionala mål rörande transporter, miljö och folkhälsa år 2030. 

 

Den regionala cykelstrategin för Uppsala län har tre mål.  

 

1. År 2030 ska andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik fördubblas jämfört 

med 2016 

2. År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel öka med tio procentenheter jämfört 

med 2016  

3. År 2030 ska antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister halveras jämfört 

med 20174 

 

Det första målet utgår från hela-resan-perspektivet eftersom det är centralt och därför är 

det viktigt att skapa goda förutsättningar för kombinationsresor med cykel och 

kollektivtrafik. Andelen kombinationsresor är 19 procent år 2016 och den andelen ska 

fördubblas till 2030. Målet kommer att mätas och följas upp via Kollektivtrafiksbaro-

metern5. Inom detta mål är det viktigt att insatserna ligger i linje med det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet6. 

 

Det andra målet är öka cykeltrafikens färdmedelsandel med tio procentenheter jämfört 

med 2016. Färdmedelsandelen ska öka från 13 procent år 2016 till 23 procent år 2030. 

Målet kommer att mätas och följas upp via Kollektivtrafiksbarometern. 

  

Det tredje målet är att halvera antalet omkomna och allvarligt cyklister i länet fram till 

2030. Målet är att halvera antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister från 8 år 

2016 till 4 år 2030. Målet kommer att mätas och följas upp via Strada7. Region Uppsala 

långsiktiga mål är att nå nollvisionen8.  

                                                 
4 Orsaken till att målen har olika basår är att Akademiska sjukhuset anslöts till Strada (Swedish Traffic 

Accident Data Acquisition)  januari 2016. Viss eftersläpning förekommer i inrapporteringen, framförallt 

från sjukvården (t ex. ska journalanteckningar upprättas innan de rapporteras i Strada). Strada är ett 

informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.  
5 http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/, 2017-04-10 
6 Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, 2017-04-07 
7 http://www.transportstyrelsen.se/strada, 2017-03-30 
8 Nollvisionen är visionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är både ett etiskt 

förhållningssätt och en strategi för att forma den säkra vägtrafiken där ingen dödas eller skadas allvarligt. 

2017-05-02 

 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/
http://www.lul.se/Global/UL/Dokument/Huvuddokument_TFP2%200_beslutshandling_%20160622.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/strada
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/Tillsammans-for-Nollvisionen/
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7.2. Strategier 

Strategierna utgör viktiga vägval och prioriteringar som tillsammans ger bra 

förutsättningar för att uppnå målen och framtidsbilden.  

 

Utgångspunkt för att nå framtidsbilden och målen är följande tre strategier: 

 

1. Bytet mellan olika transportmedel i resan mellan start och mål upplevs snabb och 

effektiv ur ett hela-resan-perspektiv 

2. Underlätta kommunal, mellankommunal och regional infrastrukturplanering 

3. Bättre, mer och säkrare cykelinfrastruktur  

7.3. Insatsområden, indikatorer och aktörer 

Strategierna ligger i sin tur till grund för elva insatsområden som bedöms som särskilt 

viktiga för att nå målen. Arbetet med insatsområdena kommer att genomföras av olika 

aktörer inom länet och de berörda aktörerna beskrivs under varje insatsområde. Varje 

insatsområde har en eller flera indikatorer som kommer att följas upp årligen genom ett 

cykelbokslut. Region Uppsala kommer att ansvara för det årliga cykelbokslutet som 

kommer att ske i samarbete med Trafikverket, kommuner och berörda aktörer. 

 

A. Förbättra cykelparkeringar kring prioriterade bytespunkter 

För att öka attraktiviteten för cykling bör cykelparkeringarna placeras i så nära 

anslutning som möjligt till den buss eller det tåg som resan ska kombineras med. Det 

är även betydelsefullt hur cykelparkeringarna är utformade. Därför ska det finnas 

säkra, funktionella och attraktiva cykelparkeringar vid kollektivtrafikens prioriterade 

bytespunkter. Behovet av parkering varierar beroende på resenär, cykeltyp och hur 

lång tid cykeln ska stå parkerad. Oavsett bytespunkt behöver cykelparkeringarna vara 

rätt dimensionerade, ha en god underhållsstandard och vara trygga. Såväl 

sällancyklister som vanecyklister uttrycker en påtaglig oro för att cykeln ska bli stulen 

eller vandaliserad. Säkra cykelparkeringar är därmed en avgörande faktor för att det 

ska upplevas attraktivt och tryggt att cykla. Vid cykelvårdstationer finns det möjlighet 

ta hand om sin cykel. Det finns möjlighet att spola av cykeln med vatten, blåsa rent 

med tryckluft, mecka och pumpa däcken. Det finns även ett behov av att placera ut 

publika pumpar där medborgare kan pumpa till exempel cyklar, barnvagnar, rullatorer  

och rullstolar. Inom detta insatsområde är det viktigt att insatserna ligger i linje med 

det regionala trafikförsörjningsprogrammet9. 

 

Indikator 
• Beläggningsinventering av cykelparkering. 

• Antal cykelparkeringar 

• Antal cykelparkeringar med tak  

• Antal cykelparkeringar med låsmöjligheter 

• Antal cykelparkeringar med låsmöjligheter för lastcyklar  

• Antal cykelparkeringar med belysning 

• Antal cykelgarage  

• Antal publika pumpar 

• Antal cykelvårdsstationer 

                                                 
9 Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, 2017-04-07 

http://www.lul.se/Global/UL/Dokument/Huvuddokument_TFP2%200_beslutshandling_%20160622.pdf
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 Aktörer 

Region Uppsala, kommuner, markägare/fastighetsägare och Trafikverket region öst 

 

B. Utöka kollektivtrafikens upptagningsområde genom satsningar på 

cykelinfrastruktur 

Om målet att öka cyklandet i Uppsala län ska kunna realiseras är det viktigt att underlätta 

och stimulera kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. Att underlätta 

kombinationsresor stärker och ökar attraktiviteten av såväl kollektivtrafiken som cykel. 

Enligt den nationella cykelstrategin finns det ett upptagningsområde för en bytespunkt 

inom två till tre kilometerns cykelresa10. Region Uppsala vill öka benägenheten att 

kombinera cykel och kollektivtrafik därför behöver hela resan vara snabb, bekväm, 

smidig och trygg så att det är attraktivt att ta sig till och från bytespunkten. Det handlar 

också om att öka tillgängligheten och förbättra kopplingarna med cykel till 

kollektivtrafikens bytespunkter. När åtgärder genomförs vid hållplatser ska 

tillgängligheten för cyklister ses över så att det finns goda gång- och cykelförbindelser till 

och förbi hållplatserna. Det ska finnas goda möjligheter att parkera sin cykel vid 

hållplatser. 

 
Indikator 

• Antal km gång- och cykelväg som ansluter till kollektivtrafiken 

• Antal nya cykellänkar till bytespunkter 

 

  Aktörer 

Region Uppsala, kommuner, markägare/fastighetsägare och Trafikverket region öst. 

 

C. Verka för att framtida tågupphandling möjliggör att fler cyklar kan tas med 

ombord på tågen  

I och med att det på marknaden finns tåg som kan erbjuda fler cykelplatser utan att 

inkräkta på antalet tillgängliga sittplatser jämfört med nuvarande tåg är detta ett 

område som bör studeras vidare. Inte minst sedan S-tågen i Köpenhamn visar att det 

går att öka kollektivtrafikresandet genom en utformning av tåg som möjliggör cyklar 

ombord och att resenärerna tillåts att ta med cykeln gratis på tåget. 

 

De nuvarande tågens kapacitet för cyklar gör det också svårt att vara säker på att det 

finns en möjlighet att få plats med cykeln. När nya tåg upphandlas av Region Uppsala 

bör det finnas en möjlighet att inreda dem på ett sådant sätt att fler cyklar får plats 

ombord. 

 

Inom detta insatsområde är det viktigt att insatserna ligger i linje med det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet11. 

 

Indikator 

 Bevaka hur frågan hanteras i strategier och handlingsplaner. 

Aktör 

Region Uppsala 

                                                 
10 Nationella cykelstrategin, 2017-05-02 
11 Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, 2017-04-07 

http://www.regeringen.se/498ee9/contentassets/de846550ff4d4127b43009eb285932d3/20170426_cykelstrategi_webb.pdf
http://www.lul.se/Global/UL/Dokument/Huvuddokument_TFP2%200_beslutshandling_%20160622.pdf
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D. Förbättra möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafik  

Om målet att öka cyklandet i länet ska kunna realiseras är det av stor vikt att 

underlätta och stimulera kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. 

Kombinationen kollektivtrafik och cykel medför att länets besöksmål tillgängliggörs 

på ett nytt sätt vilket ger medför att besöksmål till exempel kan behöva över sina 

tjänster till cyklister. 

 

En faktor som är avgörande för framgångsrika kombinationsresor är att i större 

utsträckning verka för och underlätta att ta med cykel i kollektivtrafiken. Att cykeln 

inte fritt får tas med på kollektivtrafiken har flera orsaker. Bland annat gör 

utformningen av tågen och vissa stationer samt den platsbrist som uppkommer, att det 

är svårt att erbjuda mer plats åt cykeln med nuvarande förutsättningar. Vad gäller 

regionbusstrafiken så behöver busschauffören gå av för att försäkra sig om att de 

cyklar som hängs fast utanpå bussen sitter säkert. Det tar extra tid och gör det svårare 

att hålla tiden. 

 

En liten ihopfälld cykel får tas med på all kollektivtrafik i Uppsala län utan extra 

kostnad. 

 

Inom detta insatsområde är det viktigt att insatserna ligger i linje med det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet12. 

 

Indikator 

 Antalet sålda cykelbiljetter i kollektivtrafiken 

 

Aktör 

Region Uppsala 

 

E. Stärk trafikslaget cykelns roll i samhällsplaneringen 

Om cykeln ska bli det självklara valet för resor under en mil i Uppsala län behöver 

cyklandet öka i alla länets tätorter. Faktorer som snabbhet, bekvämlighet, smidighet 

och trygghet spelar stor roll för vilket färdmedel som väljs. Samhällsplanering 

behöver därför göra cykeln till det snabbaste, smidigaste och bekvämaste färdmedlet i 

och kring tätorten om fler ska välja cykeln. Trafikmiljön för cyklister behöver 

förbättras. Förutom att trafiksäkerheten behöver förbättras så behöver också 

trafikmiljön upplevas som tryggare av de som nyttjar den. 

 

Indikator 

 Antaget styrdokument där trafikslaget cykel finns med i planeringen. 

 

Aktörer 

Region Uppsala, kommuner, Länsstyrelsen Uppsala län, Trafikverket region öst, 

företagsföreningar och företag. 

 

                                                 
12 Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, 2017-04-07 

http://www.lul.se/Global/UL/Dokument/Huvuddokument_TFP2%200_beslutshandling_%20160622.pdf
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F. Säkerställ god tillgänglighet till data om det prioriterade huvudnätet för 

pendling med cykel 

Kännedomen om cykeltrafiken är generellt sett låg i jämförelse med motoriserade 

fordon. Inrapporteringen av cykelvägar i Nationella vägdatabasen (NVDB)13 är inte 

fullständig och inrapporteringen om var det är lämpligt att cykla i blandtrafik med 

motorfordon bristfällig. Inte heller är cykelvägarnas standard alltid är känd. 

Bristfälliga data gör att det är svårt att erbjuda bra cykelkartor i reseplanerare, vilket i 

sin tur riskerar att försämra upplevelsen av att cykla i Uppsala län. Utan bra data är 

det svårt att veta exakt var insatser bör göras för att förbättra trafikmiljön för cyklister 

och vilka platser som har lägre prioritet avseende förbättrad trafikmiljö. Viktigt är 

därför att säkerställa tillgång till kvalitetssäkrad data om cykelinfrastrukturen. 

 

Indikator:  

 Tillgång till kvalitetssäkrad data 

 

Aktörer 

Region Uppsala och Trafikverket region öst 

 

G. Investera i regionala cykelvägar  

Störst potential för att öka cyklingen finns i och omkring kommunhuvudorterna i 

regionen eftersom flest människor bor och är verksamma där. De regionala 

cykelvägarna löper vanligtvis utefter det statliga vägnätet. En viktig del för att de 

regionala cykelvägarna ska fungera effektivt är att de kommunala cykelvägarna 

ansluter på ett bra sätt och tvärtom. De kommunala cykelstrategierna och 

cykelplanerna är ett viktigt underlag för prioritering och genomförandet av åtgärder 

inom länstransportplanen. Det är viktigt att Region Uppsala tar till sig den lokala 

kompetens och information från kommunerna vid genomförandet av cykelstrategin. 

På sikt kommer investeringar i cykelvägar genomföras mellan orter i de prioriterade 

stråken för att stärka arbets- och studiependling.   

 

Indikator 
• Antal km planerad utbyggnad gång- och cykelvägar  

• Antal km nybyggnation gång- och cykelvägar 

  

 Aktörer 

Region Uppsala, berörda kommuner och Trafikverket region öst 

 

  

                                                 
13 http://www.nvdb.se/, 2017-05-02 

http://www.nvdb.se/
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H. Tydliggör transportslaget cykeln i länstransportplanen för ökad jämlikhet 

mellan transportslag 

Cykelsatsningar ger positiva miljö- och hälsoeffekter och trots de positiva effekter 

som följer av förbättrade möjligheter att cykla är det en relativt liten del av 

finansieringen av ny infrastruktur som traditionellt sett gått till cykling. Cykeln har i 

många fall hanterats lite vid sidan av och inte alltid setts som ett eget transportslag 

likvärdigt bedömt som de andra. 

 

Indikator 
• Fördelning av ekonomiska medel i länsplanen mellan trafikslag. 

• Informationsinsatser i samband med ny gång- och cykelväg. 

 

  Aktörer 

Region Uppsala, kommuner och Trafikverket region öst. 

 

I. Stärka cykling för rekreation och turism 

Inledningsvis kommer fokus i utvecklingen av det regionala cykelvägnätet vara att 

investera i anslutning till tätorter där potentialen för ökad cykling för arbetspendling 

är störst. På vissa platser kan det dock finnas ett behov av att åtgärda så kallade 

”felande länkar” för att binda samman tätorter med besöks- och rekreationsmål. Det 

gäller korta sträckor, upp till ett par kilometer, där ny cykelväg avsevärt kan förbättra 

de fysiska förutsättningarna för många cyklister. Eventuellt kan kommunal 

medfinansiering vara aktuellt för gång- och cykelvägar som främst har ett rekreations- 

och turismsyfte. Förbättrade möjligheter att ta med cykel på kollektivtrafiken bidrar 

också till att öka tillgängligheten till länets besöksmål. 

 

Indikator 
• Antalet åtgärder som stärker viktiga målpunkter för näringen 

 

Aktörer 

Turistorganisationer, intresseorganisationer, privata näringslivet, Turist- och 

näringslivsenheter, destinationsbolag och Visit Uppland. 

 

J. Åtgärda trafik- och säkerhetsproblem – öka trafiksäkerheten 

Nollvisionen om antalet dödade och svårt skadade cyklister är utgångspunkten för 

strategin. För att minska antalet cykelolyckor men även för att minska oron att råka ut 

för en olycka krävs insatser för att förbättra säkerheten för cyklister. Det handlar om 

att åtgärda trafikfarliga miljöer och att skapa funktionell och säker cykelinfrastruktur. 

Den enskilt största orsaken till allvarliga singelolyckor bland cyklister är dålig drift 

och dåligt underhåll av cykelvägarna.  

 

Indikator 
• Antalet åtgärder som ökar trafiksäkerheten 

 

Aktörer  
Region Uppsala, kommuner och Trafikverket region öst. 
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K. Informationsinsatser för ökad hjälmanvändning   

Kopplingen mellan vårdbehandlade cyklister och bristande användning av hjälm är 

tydlig. Därför vill Region Uppsala arbeta med olika insatser för ökad användning av 

cykelhjälm. Hjälmanvändning har en potential att minska antalet omkomna cyklister 

med 25 procent och att minska antalet allvarligt skadade cyklister med tio procent14. 

Graden av användning av cykelhjälm skiljer sig mellan kommunerna i länet.  

 

Indikator 

 Målgruppsanpassade informationsinsatser. 

 

Aktörer 

Kommuner, Trafikverket region öst och Region Uppsala.  

 

Region Uppsala vill öka den frivilliga användningen av cykelhjälm. Forskning visar 

att det har störst möjlighet att nå framgång inom följande målgrupper15: 

pendlarcyklister, föräldrar, äldre, barn och tjänstecyklister, det vill säga medarbetare i 

kommuner, landsting/region och företag. 

  

  

                                                 
14 http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-

trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-cykelhjalmsanvandning--

cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/ 2017-02-15 
15  http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-

trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-cykelhjalmsanvandning--

cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/ 2017-02-15 

http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-cykelhjalmsanvandning--cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-cykelhjalmsanvandning--cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-cykelhjalmsanvandning--cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-cykelhjalmsanvandning--cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-cykelhjalmsanvandning--cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-cykelhjalmsanvandning--cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/
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8. Genomförande  

Beroende på syfte med genomförandet av cykelobjektet bör de berörda parterna 

tydliggöra ansvarsfördelningen sig mellan sig. Det är även viktigt att samverkansformer 

mellan Trafikverket, Region Uppsala, kommun, markägare/fastighetsägare och 

organisationer tydliggörs vid genomförande, drift och underhåll. 

 

Hur blir en cykelväg till, och vem har ansvar för vad? 

I Uppsala län finns många mil av vägar avsedda för trafikanter av alla slag.  

Det finns tre olika typer av vägklasser: statliga vägar som Trafikverket ansvarar för, 

kommunala vägar som respektive kommun ansvarar för, samt enskilda vägar som har en 

eller flera privata ägare. 

 

Statliga vägar 

Trafikverket förvaltar det statliga vägnätet, de delas upp i två kategorier; dels vägar som 

är av nationellt intresse, i Uppsala län utgörs de av E4, E18, väg 56 och väg 70 och dels 

det övriga regionala vägnätet. Planeringen om vad som ska byggas på nationell nivå 

ansvarar Trafikverket för i en nationell infrastrukturplan, medan Region Uppsala har 

ansvar för prioritering av åtgärder på övriga statliga vägar i Uppsala län. Trafikverket har 

ansvaret att genomföra båda planerna vilket innebär en tät dialog med Region Uppsala för 

planering av genomförandet gällande framförallt länstransportplanen.   

 

Varje mandatperiod tilldelar regeringen via den nationella planen Region Uppsala en viss 

summa pengar att investera i transportinfrastruktur på de statliga vägar som omfattas av 

länstransportplanen. Dessa pengar fördelas av regionfullmäktige genom länstransport-

planen till olika åtgärder som är politiskt prioriterade i vårt län. Varje år antas en 

verksamhetsplan som pekar ut vad som ska genomföras eller påbörjas under kommande 

år. Det blir en slags uppdragslista till Trafikverket som efter beslut av politikerna 

genomför verksamhetsplanen. 

 

Kommunala vägar 

I varje kommun finns vissa vägar som ägs och underhålls av kommunen. Utmed dessa 

vägar är det kommunen som ansvarar för investering och projektering av cykelvägar. 

Kommunen kan i vissa fall söka stöd från Region Uppsala för att finansiera en viss 

sträcka. Detta kallas för statlig medfinansiering och ges under speciella förhållanden. 

 

Enskilda vägar 

Det kommer att finns möjlighet att söka statligt stöd för investering av cykelåtgärder 

längs enskilda vägar i Uppsala län. 
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Region Uppsala arbete 

Region Uppsala ansvarar för att ta fram en länstransportplan. I länstransportplanen 

fördelas medel från staten till olika områden, bland dem cykelinfrastruktur.  

 

Att arbeta med infrastruktur är ett sätt att främja ökad cykling. Det måste även framgå i 

den regionala och kommunala samhällsplaneringen att cykeln har en given roll i det 

hållbara samhället.  

 

När en kommun söker statlig medfinansiering för en gång- och cykelväg utmed det 

kommunala vägnätet är det viktigt att även få en redogörelse för hur kommunen ska 

arbeta för att öka andelen cyklister på den tilltänkta sträckan. Att enbart bygga 

infrastruktur utan att aktivt arbeta för ökad användning av både ny och befintlig 

infrastruktur ger små eller inga samhällsvinster. Det är av stor vikt att säkerställa 

kommunens åtaganden när det gäller framtida underhållet av gång- och cykelvägar som 

har finansierats av statlig medfinansiering. 

 

Trafikverkets arbete 

Det är Trafikverkets ansvar att verkställa och genomföra de projekt som Region Uppsalas 

fleråriga verksamhetsplan pekar ut. Trafikverket sköter därmed frågor som samråd, 

markförhandlingar, projektering och anläggning av infrastrukturen utmed det statliga 

vägnätet enligt gällande riktlinjer och lagstiftning på området.  

 

Kommunernas delaktighet  

För att lyckas med cykelstrategin är viktigt att länets kommuner får möjlighet inkomna 

med inspel i arbetet med den årliga verksamhetsplanen för lästransportplanen. Tanken är 

att kommunerna ska inkomma med förslag på cykelobjekt/cykelåtgärder längs statlig väg 

som bedöms ha en kostnad under 25 miljoner kronor till verksamhetsplan varje år. 

 

Kommunerna kan söka statligt medfinansiering för vissa cykelinfrastruktur- och 

kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet från länstransportplanens pott för 

Trafiksäkerhet och miljö samt potten för kollektivtrafikåtgärd. Potternas storlek bestäms 

av Region Uppsala och vad som medger medfinansiering bestäms av Trafikverket efter 

riktlinjerna i handbok16 för statsbidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar. 

 

Regeringen har beslutade att cykeln ska kunna vara en del av det så kallade 

stadsmiljöavtalen som främjar hållbara stadsmiljöer17. Kommuner och regioner får på så 

vis möjlighet att söka statliga medel för satsningar på cykelinfrastruktur. 

 

Cykelutvecklingsplattform – ett nätverk för cykelaktörer 

Region Uppsala kommer att samla kommunerna i länet och Trafikverket till en 

cykelutvecklingsplattform för att tillsammans i Uppsala län sprida och vidareutveckla de 

insatser och den kunskap som krävs för att lyckas med att få flera att cykla samt att 

utveckla arbetet med varje insatsområde.  

                                                 
16 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/18542/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_169_hantering_av_statlig_medfinansiering_till_regionala_koll

ektivtrafikanlaggningar.pdf , 2017-04-10 
17 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/ 2017-05-02 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/18542/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_169_hantering_av_statlig_medfinansiering_till_regionala_kollektivtrafikanlaggningar.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/18542/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_169_hantering_av_statlig_medfinansiering_till_regionala_kollektivtrafikanlaggningar.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/18542/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_169_hantering_av_statlig_medfinansiering_till_regionala_kollektivtrafikanlaggningar.pdf
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
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9. Prioriteringsprinciper 

Att på kort sikt bygga cykelväg längs de sträckor som har definierats att ingå i det 

regionala cykelvägnätet är inte möjligt på grund av de ekonomiska ramarna som finns i 

den regionala länstransportplanen. Av den anledningen måste prioriteringar göras. 

Prioriteringsprinciperna har tagits fram baserat på de förutsättningar och potentialer som i 

dagsläget finns i Uppsala län. Förutsättningar och potentialen för ökad cykling är där 

många bor, arbetar eller där flera andra målpunkter finns. Flest resor görs för att nå 

arbete, skola, inköp, men även resor till fritidsaktiviteter utgör en betydande andel. 

Satsningar som främjar en ökad och säker cykling för vardagsresor i anslutning till 

tätorter, i eller mellan närliggande tätorter för att nå arbete, skola eller allmän service 

prioriteras. I kombination med kollektivtrafiken kan cyklingen bli en del av en längre 

vardagsresa och förbättrade tillgänglighet för cykel till busshållplatser och 

kollektivtrafiknoder prioriteras.  

 

Insatser för förbättringar av rekreations- och turismcykling har en lägre prioritet än de för 

vardagsresor. Bland cykelturistlederna är de sträckor där både turism och vardagscykling 

gynnas prioriterade. Turistcykellederna skapar förutsättningar för cykelturism, men 

infrastrukturperspektivet är bara en liten del i ett större besöksnäringsperspektiv. På 

längre distanser finns potential för fritids- och motionscykling samt cykelturism. 

Prioriteringen bör främst bestå i att höja standard och förbättra trafiksäkerhet där det finns 

brister samt att bygga ut felande länkar i stråken. Samverkan är viktig mellan 

kommunernas näringslivsföreträdare, turistorganisationer och besöksnäring för att se 

cykelturism som en näringslivsfråga. Det finns även möjlighet att söka medel för 

cykelleder för turism via landsbygdsprogrammet.  

 

Den regional cykelstrategi för Uppsala län kommer att beslutas av Region Uppsala under 

hösten 2017. Den ger inriktningen för vilka åtgärder som bör finansieras via 

länstransportplanen. Ett regionalt cykelvägnät omfattas dels av länkar som binder ihop 

viktiga start- och målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels också fysiska gång- och 

cykellänkar som binder ihop tätorter i vissa fall. 

 

De åtgärder som är en del av det regionala cykelvägnätet finansieras till 100 procent av 

länsplanen. Det kan även gälla åtgärder längs enskilt vägnät. Därutöver finns behov av 

gång- och cykelvägar längs statlig väg som är av mer lokal funktion. Förslaget innebär att 

länstransportplanen finansierar dessa med 40 procent och aktuell kommun med 

60 procent. Avvägningen av procentsatsen består av att å ena sidan utgöra ett incitament 

till byggande av gång- och cykelvägar, och å andra sidan inte ta fokus och medel från 

länstransportplanens uppgift att bygga ut ett regionalt cykelvägnät som kan bidra till 

länsplanens övergripande målsättning om ökade andelar hållbara resor, det vill säga 

kollektivtrafik, cykel och gång. 
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9.1. Prioriteringsprinciperna för att rangordna objekt utmed statligt 
vägnät  

Eftersom behoven av gång- och cykelvägar sannolikt är större än de medel som avsätts i 

länstransportplanen kommer prioritering av gång- och cykelvägsobjekt att behöva göras. 

Det kommer att ske efter genomförda åtgärdsvalsstudier och följer de principer som 

redovisas i nedan. 

 

I första hand är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor prioriterat:  

 

 Öka tillgängligheten för arbets- och studiependling med cykel  

 Koppla cykelnätet till kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter  

 Öka säker tillgänglighet till skola med cykel  

 Öka förutsättningarna för att nå allmän service/fritidsaktiviteter med cykel 

 Förbättra cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter 

 Konkurrenskraft mot bilen (restidskvot, cykelandel) 

 

I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation och turism:  

 Utveckla cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med koppling till 

stråken18 i Uppsala län 

 Felande länkar där potentialen för ökad turist- eller besöksmål längs stråken i 

Uppsala län 
 

9.2. Prioriteringsprinciperna för gång- och cykelvägar inom statliga 
vägnätet  som medfinansieras av  kommuner 

 Trafiksäkerhetsbehov 

o Årsdygnstrafik 

o Hastighetsbegränsning 

o Vägbredd 

 Efterfrågan – befolkningsunderlag 

 Målgrupp 

1. Skolbarn 

2. Arbetspendling 

3. Fritid och rekreation 

För att regional hänsyn ska kunna tas delas befolkningsunderlaget in i intervaller. 

 

 

 

 

                                                 
18 Bilaga 2 – stråk i Uppsala län. 
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Kartan visar vilka stråk i Uppsala län som är prioriterade för åtgärder inom cykel och 

kombinationsresor cykel och kollektivtrafik. Åtgärderna kan vara länkar som binder ihop 

viktiga start- och målpunkter via kollektivtrafiknätet, felande länkar till prioriterade 

bytespunkter, cykelparkeringar, pumpar och fysiska gång- och cykelvägar. I vissa fall kan 

åtgärderna bindas ihop så att dessa bildar en sammanhängande gång- och cykelväg 

mellan orter. Fokus på investeringarna kommer nästan uteslutande vara inom de 

prioriterade stråken som framgår av kartan.   

 

 
Figur 5: Prioriterade stråk för åtgärder inom cykel och kombinationsresor (kollektivtrafik och cykel) 
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10. Uppföljning  

Hur arbetet inom målen och insatsområdena fortlöper kommer att följas upp i ett 

regionalt cykelbokslut som kommer genomföras kontinuerligt av Region Uppsala. Det 

har varit viktigt att säkerställa att målen kan mätas och följas upp. Uppföljningen av mål 

ett och två kommer att ske med hjälp av data från kollektivtrafikbarometern. Mål tre 

kommer att följas upp via strada. 

 

Med cykelbokslutet blir det lättare att göra de satsningar som krävs för att utveckla 

Uppsala län som cykelregion. Uppföljning är en viktig del för att säkerställa att 

investeringar görs enligt prioriteringarna och att de leder till att uppfylla mål.  

 

Uppföljning av arbetet ska göras enligt nedan: 

 Verksamhetsuppföljning av indikatorer kan t.ex. vara kostnadsfördelning mellan 

prioriterade områden. Verksamhetsuppföljningen är relativt lätt att genomföra, men 

garanterar inte att målet uppfylls.  

 

 Kvalitetsuppföljning visar om målen med cykelstrategin uppfylls, det vill säga om 

förutsättningar för ökad och säker cykling förbättras. Indikatorerna ska svara mot 

förbättringen av funktionen av cykelinvesteringarna, till exempel antal 

cykelparkeringar med tak och låsmöjligheter. 

 

 Effektuppföljning handlar om det som är det yttersta syftet: att cyklingen ökar och blir 

säkrare. Indikatorer att följa upp är till exempel andel och antal cykelresor eller antal 

rapporterade cykelolyckor. Efterfrågan är ofta svår att följa upp, dels på grund av 

svårigheter med insamling av information, dels för att det är svårt att knyta utfallet till 

konkreta insatser som gjorts.  

 

Cykelstrategin ska revideras/aktualiseras i samband med framtagande av ny 

länstransportplan, det vill säga vart fjärde år. De kartor som finns uppdateras i takt med 

fortlöpandearbete, lämpligast i samband med de årliga inriktningsbesluten för 

genomförande av länstransportplanen. Arbetet med att genomföra den regionala 

cykelstrategin ska följas upp kontinuerligt i samband med länstransportsplanens 

uppföljning. 
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11. Källförteckning 

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län  

 

Länstransportplanen för Uppsala län 2014-2025, del 1 och del 2 

 

Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län 

 

Internet 

 

1. Hantering av statlig medfinansiering  till regionala kollektivtrafikanläggningar 

samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet, 

Trafikverket,  
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/18542/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_169_hantering_av_statlig_medfinansiering_till_regio

nala_kollektivtrafikanlaggningar.pdf, 2017-04-10 

 

2. Nationella cykelstrategin 

http://www.regeringen.se/498ee9/contentassets/de846550ff4d4127b43009eb2859

32d3/20170426_cykelstrategi_webb.pdf 2017-05-02 

 

3. Nationell vägdatabas, http://www.nvdb.se/sv 2017-05-02 

 

4. Nollvisionen 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-

branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/Tillsammans-for-Nollvisionen/ 2017-05-

02 

 

5. Statsmiljöavtal 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--

och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---

stadsmiljoavtal/ 2017-05-02 

 

6. Strada, Transportstyrelsen 

http://www.transportstyrelsen.se/strada, 2017-03-30 

 

7. Ökad cykelhjälmsanvändning – cyklisters drivkrafter och statens styrmedel 
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-

trafiksakerhetsarbete/skyltfonden/projekt/slutforda-projekt/ovrigt/ovrigt/okad-

cykelhjalmsanvandning--cyklisters-drivkrafter-och-statens-styrmedel/   2017-02-15 

 

http://www.lul.se/Global/UL/Dokument/Huvuddokument_TFP2%200_beslutshandling_%20160622.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/18542/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_169_hantering_av_statlig_medfinansiering_till_regionala_kollektivtrafikanlaggningar.pdf
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Till remissinstanserna enligt särskild sändlista 
 

  

Regional cykelstrategi för Uppsala län - remiss 

 

Ett förslag till Regional cykelstrategi för Uppsala län är ute på remiss till den 15 september. När 

alla remissvar har kommit in utarbetas en ny version, som sedan behandlas av regionala 

utvecklingsnämnden den 19 oktober 2017. Strategin fastställs därefter av regionstyrelsen innan 

årsskiftet. 

 

Alla remisshandlingar  laddas ner på  www.regionuppsala.se/cykel. Av hänsyn till miljön 

distribueras inga tryckta exemplar.   

 

Berörda remissinstanser skickar in skriftliga synpunkter senast 15 september 2017 i digital form 

till region.uppsala@regionuppsala.se  och ange diarienummer RUN2017-0027. 

 

För att underlätta sammanställning av remissvaren ber vi er att besvara de frågor som ställs och 

disponera remissvaren efter dokumentets rubriker. 

Remissens syfte 

Remissen syftar till att:  

 få synpunkter på förslaget till regional cykelstrategi för Uppsala län  

 öka engagemanget och kunskapen kring de regionala cykelfrågorna    

Presentation av förslaget 

Region Uppsala erbjuder stöd i form av presentationer och fördjupad diskussion kring 

strategiförslaget under remissperioden. Bland annat inbjuds samtliga remissinstanser och övriga 

intresserade till en remisskonferens den 25 augusti kl. 9.00-12.00, i Uppsala. Anmälan görs på 

www.regionuppsala.se/cykel senast den 21 augusti.   

Frågor och information 

Frågor som gäller strategiförslaget som helhet kan besvaras av Cecilia Carlqvist, 

infrastrukturstrateg, e-post: cecilia.carlqvist@regionuppsala.se, tfn: 018-617 01 44  

 

 
Uppsala 2017-05-17 

 
Jenny Lundström, ordförande för Regionala utvecklingsnämnden  

 

Bilagor 

1. Regional cykelstrategi för Uppsala län, remissversion 

2. Processbild för mål, strategi, insatsområden   

3. Stråk i Uppsala län 

4. Sändlista remissinsatserna 

http://www.regionuppsala.se/cykel
mailto:region.uppsala@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/cykel
mailto:cecilia.carlqvist@regionuppsala.se
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§ 108 Dnr 2017/00471  

Vattenprogram 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat Vattenprogram för Håbo 

kommun daterad den 8 augusti 2017.  

Sammanfattning  

Miljö- och tekniknämnden har lämnat uppdrag om att ta fram ett 

Vattenprogram för Håbo kommun. Arbetet påbörjades parallellt med ny 

översiktsplan under 2015.  

Vattenprogrammet summerar allmänt om gällande internationella och 

nationella riktlinjer kring vatten, ger en nulägesbeskrivning kring 

vattenförekomster i Håbo samt konkretiserar en målsättning i inriktningar 

som baseras på den lokala problembilden och de största utmaningarna som 

finns i Håbo kommun för att uppnå en god vattenkvalitet. Mot den 

bakgrunden fokuserar Vattenprogrammet för Håbo kommun på tre 

inriktningar; 

-Ingen övergödning 

-Säkrad dricksvattenförsörjning 

-Giftfria vatten. 

En särskilt inrättad ”vattengrupp” hanterar uppföljning av 

Vattenprogrammet och de konkreta aktiviteter som kopplas till programmet 

vartefter för att nå målbilden. Uppföljning redovisas en gång årligen till 

vattenmyndigheterna och kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Vattenprogram för Håbo kommun daterad 2017-08-08 

______________ 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anna-Karin Bergvall, Förvaltningschef 
0171 52825 
anna-karin.bergvall@habo.se 

 

Godkännande av Vattenprogram för Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat Vattenprogram för Håbo 

kommun daterad den 8 augusti 2017.   

 

Sammanfattning 

Miljö- och tekniknämnden har lämnat uppdrag om att ta fram ett 

Vattenprogram för Håbo kommun. Arbetet påbörjades parallellt med ny 

översiktsplan under 2015.  

Vattenprogrammet summerar allmänt om gällande internationella och 

nationella riktlinjer kring vatten, ger en nulägesbeskrivning kring 

vattenförekomster i Håbo samt konkretiserar en målsättning i inriktningar 

som baseras på den lokala problembilden och de största utmaningarna som 

finns i Håbo kommun för att uppnå en god vattenkvalitet. Mot den 

bakgrunden fokuserar Vattenprogrammet för Håbo kommun på tre 

inriktningar; 

-Ingen övergödning 

-Säkrad dricksvattenförsörjning 

-Giftfria vatten.   

 

En särskilt inrättad ”vattengrupp” hanterar uppföljning av 

Vattenprogrammet och de konkreta aktiviteter som kopplas till programmet 

vartefter för att nå målbilden. Uppföljning redovisas en gång årligen till 

vattenmyndigheterna och kommunstyrelsen.    

 
Ärendet 

Miljö- och tekniknämnden lämnade 2011 ett uppdrag om att ta fram en 

vattenplan/vattenprogram, och beskrev då vikten av att ha ett strategiskt 

dokument om vatten för en mälarkommun som Håbo.  

 

”Dokumentet ska redovisa vilka långsiktiga strategier som kommunen har 

för att ta tillvara samtliga vattenresurser samt planera långsiktigt för att 

värna och förbättra vattenkvaliteten i och runt kommunen. Ett sådant 

dokument bör samordnas och samspela med den kommunala översiktliga 

planeringen som enligt PBL ska redovisas kommunens långsiktiga mark- 

och vattenanvändning.”  

Arbetet med framtagande av Vattenprogram igångsattes på allvar parallellt 

med arbetet med ny översiktsplan som påbörjades under 2015. En 

projektgrupp, ”vattengrupp”, har varit motorn i uppdraget. I gruppen har 
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representanter från plan- och exploateringsavdelningen, miljöavdelningen 

och VA-enheten ingått.  

Utgångspunkter i det förslag till Vattenprogram som nu är upprättat utgörs 

av den övergripande internationella och nationella målsättningen att uppnå 

en god vattenkvalitet, som fastställs genom vattendirektivet samt de 

nationella miljökvalitetsmålen. Kommunens Vision för 2030 samt 

Miljöstrategin utgör viktigt lokala utgångspunkter. Då arbetet med 

översiktsplan har pågått parallellt med Vattenprogrammet så har 

intentionerna kring vatten avspeglat sig i samrådsförslaget till översiktsplan.  

Vattenprogrammet summerar allmänt vad som gäller kring vatten, ger en 

nulägesbeskrivning kring vattenförekomster i Håbo samt konkretiserar en 

målsättning i inriktningar som baseras på den lokala problembilden och de 

största utmaningarna som finns i Håbo kommun för att uppnå en god 

vattenkvalitet. Mot den bakgrunden fokuserar Vattenprogrammet för Håbo 

kommun på tre inriktningar; 

-Ingen övergödning 

-Säkrad dricksvattenförsörjning 

-Giftfria vatten.   

 

Det finns en målbild som beskrivs för respektive inriktning, och strategier 

för att nå målbilden. De konkreta åtgärderna varierar över tid och hanteras 

via den vattengrupp som fokuserar på vattenfrågorna. Vattengruppen 

förankrar sedan det löpande arbetet hos ansvariga chefer. Genomförande av 

aktiviteter och/eller projekt hanteras sedan av respektive verksamhet.  

 

Framtagande av en Dagvattenpolicy har också skett parallellt med 

framtagande av Vattenprogrammet. Policyn utgör ett av ”arbetsverktygen” 

för att uppnå målbilderna i Vattenprogrammet.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Årlig uppföljning sker i samband med rapportering till Vattenmyndigheten.   

Beslutsunderlag 

– Vattenprogram för Håbo kommun daterad 2017-08-08   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska utskottet 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 
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Övergödning (exempelutdrag från GIS Vattenprogram)

Teckenförklaring
Miljöproblem - övergödning

<alla andra värden>
Miljöproblem - övergödning

Ja
Nej



Ekologisk status (exempelutdrag från GIS Vattenprogram)

Teckenförklaring
Ekologisk status

<alla andra värden>
Ekologisk Status

God
Måttlig
Otillfredsställande



Belastning av kväve fr. enskilda avlopp (exempelutdrag från GIS Vattenprogram)

Teckenförklaring
Enskilda avlopp - Kväve

<alla andra värden>
Enskilda avlopp - Kväve

0
7
12
109
159
192
561
781
1568
1752
1953



Avrinningsområden (exempelutdrag från GIS Vattenprogram)

Teckenförklaring
Avrinningsområde_generell_info

<alla andra värden>
Recipient

Ekoln
Gorran
Lilla Ullfjärden
Lårstaviken
Prästfjärden
Skofjärden
Stora Ullfjärden
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1. VATTEN 

1.1 Intro 

Håbo kommun är en Mälarkommun vars kommungräns till övervägande del 

består av mälarstränder och kommunens yta består till cirka 30 procent av 

vatten. Samtliga av kommunens större ytvattenförekomster är sund eller 

vikar till Mälaren. Håbo kommun ligger inom huvudavrinningsområdet 

Norrström, som sträcker sig från Kilsbergen och Bergslagen i väster till 

Stockholm i öster och omfattar hela Mälarens närområde.  

Vatten är en naturresurs som samtliga av världens livsformer är beroende 

av. Dricksvattenförsörjning, avlopp, transporter, livsmiljöer för växter och 

djur samt rekreation och friluftsliv är exempel på några av de intressen som 

är nära sammankopplade till vattnet och dess kvalitet. Mälaren utgör bland 

annat dricksvattentäkt för omkring två miljoner människor i Sverige och 

Håbo kommuns dricksvattenförsörjningen sker genom uttag från Mälaren. 

Det samhällsekonomiska värdet för Mälaren är mycket stort och värdet av 

en god vattenkvalitet är högt. Att arbeta med att bevara och förbättra 

kommunens vattenkvalitet är därför prioriterat.  

Enligt VISS
1
statusklassificering är övergödning det största 

vattenmiljöproblemet i Mälardalen. Mälaren är en naturligt näringsrik sjö, 

vilket gör att den är extra känslig för övergödning.
2
 Vattnets kvalitet 

påverkas i stor utsträckning av markanvändningen i delavrinningsområdet. 

Mälardalen är ett tätbefolkat område där andelen hårdgjord yta är stort, 

vilket är en förklaring till den miljöproblematik som råder. Även jordbruket 

och skogsbruket är utbrett i området och har historiskt sett bidragit till 

belastning av vattnets kvalitet vad gäller övergödning.  

Övergödningsproblem samt utsläpp av miljögifter, i form av metaller så som 

krom, zink och koppar och kemikalier så som bekämpningsmedel, 

läkemedel med mera, är de största vattenmiljöproblemen i kommunens 

vattenförekomster enligt VISS statusklassificering. Samtliga 

ytvattenförekomster har problem med för höga halter bromerad difenyleter 

och kvicksilverföroreningar vilket resulterar i att god kemisk status inte 

uppnås. 

1.2 Arbete mot en god vattenkvalitet 

Vattnet följer inte administrativa gränser. En försämring av vattenkvaliteten 

kan bero på påverkan som sker uppströms och utsläpp som sker inom 

kommunens gränser drabbar boende, verksamma samt djur och natur 

nedströms. Det går sällan att identifiera en samhällsaktör som är enskilt 

ansvarig vid en försämring av vattnets kvalitet. Det krävs ett aktivt arbete 

för att nå samt bibehålla en god vattenkvalitet. Kommunen har ett 

övergripande ansvar i det arbetet. 

                                                           
1
 Vatteninformationssystem Sverige (VISS)  

2
 Källa Mälarens Vattenvårdsförbund 

http://viss.lansstyrelsen.se/areastatisticsform.aspx?area=4,368
http://www.malaren.org/malaren/malaren-och-dess-naromrade/naturligt-naringsrik-sjo/
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Arbetet mot en förbättrad vattenkvalitet ställer krav på samarbete och 

samordning, inom kommunen såväl som i mellankommunala forum. 

Vattenfrågan måste hanteras som en integrerad och naturlig del av den 

löpande verksamheten och i kommunens dialog med andra verksamma 

aktörer i kommunen.  

Att beakta påverkan på vattnet och dess kvalitet ska vara en självklarhet 

inom kommunens verksamheter. Arbetet ska präglas av långsiktighet och 

för att effektivisera arbetet måste frågan hanteras tidigt i processer som 

potentiellt kan påverka vattnets kvalitet. Vattenfrågan ska hanteras löpande i 

de verksamheter vars arbete har en direkt inverkan på vattnets kvalitet. 

Påverkan på vattnet och dess kvalitet ska alltid beaktas vid planläggning, 

lovgivning, tillstånd, tillsyn och drift. 

Vattenprogrammet anger Håbo kommuns inriktning avseende arbetet mot 

en god vattenkvalitet. Vattenprogrammet fungerar dels som ett 

kunskapsunderlag och verktyg inom kommunens verksamhet och dels som 

en prioriteringsgrund. I vattenprogrammet presenteras tre strategiska 

inriktningar som specificerar Håbo kommuns prioritering i arbetet. 

Vattenprogrammet har en tidshorisont som sträcker sig till år 2030.  

1.2.1 Organisation  

En vattengrupp med representanter från plan- och exploateringsavdelningen, 

VA-enheten och miljöavdelningen träffas minst två gånger/år för att planera 

och följa upp åtgärder. Vattengruppen ansvarar för att årligen ta fram 

åtgärder kopplade till angivna inriktningar. I februari varje år sker en 

rapportering till Vattenmyndigheterna enligt gällande förvaltningsplan för 

Norra Östersjöns vattendistrikt samt en avstämning i kommunstyrelsen (KS) 

där bedrivet arbete för att uppnå fastställda inriktningar rapporteras. Plan- 

och exploateringsavdelningen kallar vattengruppen och ansvarar för 

avstämning till kommunstyrelsen och Vattenmyndigheterna. 

1.2.2 Uppdatering 

Vattenprogrammet måste ajourhållas för att ständigt vara aktuellt. I takt med 

att vattnets kvalitet samt kunskapsunderlaget för detta ändras kan Håbo 

kommuns prioriteringar avseende vattenarbetet behöva ändras. En 

uppdatering av vattenprogrammet sker vid behov, senast år 2021 i samband 

med att vattenförvaltningen uppdaterar statusklassificering och 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna i kommunen.  

Inför uppdatering av vattenprogrammet ska programmet utvärderas och 

följas upp. Detta utgör underlag vid uppdatering av programmet. Plan- och 

exploateringsavdelningen ansvarar för utvärdering, uppföljning och 

revidering av vattenprogrammet. Utöver plan- och exploateringsavdelningen 

deltar VA-enheten och Miljöavdelningen. 
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1.3 Syfte och avgränsning 

Vattenprogrammet syftar till att fastställa Håbo kommuns prioritering och 

inriktning för att uppnå de europeiska, nationella samt kommunala mål som 

finns kopplat till vattnet och dess kvalitet. Programmet behandlar inte vatten 

med utgångspunkt i den resurs det utgör kopplat till rekreativa värden och 

attraktiva miljöer. Programmet hanterar inte heller översvämningsfrågan.  

Dokumentet, i egenskap av program, tar inte i detalj ställning till utförande, 

metod eller detaljerad tidsplan. Det sker i berörda verksamheters arbete samt 

i en vattengrupp med representation av tjänstemän från berörda avdelningar. 

Avstämning av arbetet sker genom en årlig rapportering till KS och 

Vattenmyndigheterna. 

Vattenprogrammet tillämpar VISS indelning av vattnet i så kallade 

vattenförekomster. En avgränsning görs där den nedre storleksgränsen för 

grundvatten är förekomster som producerar mer än 10 m
3
/dag, försörjer fler 

än 50 personer eller är avsedda för sådan användning i framtiden. Gällande 

ytvatten ska sjöar ha en yta om minst 1 km
2
 och vattendrag vara minst 15 

km långa för att pekas ut som ytvattenförekomster. 

Vid kartläggning av markanvändning, jordarter och belastning redovisas 

data utifrån delavrinningsområden
3
. Värden för delavrinningsområden som 

helt eller delvis är lokaliserade inom kommunens gränser presenteras, med 

undantag för mindre delavrinningsområden som utgörs av öar. 

Delavrinningsområden som ligger helt utanför kommunens gränser, men 

vars avrinning sker till vattenförekomster inom kommunen presenteras inte, 

då kommunens rådighet att genomföra åtgärder i dessa områden är 

begränsad. 

2. RAMAR 

2.1 EU:s ramdirektiv för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten
4
 (vattendirektivet) trädde i kraft år 2000. Syftet 

med direktivet är att uppnå ett långsiktigt och hållbart nyttjande av samtliga 

vattenresurser inom EU. I Sverige hanteras vattendirektivet genom fem 

vattendistrikt som styrs av fem vattenmyndigheter, där Håbo kommun 

tillhör Vattenmyndigheten Norra Östersjön samt Norra Östersjöns 

vattendistrikt.  

Vattendistriktens övergripande mål är att uppnå en god ekologisk och 

kemisk status i ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) samt en god 

kemisk och kvantitativ status i grundvatten. Arbetet ska fokusera på att 

minska föroreningar, främja en hållbar vattenanvändning och förbättra 

välståndet för de vattenberoende ekosystemen.  

                                                           
3
 Se interaktiv karta, länk. 

4
 Ramdirektivet: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=SV 

 

file:///X:/Data/Arbetsdata/Plan/Marie/Vattenprogram/Kartpaket/Maries%20lager.mpk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=SV
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2.1.1 Åtgärdsprogram 

Vattenmyndigheten tar bland annat fram miljökvalitetsnormer (MKN), som 

anger vilken status vattenförekomster ska uppnå, samt har ansvaret för att 

fastställa ett åtgärdsprogram för vattendistriktet, som anger hur 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet riktas till 

myndigheter och kommuner och dessa har ansvar för att vidta de åtgärder 

som behövs (5kap.8§ MB). Myndigheter och kommuner ansvarar även för 

att miljökvalitetsnormerna följs (5kap.3§ MB).  I ”Förvaltningsplan 2016-

2021 Norra Östersjöns vattendistrikt” finns åtta ålägganden riktade till 

kommunerna (Del 4 –Åtgärdsprogram 2016-2021, s.91-103).  

Vattendirektivets övergripande målsättning och vattendistriktets arbete 

kopplat till detta ligger i linje med presenterad inriktning i Håbo kommuns 

vattenprogram. Vattenprogrammet hanterar frågan på en mer lokal nivå, där 

programmets inriktning utgör en prioritering av vilka frågor som är viktigast 

inom Håbo kommun för att de europeiska och nationella målsättningarna 

ska uppfyllas.  

2.2 Nationella miljökvalitetsmål 

På nationell nivå bedrivs miljöpolitiken utifrån ett miljömålssystem som 

bland annat innehåller generationsmål och miljökvalitetsmål. 

Generationsmålet anger den samhällsomställning som behöver ske inom en 

generation för att nå en bra miljö. Målet är vägledande för miljöarbetet på 

alla nivåer i samhället. De 16 nationella miljökvalitetsmålen beskriver det 

tillstånd som eftersträvas i den svenska miljön år 2020.  

Många av miljökvalitetsmålen berör, direkt eller indirekt, vattentillståndet. 

Sex av de nationella miljökvalitetsmålen har en direkt koppling till vattnet 

(ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god 

kvalitet, myllrande våtmarker, bara naturlig försurning, hav i balans och 

levande kust och skärgård) men även andra mål, som exempelvis god 

bebyggd miljö, giftfri miljö och ett rikt växt- och djurliv, är nära kopplat till 

vattnet och dess kvalitet.  

2.3 Kommunala styrdokument 

Visionen Vårt Håbo 2030, miljöstrategin och kommunens översiktsplan har 

en tydlig koppling till kommunens vattenprogram och utgör tillsammans 

med internationella och nationella styrdokument utgångspunkt för 

vattenprogrammets inriktning.  

2.3.1 Vårt Håbo 2030 

Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, består av fyra inriktningar. Visionen 

framhåller att Håbo ska vara en aktiv part i Mälardalen, en Mälarkommun 

nära naturen, Bålsta ska vara en levande småstad och kommunen ska vara 

hållbar och sträva mot jämlikhet och delaktighet.  

Visionen framhäver Håbos närhet till vattnet och Mälaren. Närheten är en 

resurs och en attraktionskraft för bland annat bostadsproduktionen, turismen 

och näringslivet. Samtidigt är Mälaren hem för många växter och djurarter, 
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vilket ställer krav på stor hänsyn och varsamhet vid utveckling av 

kommunen som kan påverka vattnet och dess värden.  

2.3.2 Miljöstrategi 

Håbo kommuns miljöstrategi syftar till att gynna och stärka framförallt en 

ekologiskt hållbar utveckling av kommunen, genom att strukturera 

miljöarbetet inom kommunens organisation. Målsättningen är att uppnå 

kommunens vision om en tillväxt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbar 

samt i balans med miljö och klimat. Strategin är Håbo kommuns sätt att 

möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen.  

Strategin har tre inriktningar; fossilbränslefri kommun, giftfri och 

resurseffektiv kommun och naturmiljöer med mångfald. Miljöstrategin är 

överordnad vattenprogrammet. Inriktningen i vattenprogrammet ligger i 

linje med de övergripande målsättningar som uttrycks i miljöstrategin och 

vattnets kvalitet är en viktig beståndsdel i arbetet mot miljöstrategins 

målsättningar. Vattenprogrammet fungerar som en konkretisering av de 

målsättningar som rör vattenfrågan i miljöstrategin. 

2.3.3 Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 

Håbo kommun har en översiktsplan från 2006 för kommunen samt en 

fördjupad översiktsplan från 2010 för Bålsta tätort. En ny översiktsplan för 

hela Håbo kommun, inklusive Bålsta tätort är under framtagande och 

beräknas bli antagen år 2018.  

Gällande översiktsplanen anger övergripande att utveckling ska ske i 

befintliga stråk med utbyggda vägar, kollektivtrafik och VA-ledningar. 

Närheten till natur och Mälaren framhålls som ett starkt värde för 

kommuninvånarna och Mälarens viktiga funktion för rekreation och 

friluftsliv, betydelse för dricksvattenförsörjning och dess biologiska värden 

för fågellivet, samt fiske och biologisk produktion uppmärksammas.  

Övergödningsproblematiken uppmärksammas också och frågan kopplas 

bland annat till enskilda avlopp och det kommunala vatten- och 

avloppsnätet. Översiktsplanen framhåller att anslutning till kommunalt VA 

ska eftersträvas och redovisar planerad utbyggnad av det kommunala VA-

nätet.  

Översiktsplanen behandlar även kommunens dagvattenhantering. 

Kommunen ska, genom sin VA-verksamhet, sträva efter att minska/utjämna 

flödet av dagvatten. Att omhänderta dagvattnet nära källan förespråkas och 

tillämpande av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vid byggande 

av nya bostadsområden ska tillämpas där det är möjligt. 

Dagvattenhanteringen hanteras vidare i kommunens dagvattenpolicy.  

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta anger en liknande inriktning för 

dagvattenhantering och förspråkar att dagvattnet ska fördröjas i ett tidigt 

skede så att rening hinner ske genom naturliga processer. Här framhålls 

vidare att frågan om reservvattentäkt ska utredas för att förstärka kapaciteten 
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och tåligheten av dricksvattenförsörjningen i kommunens vattenverk i 

Bålsta och Skokloster samt att vattenskyddsområde för Bålsta vattentäkt ska 

inrättas. 

Samrådsförslaget till den nya översiktsplanen har ett ännu mer ingående 

fokus på att förvalta, utveckla och tillgängliggöra kommunens 

vattenresurser. Genom sin planering, tillsyn och VA-verksamhet ska 

kommunen verka för att uppnå vattendirektivets mål god vattenstatus i alla 

yt- och grundvattenförekomster till 2021. Vid nybyggnation på kommunens 

mark ska där det är möjligt förbättringsåtgärder avseende vattenkvaliteten 

göras. Kommunen ska även verka för att motsvarande åtgärder genomförs 

på icke-kommunägd mark.  

Samrådsförlaget förespråkar en fokuserad utveckling där genomförda 

investeringar i infrastruktur, kollektivtrafik och VA-nät ska nyttjas. 

Kapaciteten i VA-systemet ska utgöra en avgörande faktor vid bedömning 

av lämpliga nya bebyggelseområden. Kommunen ska framförallt utvecklas i 

Bålsta tätort samt vid befintliga bebyggelsekoncentrationer. Kopplingen till 

Mälaren ska förstärkas och strandområden och vattenmiljöer ska bevaras, 

utvecklas och tillgängliggöras. I redan ianspråkstagna strandområden kan 

tillgängligheten ökas och bidra till ökade rekreations-, friluftslivs-, och 

besöksvärden. I strandområden med höga biologiska värden ska dessa 

premieras över en ökad tillgänglighet. I takt med ökad bebyggelse ökar 

vikten av att strandskyddet värnas. 

Ett väl fungerande VA-system krävs för att kunna säkerställa en hållbar 

utveckling, och kraven ökar i takt med ökad bebyggelse och när fler 

områden ansluts till VA-nätet. Samrådsförslaget anger att detta ska hanteras 

genom framtagande av en VA-plan. En uppdatering av riktlinjer för enskilda 

avlopp som också pekar ut särskilt känsliga områden bör göras, där 

tillsynsmyndigheten kan ställa högre krav på rening. En ökad 

näringsbelastning till Mälaren, från både avlopps- och dagvatten är ett hot 

mot vattenkvaliten och behöver därför minimeras. Möjligheten att koppla 

samman kommunens reningsverk genom mellankommunala lösningar ska 

också undersökas.   

Dricksvattenfrågan uppmärksammas i samrådsförslaget och där anges att 

samtliga kommunens vattentäkter ska skyddas genom inrättande av 

vattenskyddsområden. Även andra större grundvattenförekomster och 

enskilda vattentäkter kan behöva skyddas. För att trygga en långsiktigt 

säkrad dricksvattenförsörjning ska alternativa vattentäkter till Mälaren 

kartläggas.  

Hanteringen av dagvatten ska ske utifrån kommunens dagvattenpolicy. 

Dagvattenpolicyn anger ett gemensamt ställningstagande för hur kommunen 

ska betrakta dagvattenfrågan vid planering, byggande och drift. 

Dagvattenpolicyn ska underlätta arbetet med planprogram och detaljplaner i 

riktning mot de övergripande mål för dagvattenhantering som anges i 

kommunens översiktsplan. Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs i 



 

 VATTENPROGRAM 9(16) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-15 KS 2017/00471 nr 76816 

 

utveckling av tätortsnära miljöer. Policyn utgör även stöd i kommunens 

miljötillsyn.  

Samrådsförslaget belyser också behovet av klimatanpassningar för att möta 

framtida klimatförändringar. Behovet av grönområden och 

mångfunktionella ytor som är temperaturreglerande och kan ta hand om 

stora vattenflöden lyfts fram som ett viktigt verktyg. Hur ökade vattenflöden 

ska hanteras berörs vidare i dagvattenpolicyn och VA-planen. 

3. INRIKTNING 

Den övergripande internationella och nationella målsättningen att uppnå en 

god vattenkvalitet, som fastställs genom vattendirektivet, de nationella 

miljökvalitetsmålen samt Förvaltningsplan för Norra Östersjöns 

vattendiskrikt, gäller för Håbo kommun och utgör tillsammans med 

kommunala styrdokument utgångspunkt i kommunens vattenprogram. 

Vattenprogrammet konkretiserar målsättningen i inriktningar som utgår från 

den lokala problembilden och de största utmaningarna som finns i Håbo 

kommun för att uppnå en god vattenkvalitet.  

3.1 Nulägesbeskrivning 

Enligt VISS indelning i vattenförekomster ligger nio ytvattenförekomster 

och tre grundvattenförekomster helt eller delvis inom Håbo kommun, se 

bilaga 2. Kommunens vattenförekomster har framförallt problem med 

övergödning (åtta av nio ytvattenförekomster) och miljögifter (samtliga 

ytvattenförekomster) enligt VISS statusklassificering. 

Grundvattenförekomsterna i kommunen har generellt en god status.  

Givet nulägessituationen för kommunens vattenförekomster fastställer 

vattenprogrammet tre inriktningar för Håbo kommuns vattenarbete. Dessa 

utgör kommunens prioritering i arbetet mot en god vattenstatus. De tre 

inriktningarna är; ingen övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och 

giftfria vatten. 

Vattenprogrammet är ett strategiskt dokument med en lång tidshorisont. I 

samband med inriktningarna presenteras målbilder. Målbilderna fungerar 

vägledande och anger det tillstånd som ska eftersträvas i arbetet mot en 

förbättrad vattenkvalitet. Målåret när detta ska vara uppfyllt är år 2030. För 

att nå målbilden krävs ett aktivt arbete med frågan redan nu. 

De tre inriktningarna bryts ned i ett antal strategier som fastställer vad 

kommunens verksamheter ska göra för att målbilderna ska uppnås. Berörda 

verksamheter ansvarar för att implementera strategierna i sin verksamhet. 

Konkreta åtgärder och aktiviteter för att efterleva strategierna tas fram 

genom ett förvaltningsövergripande samarbete mellan berörda avdelningar 

(vattengruppen).  

Figur 1 visar hur de nationella målen, vattenprogrammets inriktningar, 

målbilder och strategier samt berörda verksamheters aktiviteter för att uppnå 

dessa förhåller sig till varandra.  
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Figur 1. Vattenprogrammets inriktningar och strategier.  

3.2 Ingen övergödning 

Övergödning innebär att näringshalterna, av framförallt kväve och fosfor, är 

för höga. Det medför att produktionen av biomassa ökar. Det resulterar i 

igenväxning av vattenförekomsten samt algblomning, ibland av alger som är 

skadliga för växter och djur. Vid algblomning finns risk för syrebrist på 

bottnarna då nedbrytning av algerna är en syrekrävande process.  

Övergödning förändrar livsmiljöerna för djur och växter i vattnet och 

innebär en påverkan och obalans i sjöars och vattendrags ekosystem. 

Vanligtvis minskar variationen av växt- och djurarter vilket påverkar den 

biologiska mångfalden negativt. Övergödning bidrar även till försämrad 

råvattenkvalitet och försvårar rening i dricksvattenverken.  

Övergödning i sjöar och vattendrag är ett vanligt förekommande problem i 

tätbefolkade områden samt i områden med ett omfattande jordbruk. Utsläpp 

av kväve och fosfor härrör framförallt från jordbruksläckage, utsläpp från 

avloppsreningsverk och enskilda avlopp, industrier samt luftutsläpp från 

bland annat biltrafiken. Även dagvatten innehåller fosfor och kväve och i 

områden med hög andel hårdgjord yta kan dagvattens påverkan på 

övergödningen vara stor.   
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Pågående klimatförändringar riskerar att bidra ytterligare till övergödning 

och algblomning. Detta beror framförallt på en ökad nederbörd vilket 

innebär en ökad transport av näringsämnen från land till vatten samt ett 

varmare klimat vilket påskyndar de biogeokemiska processerna som ligger 

bakom algblomning.  

3.2.1 Målbild 

Halterna av kväve och fosfor i vattnet är på en sådan nivå att en hög 

biologisk mångfald och goda livsvillkor för växter och djur inte äventyras. 

Håbo kommun bidrar aktivt med att minska halterna av kväve och fosfor i 

kommunens vattenförekomster genom kommunens plan- och lovgivning, 

VA-huvudmannaskap, miljötillsyn samt genom kommunen som 

opinionsbildare och informationsspridare. 

 Minimera nyexploaterings påverkan på övergödningsproblematiken  

Utveckling och exploatering av kommunen bör i huvudsak ske så att 

befintliga investeringar nyttjas och gemensamma anläggningar används. 

Detta för att bedriva en resurseffektiv planering där redan gjorda 

investeringar tillvaratas, bilberoendet minimeras, kommunens VA-nät 

nyttjas och genom detta minimera tillväxtens påverkan på 

övergödningsproblematiken.  

Om utveckling sker utanför befintliga koncentrationer och stråk ska 

bebyggelsens näringsbelastning på recipienten beaktas vid avgörande om 

planens/lovets lämplighet. I områden där avrinning sker till 

vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status på grund av 

övergödningsproblematik är detta särskilt viktigt.  

Där anslutning till kommunalt VA inte är möjligt ska samordnande 

lösningar eftersträvas för att minimera antalet utsläppspunkter och skapa 

ökade möjligheter till kontroll. Inom särskilt utpekade områden, 

identifierade i kommunens policy för enskilda avlopp, bör utredningar för 

att ta fram förslag till gemensam eller kommunal lösning av avloppsfrågan 

initieras vid en eventuell nyexploatering. 

Eventuella negativa effekter på näringsbelastningen bör synliggöras tidigt i 

planeringsprocessen för att motverka, minimera samt åtgärda påverkan på 

ett effektivt sätt. Lösningar som minimerar nyexploateringens negativa 

påverkan på recipientens vattenkvalitet ska alltid eftersträvas.  

 Minska kommunens påverkan på näringsbelastningen 

Kommunen som organisation ska bidra till att de utsläpp av kväve och 

fosfor som härrör från den egna verksamheten, samt de utsläpp som 

kommunen i form av markägare har rådighet över, minskar. Vattendirektivet 

presenterar högt ställda krav på kommunala reningsverk och dess utsläpp av 

kväve och fosfor. I takt med ökade krav på rening bör samordnande 

lösningar för reningsverken belysas. Möjligheten att koppla samman 

kommunens reningsverk, med varandra eller genom mellankommunala 

lösningar, bör utredas för att genom detta skapa samordningsvinster som på 
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ett effektivt sätt tillmötesgår de ständigt ökande reningskraven. En bättre 

rening av kommunens avloppsvatten innebär även positiva följder på 

miljögiftsproblematiken. Befintlig belastning som härrör från dagens verk 

samt befintliga och möjliga platser för bräddning bör kartläggas för att 

säkerställa en hög kunskap om kommunens egen påverkan på 

vattenförekomsterna.  

Kommunen i form av markägare ska genom arrendeavtal säkerställa att 

arrendatorers verksamheter inte medför en ökad näringsbelastning i 

kommunens vattenförekomster.  

 Bidra till att invånare och icke kommunala verksamheter minimerar 

sin påverkan på näringsbelastningen. 

För att minimera den påverkan som härrör från verksamheter utanför den 

kommunala regin ska kommunen arbeta aktivt, genom befintliga kanaler, 

för en minskad näringsbelastning. Kommunen i form av tillsynsmyndighet, 

rådgivande organ och informationsspridare bör i möjligaste mån hjälpa 

övriga samhällsaktörer till en minskad näringsbelastning genom 

informationsspridning, vägledning och rådgivning. Det är särskilt viktigt vid 

kontakt med verksamma lantbrukare i kommunen, då lantbruket är en 

verksamhet som kan innebära stor näringsbelastning. Kommunen bör därför 

utöka sin tillsyn gällande jordbruk- och hästhållningsverksamheter. 

Kommunen ska verka för att enskilda avlopp ska ha en tillfredsställande 

rening. Genom kommunens miljötillsyn säkerställs att kommunens enskilda 

avlopp följer de krav som ställs i vattendirektivet. Tillsynen är särskilt 

prioriterad i områden där avrinning sker till vattenförekomster som inte 

uppnår god ekologisk status på grund av övergödningsproblematik samt där 

åtgärder innebär en stor nytta för hälsa och miljö. Till år 2021 ska 

kommunen, genom sin tillsynsutövning, ställt erforderliga krav på samtliga 

av kommunens enskilda avlopp. 

Kommunen ska vidare verka för att berörda privatpersoners kunskap om 

enskilda avloppslösningars påverkan på vattenstatusen är hög och att 

fastighetsägare har god kunskap om sina anläggningars påverkan på 

omgivande miljö.  

Kommunen ska sträva efter att ha en aktiv roll i regionala, 

mellankommunala samt lokala samarbetsprojekt som syftar till att minska 

övergödningsproblematiken.  

3.3 Säkrad dricksvattenförsörjning 

En säkrad dricksvattenförsörjning berör vårt grundvatten såväl som vårt 

ytvatten. Mälaren utgör dricksvattentäkt för omkring två miljoner människor 

och en god vattenkvalitet i Mälaren har ett oerhört stort samhällsekonomiskt 

värde. Det sker en befolkningstillväxt i Mälardalen samt Håbo kommun, 

vilket innebär ett ökat behov av dricksvatten.  
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I kommunen finns tre grundvattenförekomster. Grundvattnet nyttjas inte till 

den kommunala vattenförsörjningen men för enskild dricksvattenförsörjning 

genom egna brunnar. Yt- och grundvattnet hänger samman och 

miljöproblem i ytvattnet kan påverka kvaliteten i grundvattnet och vice 

versa. 

Klimatförändringarna kommer innebära påverkan på vattenkvaliteten och 

vattenresurserna, bland annat genom våtare vintrar och torrare somrar. 

Torrare somrar kommer innebära en försämrad vattenomsättning och lägre 

vattennivåer, vilket påverkar dricksvattenförsörjningen. Häftiga skyfall och 

varmare temperaturer ökar risken för spridning av föroreningar. En förhöjd 

havsnivå, vilket är att vänta i samband med klimatförändringarna, riskerar 

att medföra saltvatteninträngning i Mälaren och hota möjligheten att nyttja 

Mälaren som dricksvattentäkt.  

3.3.1 Målbild 

Dricksvattenförsörjningen håller hög kvalitet och tillgången till rent 

dricksvatten är långsiktigt tryggad i Håbo kommun. Grundvattnet är av en 

sådan kvalitet att den inte hindrar eller begränsar den enskilda 

dricksvattenförsörjningen. 

Hänsyn tas till kommande klimatförändringar och dess påverkan på 

dricksvattenförsörjningen. Kapaciteten är anpassad efter de ökande behov 

som uppstår i takt med en ökande befolkningsmängd och tillgången till 

vatten utgör inte en begränsande faktor vid den samhällsutveckling som sker 

i kommunen.  

 Säkerställ en långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning genom 

erforderliga skydd 

Vattenresurser som är viktiga för dricksvattenförsörjningen bör identifieras 

och skyddas för att säkerställa en långsiktigt tryggad tillgång till 

dricksvatten. Arbetet kan med fördel synkroniseras med en regional 

vattenförsörjningsplan som tas fram på länsnivå. Ytvatten som nyttjas som 

dricksvattentäkter ska skyddas genom erforderligt skydd för att inte 

äventyra dess nuvarande samt framtida försörjning av dricksvatten. 

Vattenförsörjningsfrågan ska inkluderas i den fysiska planeringen för att 

säkerställa att ny bebyggelse inte försvårar framtida möjligheter till 

dricksvattenförsörjning. Att ta hänsyn till dricksvattenförsörjningen vid den 

fysiska planeringen är särskilt viktigt då hela kommunens markyta avrinner 

till Mälaren, vilken utgör vattentäkt för kommunen. I områden där 

markförhållandena innebär en hög påverkansrisk på grundvattnet är det 

särskilt viktigt att dricksvattenförsörjningen beaktas i den fysiska 

planeringen.  

Kommunens med sitt VA-huvudmannaskap ska säkerställa att avloppsvatten 

från reningsverk och dagvatten inte medför en negativ påverkan på 

grundvattnet eller försvårar möjligheterna att använda befintliga 

vattentäkter. Kommunens tillsynsmyndighet ska säkerställa att enskilda 
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avloppsanläggningar inte påverkar grundvatten eller befintliga vattentäkter 

negativt.  

 Utred befintlig kapacitet samt behov i och med en ökad 

befolkningsmängd 

Håbo kommun ska på ett långsiktigt och heltäckande sätt planera för 

kommunens vatten- och avloppsförsörjning, för att säkerställa att 

kommunen utvecklas på ett hållbart sätt med avseende på vatten- såväl som 

avloppsvattenförsörjningen. Det ställer krav på en hög kunskapsnivå 

gällande nuvarande samt framtida behov i och med förväntad 

befolkningstillväxt. Kapaciteten i dricksvattenförsörjningen ska utgöra en 

avgörande faktor vid bedömning av lämpliga nya utvecklingsområden i 

kommunen. Frågan hanteras genom framtagande av en VA-plan.  

 Belys frågan gällande alternativa vattenförsörjningsmöjligheter 

Håbo kommun har ingen reservvattentäkt till Bålsta samt Skokloster 

vattentäkt. Möjligheten till alternativa vattenförsörjningsmöjligheter i Håbo 

kommun ska utredas. Kommunen ska kartlägga om och i så fall var 

alternativa vattentäkter till Mälaren finns, för att säkerställa en fullgod 

kapacitet gällande dricksvattenförsörjningen.  

Om inga reservvattentäkter identifieras ska andra alternativ för att trygga en 

långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning utredas.  

3.4 Giftfria vatten 

Ämnen som har utvunnits av samhället, och som kan hota människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden brukar kallas miljögifter. Många miljögifter 

kan färdas långa sträckor via luften vilket innebär att vår närmiljö kan 

drabbas av utsläpp av miljögifter som sker i andra länder. Industrier stod 

tidigare för en stor mängd utsläpp av miljögifter. Även om dessa minskat 

kraftigt finns förorenade områden från tidigare utsläpp kvar. 

Idag står hushållen för en stor del av samhällets utsläpp av miljögifter. 

Sannolikt sker merparten genom diffusa utsläpp, bland annat vid 

användande av produkter och varor som innehåller farliga kemiska ämnen. 

Spridningen av miljögifterna till vattnet sker ofta i samband med kassering 

av produkter, via avloppsreningsverk och via dagvattnet. Miljögifter lagras 

ofta i sediment och tar ofta lång tid för naturen att bryta ned. 

3.4.1 Målbild 

Användningen och spridningen av miljöfarliga ämnen är på en sådan nivå 

att dess påverkan på vattenkvaliteten inte hotar den biologiska mångfalden 

eller människors hälsa. Naturfrämmande ämnen förekommer endast i 

begränsad omfattning. Förekomsten av miljöfarliga ämnen i vårt yt- och 

grundvatten försvårar inte vår dricksvattenförsörjning och Mälaren är en 

dricksvattentäkt där uppsatta riktvärden gällande miljögifter uppnås. 

Kommunen bidrar genom sitt tillsynsarbete, sitt VA-huvudmannaskap samt 

vid den fysiska planeringen till att miljögifterna i kommunens 

vattenförekomster såväl som i samhället i stort minskar.  
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 Öka kunskapen om miljögifter och dess påverkan på vattnet 

Kommunen ska genom sin myndighetsutövning verka för att användningen 

av miljö- och hälsofarliga ämnen minskar. Kommunen ska säkerställa att 

verksamheter och allmänhet har en hög kunskap gällande miljögifter och 

dess påverkan på vattenkvaliteten samt hur deras beteende kan påverka 

tillgången och kvaliteten på vattnet. Kommunen ska i egenskap av 

opinionsbildare och informationsspridare uppmärksamma miljögiftsfrågan 

och kopplingen till vattenkvaliteten och därigenom möjliggöra för 

människor att ta ansvar för sin påverkan.  

Miljögifter från förorenade områden riskerar att sprida sig till vårt yt- såväl 

som grundvatten. För att förebygga förorenade områdens potentiella 

påverkan på vattenkvalitéten ska kommunen säkerställa en hög 

kunskapsnivå gällande möjliga förorenade områden i kommunen samt verka 

för att förorenade områden i kommunen efterbehandlas.  

 Kartlägg lösningar för att förbättra reningen i avloppsverk och -nät 

Vattendirektivet hanterar krav på kommunala reningsverk och avloppsnät 

samt dess utsläpp av miljögifter, så som exempelvis läkemedelsrester. I takt 

med ökade krav på rening bör de ekonomiska konsekvenserna av ställda 

krav utredas. I sammanhanget bör samordnande lösningar för reningsverken 

utredas. Möjligheten att koppla samman kommunens reningsverk, med 

varandra eller genom mellankommunala lösningar, bör undersökas för att 

genom detta skapa samordningsvinster och därmed på ett kostnadseffektivt 

sätt tillmötesgå de ökade krav på rening som ställs. En bättre rening av 

kommunens avloppsvatten innebär även positiva följder på 

övergödningsproblematiken. 

 Minimera dagvattnets utsläpp av miljögifter 

Vid nyexploatering ska uppkomsten av dagvatten minimeras och lokalt 

omhändertagande av dagvatten eftersträvas. Dagvatten bidrar bland annat 

med tillförsel av metaller, polyaromatiska kolväten och näringsämnen och 

genom en minimerad uppkomst av dagvatten vid nyexploatering minimeras 

flödena och därmed även dagvattnets påverkan på miljögiftsproblematiken.  

Exploateringens uppkomst av dagvatten bör synliggöras tidigt i 

planeringsprocessen för att motverka, minimera samt åtgärda flödena på ett 

effektivt sätt. Lösningar som minimerar nyexploateringens negativa 

påverkan på recipientens vattenkvalitet ska alltid eftersträvas.  

När behov finns ska möjligheten till dagvattenlösningar som bidrar till 

omhändertagande och rening av dagvatten från redan existerande områden 

kartläggas i samband med ny exploatering. Kommunens dagvattenpolicy 

vägleder arbetet. 

4. KARTLÄGGNING 

I Håbo kommun finns tre grundvattenförekomster och nio 

ytvattenförekomster, varav åtta sjöar och ett vattendrag. Information om 
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respektive vattenförekomst och dess avrinningsområde presenteras i en 

interaktiv karta: länk.  

I bilaga 1a och 1 b finns kartor över samtliga vattenförekomster i Håbo 

kommun. I bilaga 2 finns länkar till mer information om respektive 

vattenförekomsts status. En sammanställning av information om respektive 

vattenförekomst finns även i bilaga 3. 
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§ 61 Dnr 2015/00097  

Revidering dagvattenpolicy  

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad dagvattenpolicy för Håbo 

kommun daterad den 10 augusti 2017, vilken ersätter dagvattenpolicyn 

från 2012. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att se över och vid behov uppdatera 

dagvattenpolicyn varje mandatperiod.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har en dagvattenpolicy som antogs 2012 och som ligger till 

grund för kommunens arbete med dagvattenfrågor vid planering, byggande 

och driftskede. Dagvatten har blivit en allt viktigare fråga i takt med ökad 

tillväxt och högre krav på våra vattenmiljöer samtidigt som klimatför-

ändringarna ger mer och kraftigare nederbörd som hänsyn måste tas till.  

Dagvattenpolicyn utgör ett ”arbetsverktyg” för att uppnå målbilden i det 

förslag till övergripande Vattenprogram för Håbo kommun, som har tre 

inriktningar i fokus; ingen övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och 

giftfria vatten.   

Förvaltningen har sedan en tid sett behovet att revidera policyn dels mot 

bakgrund av nya regler, kunskap och praxis och dels i syfte att förtydliga 

policyn. Därför har föreliggande förslag till reviderad dagvattenpolicy tagits 

fram i nära samarbete mellan tekniska avdelningen och bygg- och 

miljöförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

- Reviderad dagvattenpolicy daterad 2017-08-10  

- Dagvattenpolicyn från 2012 

- Tjänsteskrivelse 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anna-Karin Bergvall, Förvaltningschef 
0171 52825 
anna-karin.bergvall@habo.se 

 

Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad dagvattenpolicy för Håbo 

kommun daterad den 10 augusti 2017, vilken ersätter dagvattenpolicyn 

från 2012. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att se över och vid behov uppdatera 

dagvattenpolicyn varje mandatperiod.        

 

Sammanfattning 

Håbo kommun har en dagvattenpolicy som antogs 2012 och som ligger till 

grund för kommunens arbete med dagvattenfrågor vid planering, byggande 

och driftskede. Dagvatten har blivit en allt viktigare fråga i takt med ökad 

tillväxt och högre krav på våra vattenmiljöer samtidigt som klimatför-

ändringarna ger mer och kraftigare nederbörd som hänsyn måste tas till.  

Dagvattenpolicyn utgör ett ”arbetsverktyg” för att uppnå målbilden i det 

förslag till övergripande Vattenprogram för Håbo kommun, som har tre 

inriktningar i fokus; ingen övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och 

giftfria vatten.   

 

Förvaltningen har sedan en tid sett behovet att revidera policyn dels mot 

bakgrund av nya regler, kunskap och praxis och dels i syfte att förtydliga 

policyn. Därför har föreliggande förslag till reviderad dagvattenpolicy tagits 

fram i nära samarbete mellan tekniska avdelningen och bygg- och 

miljöförvaltningen.     

 
Ärendet 

Nu gällande dagvattenpolicy togs fram 2012 för att möta ett stort behov från 

flera förvaltningar för att lägga fast kommunens arbete kring dagvatten. Det 

handlade också om att tillmötesgå lagkrav i ramdirektivet för vatten samt 

som ett led i arbetet med att följa de 16 nationella miljömålen.  Dagvatten-

policyn antogs av kommunfullmäktige att gälla från och med den 8 oktober 

2012 och tills vidare samt ska uppdateras av VA-enheten vartannat år. 

Dagvatten är tillfälligt ytligt avrinnande regn- och smältvatten. När marken 

utnyttjas för bebyggelse, förändras den naturliga vattenbalansen och 

mängden dagvatten ökar. Dagvattnet i Håbo kommun leds via diken och 

ledningar främst till Mälaren och Lillsjön. Hanteringen av dagvatten har 

historiskt sett gått ut på att så snabbt som möjligt bli av med vattnet. Med 

ökad miljöinsikt och satsningar på hållbar utveckling är det viktigt att 

dagvatten hanteras som en resurs i samhället. Det blir allt vanligare att en 
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dagvattenanläggning utöver sin tekniska funktion också blir ett värdefullt 

inslag i park- eller naturmiljöer.  

 

Arbetet med att implementera dagvattenpolicyn från 2012 i kommunens 

samhällsplanering har fungerat bra. I de detaljplaner där det är befogat, tas 

nu en dagvattenutredning fram där resultaten redovisas i detaljplanen och 

används som ett direkt underlag för dimensionering av VA-anläggningen i 

samband med projekteringen. Policyn har också bidragit till att ytor för 

dagvattenlösningar vid behov kan avsättas i detaljplaner. Dagvattenfrågan 

hanteras alltid i exploaterings- och genomförandeavtal.  

Dagvatten blir en allt viktigare fråga då det ställs högre krav på våra 

vattenmiljöer samt att klimatförändringarna bidrar till mer och kraftigare 

nederbörd som hänsyn måste tas till. Dagvatten från hårdgjorda ytor som 

exempel gator, parkering, centrumområden samt industri- och 

verksamhetsområden är belastat med föroreningar från bland annat biltrafik. 

Detta medför att dagvattnet representerar en ökad miljöbelastning om det 

går orenat till sjöar och vattendrag. Ur alla dessa aspekter är det viktigt att 

arbeta med dagvattenfrågan tidigt i samhällsplaneringen, som en naturlig 

och integrerad del för samtliga inblandade förvaltningar i både planering 

och drift. 

 

Mot bakgrund av nya regler, kunskap och praxis samt i syfte att förtydliga 

policyn har nu ett gemensamt arbete mellan tekniska avdelningen och bygg- 

och miljöförvaltningen pågått för att ta fram en reviderad dagvattenpolicy. 

Syftet är att policyn ska bidra till att skapa genomtänkta, miljöanpassade 

och kostnadseffektiva strategier för att ta om hand och i möjligaste mån 

minska mängden dagvatten.  

 

Parallellt med framtagande av dagvattenpolicyn har ett Vattenprogram 

arbetats fram. Vattenprogrammet är ett övergripande strategiskt dokument 

och överordnat dagvattenpolicyn.  

 

Dagvattenpolicyn är ett levande dokument och ska aktualiseras varje 

mandatperiod vilket VA-enheten på Håbo kommun ansvarar för.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Ingen särskild uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 

– Reviderad dagvattenpolicy daterad 2017-08-10  

– Dagvattenpolicyn från 2012 

    

__________ 
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Beslut skickas till 

Tekniska utskottet 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

 



 

 

 

STYRDOKUMENT 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagvattenpolicy Håbo kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § x 
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Inledning 
Dagvatten är tillfälligt ytligt avrinnande regn- och smältvatten. När marken utnyttjas för bebyggelse, 

förändras den naturliga vattenbalansen och mängden dagvatten ökar. Dagvattnet i Håbo kommun leds 

via diken och ledningar främst till Mälaren och Lillsjön.  

 

Hanteringen av dagvatten har historiskt sett gått ut på att så snabbt som möjligt bli av med vattnet. 

Med ökad miljöinsikt och satsningar på hållbar utveckling är det viktigt att dagvatten hanteras som en 

resurs i samhället.  

 

Dagvatten blir en allt viktigare fråga då det ställs högre krav på våra vattenmiljöer samt att 

klimatförändringarna bidrar till mer och kraftigare nederbörd som hänsyn måste tas till. Dagvatten 

från hårdgjorda ytor som exempel gator, parkeringar, centrumområden samt industri- och 

verksamhetsområden är belastat med föroreningar från bland annat biltrafik. Detta medför att 

dagvattnet representerar en ökad miljöbelastning om det går orenat till sjöar och vattendrag. Ur alla 

dessa aspekter är det viktigt att arbeta med dagvattenfrågan tidigt i samhällsplaneringen, som en 

naturlig och integrerad del för samtliga inblandade förvaltningar i både planering och drift. 

 

Dagvattenpolicyn utgör ett ”arbetsverktyg” för att uppnå målbilden i det övergripande 

Vattenprogrammet för Håbo kommun, som har tre inriktningar i fokus; ingen övergödning, säkrad 

dricksvattenförsörjning och giftfria vatten.   

 

Dagvattenpolicyn är ett levande dokument och ska aktualiseras varje mandatperiod vilket VA-

enheten på Håbo kommun ansvarar för.  

 

I dagvattenpolicyn ingår: 

- Bilaga 1 Ansvarsfördelning för dagvattenhantering 

- Bilaga 2 Regler och riktlinjer  

- Bilaga 3 Checklista för dagvattenutredningar 

- Bilaga 4 Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp 

 

 

Syfte & mål 

Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av 

dagvatten i Håbo kommun. Syftet är också att skapa genomtänkta, miljöanpassade och 

kostnadseffektiva sätt att minska mängden dagvatten som behöver avledas. Dagvattenpolicyn ska 

gälla för planlagda områden och i tillämpliga fall på icke planlagda områden på såväl privat som 

kommunägd mark.  

 

Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenlösningar där krav uppfylls, flöden regleras och 

föroreningsmängderna begränsas.  

 

Dagvattenpolicyn riktar sig främst till tjänstemän, politiker, fastighetsägare, verksamhetsutövare och 

exploatörer. Dagvattenpolicyn och tillhörande regler och riktlinjer ska följas i plan- och 

bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal samt för alla inblandade parter inblandade i 

utvecklingen av kommunen. 
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Dagvattenpolicy i Håbo kommun  

Dagvatten som resurs 

I Håbo kommuns vision – Vårt Håbo 2030 – beskrivs det Hållbara Håbo som tar långsiktigt ansvar 

för natur och klimat och den naturnära Mälarkommunen som ska tillgängliggöra natur och 

vattenmiljöer. Visionen beskriver också kommunens långsiktiga ansvar i att förvalta och bevara natur 

och vattenmiljöer. Med ökad miljöinsikt och satsningar på hållbar utveckling framstår dagvatten som 

en positiv resurs att förvalta i samhället. 

 

- Dagvatten ska där så är möjligt ses som en resurs vid utbyggnad av nya områden för bostäder 

och verksamheter och ses som en tillgång i området för rekreation och biologisk mångfald 

genom att synliggöras och vara en del av gestaltningen i den bebyggda miljön. 

 

- Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen bland annat 

genom att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen, och avrinningen. 

 
Uppkomst av dagvatten 

När marken utnyttjas för bebyggelse, förändras den naturliga vattenbalansen och mängden dagvatten 

ökar. Dagvattnet i Håbo kommun leds via diken och ledningar främst till Mälaren och Lillsjön. 

Ledningarna och dikena kan bara ta emot ett visst flöde. Klimatförändringarna ger mer och kraftigare 

nederbörd som måste tas hänsyn till för att inte riskera att dagvattensystemen blir överbelastade med 

översvämningar och skador som följd.  

 

- Flödet av dagvatten ska minskas och/eller utjämnas.  

 

- Nya dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde ska passera 

vidare till det befintliga dagvattennätet. 

 

- Belastningen av dagvattenflöde från exploateringsområden ska om möjligt inte öka i samband 

med exploatering. 

 

- Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras. 

 
Hantering av dagvatten 

När dagvattenhantering planeras ska hela dagvattnets kedja från uppkomst till att det rinner ut i 

Mälaren beaktas. För att dagvattenhanteringen ska bli miljöanpassad och kostnadseffektiv behövs 

generellt åtgärder tidigt i dagvattnets kedja. Då förebyggs uppkomst av nedsmutsat dagvatten vilket 

bidrar till en positiv grundvattenbildning. 

 

- Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt.  

 

- Rening eller fördröjning av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande 

nära källan saknas. 

 

- Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. 

 

- Dagvatten ska avledas på ett klimatsäkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. 
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Regler och riktlinjer 

Håbo kommuns dagvattenpolicy beskriver vilka grundprinciper som gäller för hanteringen av 

dagvatten i Håbo kommun. Regler och riktlinjer för dagvatten konkretiserar ställningstagandena i 

policyn för det praktiska arbetet med samhällsplanering, VA-frågor och vattenmiljö i Håbo kommun. 

Regler och riktlinjer för dagvatten i Håbo kommun redovisas i Bilaga 2. 

 

Riktvärden 

Med målet att uppnå vattenkvalité av god status inom hela EU har Europaparlamentet infört ett 

ramdirektiv för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet. För att uppnå god vattenstatus 

finns beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) för vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten. MKN 

baseras på flertalet kvalitetsfaktorer. Dessa MKN med underliggande kvalitetsfaktorer ska beaktas 

vid framtagandet av nya detaljplaner. I en dagvattenutredning ska planens påverkan på möjligheterna 

att uppnå MKN för vatten utredas och presenteras. För att planen ska kunna antas får utsläppet av 

dagvatten inte resultera i att enskilda kvalitetsfaktorer för den aktuella vattenförekomsten försämras 

över en klassgräns. Om vattenförekomsten har en kvalitetsparameter som är klassad som dålig så får 

vattenförekomsten inte försämras alls. 

 

Ansvarsfördelning 
Dagvattenfrågorna inom detaljplanelagt område regleras i lag av Lagen om allmänna vattentjänster 

(LAV), Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL) som gäller parallellt. Inom 

verksamhetsområde för dagvatten är PBL ett stöd för att närmare reglera de fysiska förutsättningar 

som behövs för dagvattenhanteringen. I MB finns krav på att verksamhetsutövare och enskild 

fastighetsägare ansvarar för dagvattenhanteringen och den miljöpåverkan eller de risker 

verksamheten medför. Ligger detaljplaneområdet utanför verksamhetsområde för dagvatten regleras 

inte ansvarsförhållandena genom reglerna i LAV.  

 

Enligt miljöbalken är dagvatten inom detaljplanelagt område avloppsvatten. Hantering av 

avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet och lagen ställer därmed särskilda krav på den som är 

verksamhetsutövare och den som har tillsyn över verksamheten. 

 

När ett detaljplanelagt område ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten har huvudmannen för 

verksamhetsområdet enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ansvar för att ordna de allmänna 

vattentjänster som behövs för att ta hand om dagvattnet. I huvudmannens ansvar ingår att ordna de 

tekniska installationer som behövs. I Håbo kommun är det kommunstyrelsen som är huvudman för 

dagvatten.  

 

Ansvaret för avvattning för kvartersmark inom ett planområde vilar på de enskilda fastighetsägarna 

(avvattningen inom den egna fastigheten) och på huvudmannen för de allmänna platserna 

(avvattningen av gator, vägar, torg och parker). Med avvattning menas då den naturliga infiltration 

som marken klarar och de förutsättningar marken har att leda undan vattnet.  

 

Kommunen har flera typer av ansvar utöver att vara huvudman. Vid detaljplaneläggningen ska 

kommunen ha försäkrat sig om att dagvattenhanteringen går att lösa inom planområdet och att det kan 

påvisas hur det kan göras. Checklistan för dagvattenutredningar, Bilaga 3 ska tillämpas. Enligt LAV 

ansvarar kommunen genom kommunfullmäktige för att ett verksamhetsområde för vatten och avlopp 

inrättas vid behov. Det är sedan VA-huvudmannen som ansvarar för att de allmänna va-

anläggningarna byggs och underhålls och att de enskilda fastigheterna och de allmänna platserna 
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ansluts. Kommunen kan ta ut avgifter från de anslutna fastigheternas ägare för att täcka sitt 

kostnadsbehov. Ansvarsfördelning för dagvattenhantering framgår av Bilaga 1. 
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 Kommunstyrelsen/Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Kommunstyrelsen/Tekniska 
avdelningen 

Bygg- och miljönämnden/ 
Bygg och miljö 

Fastighetsägare 

Planeringsskede • Formulera och följa upp att 

planeringen följer kommunens 

övergripande mål och visioner, 

åtaganden och utvecklings-

inriktningar. 

• Ansvar för planläggning genom 

detaljplaner och framtagande av 

förslag till översiktsplaner, 

fördjupade översiktsplaner och 

program samt i dessa plantyper 

skapa reella möjligheter att 

omhänderta dagvatten enligt de 

principer som anges om 

dagvatten i denna policy. 

• Ansvar för genomförande-

beskrivning i detaljplanen. 

• I avtal i samband med 

exploatering bevaka åtaganden 

för dagvattenhanteringen samt 

tillse att avtal tecknas innan 

detaljplan antas. 

 

 

 

 

 

 
 

• Bevaka och tillföra 

kunskap om 

dagvattenfrågorna 

(tekniska lösningar och 

gestaltning) tidigt i 

planprocessen genom att 

bland annat planera för 

genomförande av 

dagvattenanläggningar 

och utreda möjligheter till 

utjämning eller andra 

lämpliga dagvatten-

åtgärder. 

• Utveckla, i betydelsen 

förbättra, de befintliga 

ledningsnäten för 

dagvatten. 

• Bevaka så att hänsyn tas 

till vattenskyddsområde. 
 

• Delta i planläggning för att 

bevaka att krav i 

Miljöbalken och Plan- och 

Bygglagen uppfylls vid 

planläggning. 

• Ansvar för att ange vilka 

reningskrav som gäller 

utifrån dagvattnets 

föroreningsinnehåll och 

recipientens 

belastningsförmåga. 

• Bevaka så att hänsyn tas 

till vattenskyddsområde. 

• Aktualisera 

dagvattenpolicyn varje 

mandatperiod. 
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 Kommunstyrelsen/Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Kommunstyrelsen/Tekniska 
avdelningen 

Bygg- och miljönämnden/ 
Bygg och miljö 

Fastighetsägare 

Bygg-

/Anläggningsskede 

• Ansvar för samordning av 

genomförande i enlighet med 

genomförandebeskrivning i 

detaljplanen. 

 

• Tillse att allmänna 

dagvattenanläggningar 

byggs så att de kan 

upprätthålla avsedd 

funktion och kondition. 

• Tillse att rätt materialval 

görs för allmänna 

hårdgjorda ytor och att 

utförande genomförs på 

rätt sätt. 

• Skapa driftsinstruktioner 

för dagvatten-

anläggningen. 

 
 

• Ansvar för granskning, 

tillståndsgivning och tillsyn 

enligt Plan- och Bygglagen. 

Här ingår bygglov, marklov, 

bygganmälan etc. 

• Tillstånd och tillsyn enligt 

Miljöbalken. 

• Den som äger mark 

har ansvar för det 

dagvatten som 

”produceras” på den 

egna fastigheten. Det 

innebär att 

fastighetsägaren i 

första hand skall 

sköta dagvatten-

hanteringen på egen 

hand och på den 

egna marken. Går 

inte detta skall 

fastighetsägaren vara 

beredd att bekosta 

åtgärder på annan 

mark, utanför tomten 

där dagvatten-

hanteringen kan ske. 
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 Kommunstyrelsen/Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Kommunstyrelsen/Tekniska 
avdelningen 

Bygg- och miljönämnden/ 
Bygg och miljö 

Fastighetsägare 

Driftskede  • Drift av de allmänna 

dagvattenanläggningarna. 

• Provtagning 

(kvalitetsbedömning) av 

vattnet som finns i 

dagvattennätet. 

• Utveckla de befintliga 

ledningsnäten för 

dagvatten. 

• Informera om 

dagvattenanläggningens 

syfte och innehåll till 

abonnenter. 

• Städning av allmänna 

gator och hårdgjorda ytor 

sker med hänsyn till 

förorening av dagvatten. 
 

• Tillsyn enligt Miljöbalken 

för att se till att förorenat 

dagvatten renas. Krav kan 

ställas i alla skeden om inte 

dagvattenpolicyn följs 

• Servisledningar på 

tomtmark fram till 

förbindelsepunkt till 

det allmänna 

ledningsnätet. 

• Om fastigheten har 

en annan 

verksamhetsutövare 

än fastighetsägaren 

gäller att båda har 

ansvar att se till att 

dagvattenproblem 

inte förorsakas av 

den verksamhet som 

bedrivs på 

fastigheten. 

Fastighetsägaren 

skall upplysa 

hyresgästen/ 

arrendatorn vad som 

gäller. 
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Inledning 

Dagvatten är tillfälligt ytligt avrinnande regn- och smältvatten. När marken utnyttjas för bebyggelse, 

förändras den naturliga vattenbalansen och mängden dagvatten ökar. Dagvattnet i Håbo kommun leds 

via diken och ledningar främst till Mälaren och Lillsjön.  

 

Dagvatten blir en allt viktigare fråga då det ställs högre krav på våra vattenmiljöer samt att 

klimatförändringarna ger mer och kraftigare nederbörd som hänsyn måste tas till. Dagvatten från till 

exempel trafikerade ytor, centrumområden och industri- och verksamhetsområden  är belastat med 

föroreningar från bland annat biltrafik. Detta medför att dagvattnet representerar en ökad 

miljöbelastning. Ur alla dessa aspekter är det viktigt att arbeta med dagvattenfrågan tidigt i 

samhällsplaneringen, som en naturlig och integrerad del för samtliga inblandade förvaltningar. 

 

Håbo kommuns dagvattenpolicy beskriver vilka grundprinciper som gäller för hanteringen av 

dagvatten i Håbo kommun. Syftet är också att skapa genomtänkta, miljöanpassade och 

kostnadseffektiva sätt att minska mängden dagvatten som behöver avledas. Regler och riktlinjer för 

dagvatten konkretiserar ställningstaganden i policyn för det praktiska arbetet med samhällsplanering, 

VA-frågor och vattenmiljö i Håbo kommun. 

 

Syfte och mål 

Syftet med regler och riktlinjer för dagvatten är att ge ett konkret stöd i hur dagvattenpolicyn ska 

tillämpas i samhällsplanering och i andra områden som rör dagvatten. 

 

Målet är att skapa regler och riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i planskedet, markanvisnings- 

och exploateringsavtal, genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse, byggskede samt i frågor som 

direkt är knutna till dagvattenhanteringen och vattenmiljön i Håbo kommun. Målet är också att skapa 

konkreta förutsättningar för vad som ska ingå i dagvattenutredningar samt vilka riktvärden och 

förutsättningar som ska gälla för dagvatten- och fördröjningsdammar och föroreningsmängder i 

dagvatten. 

 

Regler och riktlinjer för dagvatten riktar sig främst till tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 

verksamhetsutövare och exploatörer. Regler och riktlinjer för dagvatten samt dagvattenpolicyn ska 

följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal samt följas av alla parter 

inblandade i utvecklingen av kommunen. 

 

Planskedet 
 

1. Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas. 

 

2. Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten). 
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3. Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan är huvudprincipen att 

vattenflödet utjämnas och fördröjs innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient. 

 

4. Det vatten som inte kan infiltreras eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 

öppna avrinningsstråk. 

 

5. Dagvatten ska ej infiltreras om: 

- marken är förorenad eller om det finns misstanke om förorening. 

- det finns risk för förorening av grundvattnet.  

- det finns risk för skador på befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada. 

- naturen eller jordarten inte är lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten. 

 

6. I samband med detaljplanering ska en dagvattenutredning tas fram, se Bilaga 3.  

 

7. Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske. Dagvattenhanteringen 

ska vid behov regleras genom planbestämmelser genom att utrymme avsättas för 

dagvattenhantering i plankartan och slutsatser från dagvattenutredningen ska återges i 

planbeskrivningen.  

 

Markanvisnings- och exploateringsavtal 
 

1. Exploateringsavtal och genomförandeavtal ska skrivas så att de följer Håbo kommuns 

dagvattenpolicy. 

 

2. Krav på LOD ska alltid skrivas in i exploateringsavtal och genomförandeavtal. Om 

förutsättningar för LOD saknas se punkt 3 under planskedet 

 

3. Vid exploatering med extern exploatör ska förprojektering och projektering av 

dagvattensystem göras i samråd med VA-enheten.  

 

 

Bygglovsskedet 

 

1. Om det i byggskedet finns risk att ytor i detaljplan avsedda för infiltration får packskador eller 

att det sker skador på vegetation m.m. som avsevärt försämrar infiltrationsmöjligheter ska 

dessa ytor skyddas under byggskedet. 

 

Dagvattendammar 

1. Dagvattendammar i Håbo kommun ska endast stängslas om det föreligger särskilda skäl. 

 

 

Kontrollprogram och föroreningshalter 

1. Kontrollprogram för dagvattenanläggningar ska om dagvattenprover tas, använda sig av de 

föreslagna riktvärdena för dagvatten, se bilaga 4. 
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2. Vid bedömning av reningsbehov från specifika områden ska analysresultat jämföras med de 

förslagna riktvärdena för dagvatten, se bilaga 2.  
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Dagvattenutredningar 

 

 Dagvattenutredningar ska alltid utföras i samband med upprättandet av nya detaljplaner. 

Undantag medges endast om det föreligger särskilda skäl och avgörs i samråd med VA-

enheten.  

 

 Dagvattenutredningen ska redovisa dagvattenflöden/mängder före och efter exploatering i 

området. Det ska specificeras vilken mängd dagvatten som alstras inom fastigheten från tak 

respektive körytor och parkeringar. 

 

 Flödesberäkningar och dimensioneringar ska baseras på 100-års regn och dimensionering 

följa branschstandard (P90, P105) samt utgå från att belastningen inte ska öka i samband med 

exploatering. Flödena ska vid beräkningarna klimatkompenseras. 

 

 Flödeskraven ska om inte annat överenskommits med VA-enheten ställas i övergången från 

kvartersmark till allmän mark. 

 

 Dagvattenutredningen ska redovisa tillgänglig mark för infiltration och/eller fördröjning samt 

hur stor del av dagvattnet som avses infiltreras och hur stora infiltrations och/eller 

fördröjningsvolymer som krävs. 

 

 Dagvattenutredningen ska redovisa områden med risk för instängda ytor med avseende på 

dagvatten. 

 

 Dagvattenutredningen ska redovisa hur dagvattnet ska tas omhand nära källan. 

  

 Dagvattenutredningen ska beskriva pågående och kända kommande verksamheter inom 

avrinningsområdet, inklusive eventuella transporter av miljöfarliga ämnen samt trafikmängd. 

 

 Dagvattenutredningen ska ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster i samband med 

klimatförändringar.  

 

 Dagvattenutredningen ska redovisa konsekvenserna vid översvämning.  

 

 Dagvattenutredningen ska redovisa påverkan på miljökvalitetsnormer för recipienten. 
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Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp 
 

I dagsläget finns inga nationellt fastslagna riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. Förslag till 

riktvärden för dagvattenutsläpp togs fram 2009 av regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 

 
Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp (Alm, Banach & Larm 2010) 

 

Tabellen med de föreslagna riktvärdena ska läsas så att riktvärde på nivå 1 innebär direktutsläpp till 

recipient, nivå 2 ett delområde som inte har direktutsläpp till recipient samt nivå 3 en specifik 

verksamhetsutövare som inte har direktutsläpp till recipient. Riktvärdena är också varierande på 

grund av recipientens storlek. En mindre sjö, havsvik eller vattendrag betecknas ”M”. Andra 

recipienter som hav eller stora sjöar betecknas ”S”. ”VU” betecknar verksamhetsutövare. 

 

Ur: Alm, Banach, Larm 2010 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa 

övriga ämnen i dagvatten. Rapport 2010-06 Svenskt Vatten Utveckling 
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 POLICY 2
 Datum Vår beteckning 

  2012-10-08 MTN2011/61 nr 2012.2726

 

 

Policy 
Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter för dagvatten samt specifika punkter för 
hanteringen av dagvatten i samhällsplaneringsskeden.  
 
Policyn ska gälla i hela kommunen även om vissa delar bara är anpassningsbara på områden som 
finns inom verksamhetsområdet för kommunalt VA. 
 
Policyn ska gälla både vid nyexploatering samt om möjligt vid förändringar i markanvändande som 
kan leda till att nya detaljplaner tas fram. 
 

Dagvattenpolicy 
Övergripande 

 Den föreslagna gemensamma terminologin kring dagvatten ska användas. 
 

 Arbeta för att minska och/eller utjämna flödet av dagvatten. 
 

 Arbeta för att minska andelen hårdgjorda ytor. 
 

 Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen, 
 

 Arbeta för att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen och avrinningen. 
 

 Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt.  
 

 När nya dagvattenlösningar planeras ska de planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde 
ska passera vidare till det befintliga dagvattennätet. 

 
 Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande nära källan saknas. 

 
Biltvätt på gatan 
 

 Det är ej tillåtet att tvätta bilen på gata, garageuppfart eller annan asfalterad yta. 
 
 Det är ej tillåtet att tvätta bilen i garage med golvavlopp. 

 
 Avspolning av lera, grus eller damm från privat fordon utan användning av tvättkemikalier är 

tillåtet om fordonet står på gräsbevuxen mark eller grusplan. Avrinning ska inte kunna ske till 
dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt. Det får inte heller finnas vattentäkter i 
närheten som kan påverkas. Markägarens medgivande krävs. 

 
 Ovanstående punkt kan godtas vid enstaka tillfällen för fordon i yrkesmässig verksamhet, 

dock inte för tyngre fordon. 
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 POLICY 3
 Datum Vår beteckning 

  2012-10-08 MTN2011/61 nr 2012.2726

 

Dagvattendammar 
 Dagvattendammar i Håbo kommun ska endast stängslas om det föreligger särskilda skäl. 

 
Kontrollprogram och föroreningshalter 

 Kontrollprogram för dagvattenanläggningar ska om dagvattenprover tas, använda sig av de 
föreslagna riktvärdena för dagvatten. 

 
 Vid bedömning av reningsbehov från specifika områden ska analysresultat jämföras med de 

förslagna riktvärdena för dagvatten.  
 
Markanvisnings- & exploateringsavtal 

 Markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska skrivas så att de följer Håbo kommuns 
dagvattenpolicy. 

 
 Krav på LOD ska alltid skrivas in i markanvisnings- och exploateringsavtal. 

 
 I samband med exploatering genom utomstående exploatör ska förprojektering och 

projektering av dagvattensystem göras i samråd med VA-avdelningen.  
 
Dagvattenutredningar 
 

 Dagvattenutredningar ska alltid utföras i samband med upprättandet av nya detaljplaner. 
Undantag medges endast om det föreligger särskilda skäl och avgörs i samråd med VA-
avdelningen.  

 
 Dagvattenutredningen ska redovisa dagvattenflöden/mängder före och efter exploatering i 

området. Det ska specificeras vilken mängd dagvatten som alstras inom fastigheten från tak 
respektive körytor och parkeringar. 

 
 Dagvattenutredningen ska redovisa tillgänglig mark för infiltration samt hur stor del av 

dagvattnet som avses infiltreras. 
 

 Dagvattenutredningen ska redovisa områden med risk för instängda ytor med avseende på 
dagvatten. 

 
 Dagvattenutredningen ska redovisa hur dagvattnet ska tas omhand nära källan. 

  
 Dagvattenutredningen ska beskriva aktiviteter i området, inklusive transporter av miljöfarliga 

ämnen samt trafikmängd. 
 

 Dagvattenutredningen ska ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster i samband med 
klimatförändringar. 
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 POLICY 4
 Datum Vår beteckning 

  2012-10-08 MTN2011/61 nr 2012.2726

 

Planskedet 
 Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas. 

 
 Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD – lokalt 

omhändertagande av dagvatten. 
 

 Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan ska vattenflödet utjämnas och 
fördröjas innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient. 

 
 Det vatten som inte kan infiltrera eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 

öppna avrinningsstråk  
 

 Dagvatten ska ej infiltreras om: 
- marken är förorenad eller om det finns misstanke om förorening. 
- det finns risk för förorening av grundvattnet.  
- det finns risk för skador på befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada. 
- naturen eller jordarten inte är lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten. 

 
 I samband med detaljplanering av områden inom avrinningsområdena nr 2, 3 & 5 för 

dagvatten, se bilaga 2, ska någon form av reningsanläggning för dagvatten beaktas. 
 

 Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske: 
Dagvattenhanteringen ska regleras som en planbestämmelse och beskrivas i 
planbeskrivningen och utrymme ska avsättas för dagvattenhanteringen i plankartan. 

 
Bygglovsskedet 

 Om dagvatten inte reglerats i plan ska det i beslutet om bygglov tas med en punkt om hur 
dagvatten ska tas omhand. 

 
 Om det i byggskedet finns risk att infiltrationsytor får packskador eller att det sker skador på 

vegetation m.m. som avsevärt försämrar infiltrationsmöjligheter ska dessa ytor skyddas under 
byggskedet. 

 
 Dagvatten ska vara en kontrollpunkt i den kontrollplan som upprättas i samband med att 

bygglov ges samt diskuteras på byggsamrådet. Om planbestämmelserna inte följs beträffande 
dagvattenhanteringen kan det vara ett skäl att inte utfärda slutbevis. 

 

 4



 POLICY 5
 Datum Vår beteckning 

  2012-10-08 MTN2011/61 nr 2012.2726

 

Bilaga 1 Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp 

 
Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp (Alm, Banach & Larm 2010) 
 
Tabellen med de föreslagna riktvärdena ska läsas så att riktvärde på nivå 1 innebär direktutsläpp till 
recipient, nivå 2 ett delområde som inte har direktutsläpp till recipient samt nivå 3 en specifik 
verksamhetsutövare som inte har direktutsläpp till recipient. Riktvärdena är också varierande på 
grund av recipientens storlek. En mindre sjö, havsvik eller vattendrag betecknas ”M”. Andra 
recipienter som hav eller stora sjöar betecknas ”S”. ”VU” betecknar verksamhetsutövare. 
 
Ur: Alm, Banach, Larm 2010 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa 
övriga ämnen i dagvatten. Rapport 2010-06 Svenskt Vatten Utveckling 
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 POLICY 6
 Datum Vår beteckning 

  2012-10-08 MTN2011/61 nr 2012.2726

 

 6

Bilaga 2 Avrinningsområden för dagvatten i Bålsta 

  
Avrinningsområden för dagvatten samt dagvattennätet i Håbo kommun. Utdrag ur primärkarta 2011.  
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 Sammanträdesdatum  

 2017-08-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERA
RE 
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R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 109 Dnr 2017/00266  

Yttrande över granskning av barn- och 
ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med 
kommunerna  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till revisionen 

Sammanfattning  

Håbo kommuns revisorer har deltagit i en länsövergripande granskning av 

barn- och ungdomspsykiatrin. Landstingets, nuvarande Region Uppsala, 

revisorer har varit ansvariga för granskningen som genomförts av 

Helseplan.  

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att kunna bedöma hur 

landstinget respektive varje kommun i länet säkerställer att det finns en 

tillfredställande samverkan mellan kommun och landsting som möjliggör en 

ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.  

Revisionen har översänt rapporten till kommunstyrelsen för yttrande över i 

första hand de sidor som avser Håbo kommun (sid 60-66) och de 

rekommendationer som ges under varje rubrik.  

Rapporten har behandlats av socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden som är för frågan verksamhetsansvariga nämnder och 

båda nämnderna föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig enligt det yttrande 

som arbetas fram i samförstånd mellan barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga i ärendet och föreslår 

därför att kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till 

revisionen.  

Beslutsunderlag 

Yttrande  

Socialnämndens beslut 2017-06-13, § 33 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-14, § 63 

Rapport: Granskning av barn- och ungdompsykiatrin – gemensam 

granskning 

______________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-07 KS 2017/00266 nr 76684 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Yttrande över granskning av barn- och ungdomspsykiatrin - 
gemensam granskning med kommunerna  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till revisionen   

 

Sammanfattning 

Håbo kommuns revisorer har deltagit i en länsövergripande granskning av 

barn- och ungdomspsykiatrin. Landstingets, nuvarande Region Uppsala, 

revisorer har varit ansvariga för granskningen som genomförts av Helseplan.  

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att kunna bedöma hur 

landstinget respektive varje kommun i länet säkerställer att det finns en 

tillfredställande samverkan mellan kommun och landsting som möjliggör en 

ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.  

Revisionen har översänt rapporten till kommunstyrelsen för yttrande över i 

första hand de sidor som avser Håbo kommun (sid 60-66) och de 

rekommendationer som ges under varje rubrik.  

Rapporten har behandlats av socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden som är för frågan verksamhetsansvariga nämnder och 

båda nämnderna föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig enligt det yttrande 

som arbetas fram i samförstånd mellan barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga i ärendet och föreslår 

därför att kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till 

revisionen.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga särskilda ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Uppföljning av frågorna hanteras av de verksamhetsansvariga nämnderna. 

Beslutsunderlag 

– Yttrande  

– Socialnämndens beslut 2017-06-13, § 33 

– Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-14, § 63 

– Rapport: Granskning av barn- och ungdompsykiatrin – gemensam 

granskning    

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-07 KS 2017/00266 nr 76684 

 

Beslut skickas till 

Revisionen 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2017-06-13  

Socialnämnden  

  

 

  

SN § 33 Dnr 2017/00013  

Begäran om yttrande - Granskningsrapport om tillfredsställande 
samverkan finns mellan landsting och kommun rörande barn- 
och ungdomspsykiatrin 

Beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet som ett svar 

på granskningsrapporten om tillfredställande samverkan mellan lands-

ting och kommun rörande barn- och ungdomspsykiatrin.  

Sammanfattning  
Författarna till rapporten bedömer att samtliga verksamheter som tar emot 

barn och unga med psykisk ohälsa har påverkats av BUP:s nedläggning och 

omorganisation. Författarna skriver vidare att verksamheterna i Håbo kom-

mun har fått en ökad arbetsbelastning och fått ta emot patienter som egentli-

gen skulle till BUP. De verksamheter som drabbats värst är enligt förfat-

tarna, socialtjänstens individ- och familjeomsorg och skolans elevhälsa. Vi 

instämmer med full kraft i detta. 

I yttrandet beskrivs vilka rekommendationer som författarna ger till Håbo 

kommun, vilka av dessa som Håbo kommun ställer sig bakom och vilka 

kommunen ställer sig frågande till. 

 

Beslutsunderlag 
– Granskningsrapport ”Granskning av barn – och ungdomspsykiatrin – ge-

mensam granskning med kommunerna” 

– Yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin – 

gemensam granskning med kommunerna, daterad 2017-05-30 

 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen   
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 20170530  

Socialförvaltningen 
Avdelningen för stöd till barn, unga och familj 
Yvonne Sturesson-Ljungblad 
0171-529 83 
yvonne.sturesson@habo.se 

 

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsy-
kiatrin – gemensam granskning med kommunerna 
 

Följande yttrande avser den del av rapporten som specifikt belyser Håbo 

kommuns verksamhet (sid. 60-66). 

 

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa 

Rapportens författare bedömer att personalsituationen inom BUP och att 

BUP:s öppenvårdsmottagning i Bålsta har stängts ner, har medfört att per-

sonal i andra verksamheter inom kommunen har fått ta ett större ansvar 

och att belastningen på dessa verksamheter har ökat. Inom socialtjänstens 

individ och familjeomsorg har arbetsbelastningen ökat påtagligt. Elevhäl-

san beskriver att de på grund av nedläggningen av BUP:s mottagning i 

Enköping inte har möjlighet att genomföra sitt grundläggande uppdrag. 

Samtliga intervjuade inom båda verksamheterna beskriver en omfattande 

ökad arbetsbelastning till följd av BUP:s omorganisation.  

 

Personalsituationen inom BUP har i hög grad påverkat situationen för barn 

och unga boende i kommunen och de medarbetare som arbetar inom soci-

altjänsten och elevhälsan. Medarbetarna har påverkats då situationen 

skapar frustation kring landstingets otillräcklighet och då situationen krä-

ver fler insatser från skola och socialtjänst i avvaktan på mer ändamålsen-

liga insatser från BUP. Insatserna har samtidigt genomförts med stöd av 

verksamheternas respektive lagrum. Socialtjänsten genomför varken me-

dicinska bedömningar eller utredningar. Medicinska bedömningar inom 

elevhälsan genomförs enbart av skolsköterska och skolläkare, professioner 

med kompetens för arbetsuppgiften. Samverkan mellan landstinget och 

Håbo kommun har på läns-/regional och lokal nivå skett via närvårdsar-

betet. Samverkan på individnivå mellan Håbo kommun och BUP har be-

gränsats av den personalbrist som förekom, och fortfarande förekommer 

på BUP, under hela 2016. 

 

Författarna bedömer att samtliga verksamheter som tar emot barn och 

unga med psykisk ohälsa har påverkats av BUP:s nedläggning och omor-

ganisation. Författarna skriver vidare att verksamheterna i Håbo kommun 

har fått en ökad arbetsbelastning och fått ta emot patienter som egentligen 

skulle till BUP. De verksamheter som drabbats värst är enligt författarna, 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg och skolans elevhälsa. Vi in-

stämmer med full kraft i detta. 

 

mailto:yvonne.sturesson@habo.se
http://www.habo.se/
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Rapportens författare rekommenderar Håbo kommuns kommunstyrelse, 

socialnämnd, utbildningsnämnd och vård och omsorgsnämnd att genom-

föra systematiska kartläggningar för att säkerställa att patienters fullstän-

diga behov och flödet mellan verksamheterna kartläggs tillsammans med 

sjukhushusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala. 

 

Rapportens författare rekommenderar vidare Håbo kommuns kommunsty-

relse, socialnämnd, utbildningsnämnd och vård och omsorgsnämnd att 

säkerställa att inga barn faller mellan stolarna på grund av den genomförda 

nedläggningen av BUP:s mottagning samt den omorganisation som BUP 

genomfört. 

 

Håbo kommuns kommunstyrelse ställer sig frågande till båda rekommen-

dationerna då kartläggning av patienters behov av stöd och följderna av 

den genomförda omorganisationen hos BUP inte är kommunens angelä-

genheter. Kommunstyrelsen ställer sig samtidigt positiv till att Region 

Uppsala genomför en sådan kartläggning och kommer, om Region Upp-

sala önskar, att vara behjälplig i arbetet.  

 

 

Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets 

kommuner gällande barn och unga med psykisk ohälsa 

Enligt rapporten har varje verksamhet egna uppdragsbeskrivningar avse-

ende ansvar och målgrupp. Skriftliga uppdragsbeskrivningar används inte 

inom Håbo kommuns verksamhet för barn och unga. Däremot finns över-

gripande skriftliga verksamhetsbeskrivningar.  

 

Rapportens författare bedömer att det finns brister inom vissa områden 

som försvårar för verksamheterna när det gäller avgränsning och samar-

bete. Det saknas enligt rapporten en tydlig och tillräcklig ansvarsfördel-

ning mellan verksamheterna för de patienter som befinner sig i den så kal-

lade ”mellannivån”, det vill säga de patienter som inte har tillräckligt 

komplicerade frågeställningar för att ansvarsmässigt ligga under BUPs 

ansvar, men ändå har för komplicerade frågeställningar för elevhälsan 

eller socialtjänsten.  

 

 

Håbo kommuns kommunstyrelse ställer sig bakom rekommendationerna 

att Håbo kommuns kommunstyrelse, socialnämnd och barn-och utbild-

ningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för att utreda var behov 

finns för att upprätta samverkansavtal och att upprätta avtal inom de om-

råden som identifierats. Kartläggningen ska dock bedrivas av kommun och 

region gemensamt. Kommunstyrelsen vill även poängtera det gemen-

samma ansvaret för att avtal upprättas. 

 

Håbo kommuns kommunstyrelse ställer sig även bakom rekommendation-

en att Håbo kommuns kommunstyrelse, socialnämnd, barn-och utbild-

ningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att SIP tilläm-
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pas enligt lagens föreskrifter. Arbetet kräver att Region Uppsala även till-

lämpar rekommendationen.  

 

Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn 

och unga med psykisk ohälsa 

Rapportens författare rekommenderar Håbo kommuns kommunstyrelse, 

socialnämnd, barn-och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämn-

den utser den individnära samverkan till ett prioriterat område. Arbetet 

kräver att Region Uppsala även hörsammar och prioriterar rekommendat-

ionen.  

Rapportens författare rekommenderar också att sjukhusstyrelsen, vårdsty-

relsen, Håbo kommuns kommunstyrelse, socialnämnd, barn-och utbild-

ningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att regelbun-

den uppföljning av hur samverkan fungerar inom och mellan regionens 

och kommunens verksamheter. Uppföljningen bör ske på samtliga sam-

verkansnivåer. 

 

Håbo kommuns kommunstyrelse ställer sig bakom rekommendationerna. 

 

 

System, rutiner och uppföljning av resultat 

 

Rapportens författare bedömer att kommunen går miste om möjlighet till 

uppföljning av resultat genom att inte genomföra produktionsplanering 

och uppföljning och rekommenderar därför Håbo kommuns kommunsty-

relse, socialnämnd, barn-och utbildningsnämnden och vård- och omsorgs-

nämnden att införa produktionsplanering i kommunens verksamheter för 

att möjliggöra bättre kontroll och uppföljning av verksamheterna.  

 

Inom Håbo kommun praktiseras ekonomisk styrning. Skola och social-

tjänst upprättar årligen verksamhetsplaner innehållande nulägesanalys, 

beskrivning av ekonomiskt utfall samt beskrivning av verksamhetens mål, 

strategier, aktiviteter och mått/indikatorer för uppföljning i relation till 

kommunens övergripande mål.  

 

Verksamhetsplanerna utgör, tillsammans med månads- delårs- och årsrap-

porter avseende ekonomiskt utfall och aktiviteter enligt planerat systema-

tiskt kvalitetsarbete, för verksamheterna ändamålsenliga verktyg för kon-

troll och uppföljning. 

 

Produktionsplanering används enligt lång tradition inom industriell verk-

samhet. Då skola och socialtjänsts verksamheter utgår från andra värden 

än produkt och tjänster bedöms de verktyg kommunen tillämpar i nuläge 

bättre svara för verksamheternas behov av kontroll och uppföljning. 

Kommunstyrelsen bedömer att annan form av planering därför inte är 

nödvändig i nuläge.  
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Barn och ungdomar som faller mellan stolarna 

 

Författarna gör bedömningen att det inte finns en fungerande samverkan i 

hela länet vad gäller arbetet med ”hemmasittare”. Detta stämmer inte för 

Håbo kommun. Vi har ett väl fungerande samarbete mellan elevhälsa och 

socialtjänst där vi arbetar mycket aktivt med barn och ungdomar som inte 

kommer till skolan. Detta samarbete sker i något som vi kallar elevsociala 

team och arbetet har i många fall ökat elevernas närvaro med över 100%. 

Den rekommendation som författarna ger om att säkerställa att det skall 

finnas en organisation inom kommunen som säkerställer att kommunen 

fångar upp ”hemmasittare” menar vi att det redan finns en väl fungerande 

organisation för både inom socialnämnden och inom barn- och ungdoms-

nämnden, samt mellan dessa båda nämnder. 

I Håbo kommun använder vi oss av SIP som verktyg i ett stort antal ären-

den och används i en tillfredställande utstäckning. 

 

Håbo kommun 30 maj 2017 

 

Thomas Brandell                                Yvonne Sturesson-Ljungblad 

Socialchef                                            Avdelningschef barn, unga och familj 
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BOU § 63 Dnr 2017/01271  

Yttrande över rapporten Granskning av barn- och 
ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med kommunerna 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens skrivelse som 

yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin 

 gemensam granskning med kommunerna och översänder den till 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har fått rapporten Granskning av barn- och 

ungdomspsykiatrin – gemensam granskning med kommunerna från 

revisionen för granskning och yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har på egen hand och tillsammans med socialförvaltningen tagit del av 

rapporten i sin helhet och specifikt de delar som berör Håbo kommun (se 

bilaga angående sid 60-66 i rapporten). 

 

Socialförvaltningen har skrivit ett svar som också innehåller synpunkter från 

barn- och utbildningsförvaltningen och som ligger som ärende till 

socialnämnden. Därför föreslår förvaltningen att socialförvaltningens 

yttrande ingår i skrivelsen till kommunstyrelsen. Sammanfattningsvis anser 

förvaltningen att rapportens bedömningar och rekommendationer bör 

processas vidare i de tre berörda nämnderna, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Det fortsatta 

gemensamma arbetet utifrån rapportens rekommendationer föreslås därför 

ske inom ramen för närvårdsarbetet mellan Håbo kommun och Region 

Uppsala där nämnderna finns representerade.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-06-08, BOU 2017/01271 nr 32969 

Rapport Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin – gemensam 

granskning med kommunerna. Helseplan Consulting Group AB, februari 

2017 

Revisionen 2017-03-21 

Yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin – 

gemensam granskning med kommunerna. Socialförvaltningen 2017-05-

30 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2017-06-08 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens skrivelse 

som yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin  

gemensam granskning med kommunerna och översänder den till 

kommunstyrelsen 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 
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§ 110 Dnr 2017/00280  

Yttrande över granskning av Håbo kommuns planering 
för den framtida äldreomsorgen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker vård- och omsorgsnämnden yttrande och 

överlämnar det med nedanstående tillägg till revisionen.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att översiktligt granska 

kommunens prognoser och planering kring framtida behov inom 

äldreomsorgen. Både vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har 

fått rapporten för yttrande.     

Vid revisionen har PwC haft sju kontrollmål och kommunen får delvis 

godkänt på sex av dessa. 

PwC har gjort en egen beräkning kring behovet men har bedömt behovet 

fram till 2030. Där konstaterar de att för perioden 2016-2025 så skiljer sig 

deras beräkning endast marginellt mot kommunens beräkning. I rapporten 

konstateras också att det saknas en behovsbedömning för kommunens olika 

delar. Samt att det inte finns någon specifikt antagen äldreplan kring hur den 

framtida äldreomsorgen ska utformas. 

PwC har valt att besvara revisionsfrågan utifrån sju uppställda kontrollmål. 

Vård- och omsorgsnämnden har i yttrande 2017-06-13, § 45, bemött 

revisionsfrågan genom att kommentera revisionens bedömning av de 

uppställda kontrollmålen var för sig. Vård- och omsorgsnämnden instämmer 

även i revisionens bedömning avseende behovet av en äldreplan i Håbo 

kommun, och beslutade därför att uppdra till socialförvaltningen att påbörja 

arbetet med att ta fram en sådan för preliminärt antagande under första 

kalenderåret 2019.  

Kommunstyrelsens förvaltning har ingenting att anmärka mot yttrandet och 

föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker vård- och omsorgsnämnden yttrande 

i sin helhet.  

Förvaltningen föreslår dock att kommunstyrelsen gör följande tillägg till 

vård- och omsorgsnämnden yttrande, avseende revisionsrapportens 

kontrollmål 4 ”Prognosmodellen omfattar olika scenarier kring förändringar 

i behov (demografi och andra faktorer som statliga krav, ökad sjuklighet 

mm)”: 
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Kommunstyrelsens tillägg till vård- och omsorgsnämndens yttrande 

PwC menar att kontrollmålet ”Prognosmodellen omfattar olika scenarier 

kring förändringar i behov (demografi och andra faktorer som statliga krav, 

ökad sjuklighet mm)” är delvis uppfyllt eftersom kommunens 

prognosmodell innehåller ett högalternativ utifrån kommunens vision och 

planerat byggande, men att andra faktorer såsom statliga krav, ökad 

sjuklighet hos äldre och teknikutveckling inte ingår i bedömningarna. 

Vidare lämnar PwC rekommendationen att kommunens prognosmodell bör 

utvecklas för att omfatta olika scenarier kring förändringar i behov av 

demografi som effekter av statliga krav, ökad sjuklighet och 

teknikutveckling.   

Kommunstyrelsen instämmer i den generella revisionsbedömningen att 

kommunens befolkningsprognos behöver utvecklas. Utvecklingen av 

kommunens prognosverktyg är en del av ständiga kvalitets- och 

verksamhetsutveckling som alltid ska pågå i kommunen. Däremot är det 

svårt att utifrån rapportens framställanden och rekommendationer förstå vad 

det är som PwC menar ska utvecklas avseende framtida statliga krav, 

antaganden som ökad sjuklighet hos äldre och tekniska landvinningar 

påverkan på prognosen. Att dessa faktorer kommer att påverka den 

kommunala verksamheten inom detta område på något sätt är uppenbart, 

men hur denna påverkan kommer att te sig och vilka konsekvenser det 

kommer att medföra för den kommunala verksamheten är betydligt svårare 

att kvantifiera i en prognos, framförallt över så lång tidsperiod som 10-15 

år. Att tillskriva osäkra fenomen ekonomisk betydelse eller kvantifiering 

riskerar istället att skapa sämre och mindre precisa prognoser. 

Kommunstyrelsen menar därför att sådana faktorer bäst hanteras som 

generella osäkerhetsfaktorer i framtida prognoser.  

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 2017-06-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-06-13, § 45 

Revisionsrapport – Granskning av Håbo kommuns planering för den 

framtida äldreomsorgen 

Missiv – Granskning av Håbo kommuns planering för den framtida 

äldreomsorgen 

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund önskar få antecknat till protokollet att ärendet bör tas upp 

som informationsärende till kommunala handikapprådet (KHR) och 

kommunala pensionärsrådet (KPR).  

______________ 
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 2017-08-07 KS 2017/00280 nr 76699 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Yttrande över Granskning av Håbo kommuns planering för den 
framtida äldreomsorgen  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen tillstyrker vård- och omsorgsnämndens yttrande och 

överlämnar det med nedanstående tillägg till revisionen.   

 

Sammanfattning 

Håbo kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att översiktligt granska 

kommunens prognoser och planering kring framtida behov inom äldreomsorgen. 

Både vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har fått rapporten för 

yttrande.     

Vid revisionen har PwC haft sju kontrollmål och kommunen får delvis 

godkänt på sex av dessa. 

PwC har gjort en egen beräkning kring behovet men har bedömt behovet 

fram till 2030. Där konstaterar de att för perioden 2016-2025 så skiljer sig 

deras beräkning endast marginellt mot kommunens beräkning. I rapporten 

konstateras också att det saknas en behovsbedömning för kommunens olika 

delar. Samt att det inte finns någon specifikt antagen äldreplan kring hur den 

framtida äldreomsorgen ska utformas. 

PwC har valt att besvara revisionsfrågan utifrån sju uppställda kontrollmål. 

Vård- och omsorgsnämnden har i yttrande 2017-06-13, § 45, bemött 

revisionsfrågan genom att kommentera revisionens bedömning av de uppställda 

kontrollmålen var för sig. Vård- och omsorgsnämnden instämmer även i 

revisionens bedömning avseende behovet av en äldreplan i Håbo kommun, och 

beslutade därför att uppdra till socialförvaltningen att påbörja arbetet med att ta 

fram en sådan för preliminärt antagande under första kalenderåret 2019.  

Kommunstyrelsens förvaltning har ingenting att anmärka mot yttrandet och 

föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker vård- och omsorgsnämndens yttrande i 

sin helhet.  

Förvaltningen föreslår dock att kommunstyrelsen gör följande tillägg till vård- 

och omsorgsnämndens yttrande, avseende revisionsrapportens kontrollmål 4 

”Prognosmodellen omfattar olika scenarier kring förändringar i behov 

(demografi och andra faktorer som statliga krav, ökad sjuklighet mm)”: 

Kommunstyrelsens tillägg till vård- och omsorgsnämndens yttrande 

PwC menar att kontrollmålet ”Prognosmodellen omfattar olika scenarier kring 

förändringar i behov (demografi och andra faktorer som statliga krav, ökad 

sjuklighet mm)” är delvis uppfyllt eftersom kommunens prognosmodell 
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innehåller ett högalternativ utifrån kommunens vision och planerat byggande, 

men att andra faktorer såsom statliga krav, ökad sjuklighet hos äldre och 

teknikutveckling inte ingår i bedömningarna. Vidare lämnar PwC 

rekommendationen att kommunens prognosmodell bör utvecklas för att omfatta 

olika scenarier kring förändringar i behov av demografi som effekter av statliga 

krav, ökad sjuklighet och teknikutveckling.   

Kommunstyrelsen instämmer i den generella revisionsbedömningen att 

kommunens befolkningsprognos behöver utvecklas. Utvecklingen av 

kommunens prognosverktyg är en del av den ständiga kvalitets- och 

verksamhetsutveckling som alltid ska pågå i kommunen. Däremot är det svårt att 

utifrån rapportens framställanden och rekommendationer förstå vad det är som 

PwC menar ska utvecklas avseende framtida statliga krav, antaganden som ökad 

sjuklighet hos äldre och tekniska landvinningar påverkan på prognosen. Att 

dessa faktorer kommer att påverka den kommunala verksamheten inom detta 

område på något sätt är uppenbart, men hur denna påverkan kommer att te sig 

och vilka konsekvenser det kommer att medföra för den kommunala 

verksamheten är betydligt svårare att kvantifiera i en prognos, framförallt över så 

lång tidsperiod som 10-15 år. Att tillskriva osäkra fenomen ekonomisk betydelse 

eller kvantifiering riskerar istället att skapa sämre och mindre precisa prognoser. 

Kommunstyrelsen menar därför att sådana faktorer bäst hanteras som generella 

osäkerhetsfaktorer i framtida prognoser.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga kostnader. 

Uppföljning 

Eventuell uppföljning hanteras av den verksamhetsansvariga nämnden. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens yttrande 2017-06-13 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-06-13, § 45 

– Revisionsrapport – Granskning av Håbo kommuns planering för den 

framtida äldreomsorgen 

– Missiv – Granskning av Håbo kommuns planering för den framtida 

äldreomsorgen   

__________ 

Beslut skickas till 

Revisionen 

Vård- och omsorgsnämnden  
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Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
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thomas.brandell@habo.se 

 

Yttrande över revisionsrapport - Håbo kommuns planering för 
den framtida äldreomsorgen  

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kommunens 

revisorer i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att inleda arbetet 

med en Äldreplan som omfattar perioden 2019-2022.      

    

Ärende 

Håbo kommuns revisorer har givit PwC i uppdrag att översiktligt granska 

kommunens prognoser och planering kring framtida behov inom 

äldreomsorgen. Vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen har fått 

rapporten för yttrande och revisorerna önskar svar senast den 2 juni. I samtal 

med revisorernas representant på PwC har förvaltningen fått godkänt till att 

behandla rapporten på nämndens sammanträde den 13 juni.  

 

Vid revisionen har PwC haft sju kontrollmål och nämnden får delvis 

godkänt på sex av dessa. 

 

PwC har gjort en egen beräkning kring behovet men har bedömt behovet 

fram till 2030. Man konstaterar att för perioden 2016-2025 så skiljer sig 

deras beräkning endast marginellt mot förvaltningens beräkning. I rapporten 

konstateras också att det saknas en behovsbedömning för kommunens olika 

delar. Samt att det inte finns någon specifikt antagen Äldreplan kring hur 

den framtida äldreomsorgen ska utformas. 

 

PwC har valt att besvara revisionsfrågan utifrån 7 uppställda kontrollmål 

som redovisas nedan.   

 

Kontrollmål 1: ”Det finns en väl utarbetad och aktuell prognosmodell och 

prognos för kommande behov av insatser inom äldreomsorgen”. 

 

Revisorerna menar att prognosen behöver aktualiseras och utvecklas. En 

prognos för perioden 2017-2026 kommer att presenteras för nämnden i höst. 

Hur man tycker att modellen ska utvecklas framgår inte av rapporten. 

Möjligen syftar man på att hänsyn ska tas till att andelen pigga 

pensionärerer ökar. För att göra dessa överväganden behövs andra 

kompetenser än vad som idag finns i förvaltningen och sannolikt har det 

ganska liten påverkan på antalet platser i alla fall över en så relativt kort 

period som en 10-årsperiod. 
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Kontrollmål 2: ”Prognosmodellen täcker in de större insatser som görs inom 

äldreomsorgen (insatser i särskilt boende, ordinärt boende m m)” 

Revisorerna bedömer att det saknas behovsbedömning när det gäller 

ordinärt boende. Förvaltningen delar inte den uppfattningen. I det treåriga 

planarbete som årligen görs i samband med budget för kommande år så görs 

en bedömning av kostnaderna för stöd i ordinärt boende för de kommande 

tre åren. Genom åren har också vissa av förvaltningen 10-årsprognoser 

innehållit beräknade kostnader för stöd i ordinärt boende. Den senaste 10-

årsprognosen fokuserade dock på särskilt boende utifrån de långa 

planeringsperioder som behövs när det gäller denna form av stöd. 

 

Kontrollmål 3: ”Prognosmodellen täcker in behoven i olika kommundelar”. 

 

Revisorerna konstaterar att prognosen för särskilt boende inte är uppdelad i 

olika kommundelar. Någon uppdelning av behoven av särskilt boende i 

olika kommundelar har inte tagit med i prognosen då bedömning varit att 

det inte är aktuellt att bygga ett särskilt boende i t ex Skokloster då det för 

prognosperioderna hittills inte bedömts finnas ett underlag för ett särskilt 

boende där. Kommunens inriktning de senaste åren har varit att inte bygga 

boenden med färre än 40 lägenheter och en sådan efterfrågan finns inte, och 

har inte funnits, i någon annan kommundel utöver Bålsta. Det är heller inte 

självklart att de som idag bor i t ex Skokloster också vill bo kvar där när ett 

behov av äldreboende uppstår. 

 

Kontrollmål 4: ”Prognosens konsekvenser på framtida resurser i form av 

boendeplatser och bemanning m m redovisas”.  

 

Revisorerna skriver att det finns beslutsprotokoll om upphandling av 60 

platser men att bemanningsbehov inte redovisas. I prognosrapporten för 

perioden 2016-2025 redovisas visserligen inte antalet årsarbetare men 

kostnaden för utbyggnaden i form av drifts- och personalkostnader 

redovisas. Som nämnts ovan redovisas också kostnader för hemtjänsten i det 

treåriga planarbetet som görs för varje budgetår. 

 

Kontrollmål 6: ”En översiktlig beräkning finns av de ekonomiska 

konsekvenserna av äldreprognosen”. 

 

Revisorerna anser att det saknas en översiktlig beräkning för insatser i 

ordinärt boende. Som ovan nämnts så görs detta i treårsperioder i de 

verksamhetsanalyser som görs i samband med det årliga budgetarbetet 

varför denna slutsats inte är korrekt. 

 

Kontrollmål 7: ”Det finns en planering och en beredskap för att möta kraven 

inom äldreomsorgen för såväl lokaler, kompetensförsörjning som 

finansiering”. 
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Revisorerna menar att detta mål är delvis uppfyllt och har uppfattat att det 

förs diskussioner om den framtida äldreomsorgens behov. I 

revisionsskrivelsen påpekar revisorerna helt riktigt att Håbo kommun saknar 

en Äldreplan. Naturligtvis är den framtida kompetensförsörjningen en 

ständigt aktuell fråga både för förvaltningen och nämnden. Sannolikt skulle 

det kunna tydliggöras ytterligare i en Äldreplan. Förutom 

kompetensförsörjning skulle en Äldreplan också kunna tydliggöra och 

förbereda nämnden och förvaltningen kring frågor som digitalisering, äldres 

förväntningar och önskemål och samverkan med regionen. Förvaltningen 

har därför för avsikt att under hösten 2017 påbörja arbetet med en Äldreplan 

för perioden 2019-2022, alltså för kommande mandatperiod. Äldreplanen 

bör sedan antas av den nytillträdda vård- och omsorgsnämnden i januari 

eller februari 2019.  

Beslutsunderlag   

– Revisionsrapport ”Granskning Håbo kommuns planering av den 

framtida äldreomsorgen”      

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunstyrelsen    
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VON § 45 Dnr 2017/00035  

Yttrande över revisionsrapport - Håbo kommuns planering för 
den framtida äldreomsorgen  

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kommunens 

revisorer i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att inleda arbetet med 

att upprätta en Äldreplan för perioden 2019-2022.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att översiktligt granska 

kommunens prognoser och planering kring framtida behov inom äldreomsorgen. 

Både vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har fått rapporten för 

yttrande och revisorerna önskar svar senast den 2 juni.    

Ärende 

PwC har gett förvaltningen godkänt att behandla rapporten på nämndens 

sammanträde den 13 juni.  

Vid revisionen har PwC haft sju kontrollmål och nämnden får delvis 

godkänt på sex av dessa. 

PwC har gjort en egen beräkning kring behovet men har bedömt behovet 

fram till 2030. Man konstaterar att för perioden 2016-2025 så skiljer sig 

deras beräkning endast marginellt mot förvaltningens beräkning. I rapporten 

konstateras också att det saknas en behovsbedömning för kommunens olika 

delar. Samt att det inte finns någon specifikt antagen Äldreplan kring hur 

den framtida äldreomsorgen ska utformas. 

PwC har valt att besvara revisionsfrågan utifrån sju uppställda kontrollmål. 

Förvaltningens redogörelse för de sju kontrollmålen framgår i förvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-23, dok.nr 2490. 

Beslutsunderlag    

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-23, dok.nr 2490. 

Revisionsrapport, dok.nr 2484. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunens revisorer 

Kommunstyrelsen, för kännedom    
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1. Inledning 

1.1. Uppdrag 
Håbo revisorer har givit PwC i uppdrag att översiktligt granska kommunens pro-

gnoser och planering kring framtida behoven inom äldreomsorgen. 

 

1.2. Bakgrund 
De generella demografiska förändringarna i hela landet innebär att behovet av 

äldreomsorg förväntas öka starkt inom en inte alltför lång framtid. Ökningen av 

antalet äldre över 80 år kommer att pågå under hela 2020-talet och ökningen vän-

tas bli störst under perioden 2025 till 2030. Det ställer krav på välfärdens organi-

sation och på resurstilldelning. Pensionsavgångar, ökad konkurrens om personal 

samt hälsoutvecklingen för de allra äldsta är faktorer som är viktiga att ta hänsyn 

till i planeringen för den framtida äldreomsorgen.  

 

För att upprätthålla dagens ambitionsnivå krävs sannolikt ytterligare resurser för 

löneökningar och för att hantera den ökande sjukligheten bland de allra äldsta. En 

höjning av ambitionsnivån i form av ökad bemanning för att kunna leva upp till de 

kvalitetskrav som formulerats i statliga utredningar och i flera kommuner bedöms 

generellt kräva en ytterligare resursökning på åtminstone ca 10 procent (för Håbos  

del bedöms inte ett behov finnas av en sådan resursökning). 

 

Sedan år 2000 har antalet personer som är 80 år eller äldre ökat med cirka 10 pro-

cent, vilket är i ungefär samma omfattning som den övriga befolkningen. Nu när 

den stora gruppen 40-talister blir äldre står vården, och framförallt äldreomsorgen, 

inför en stor utmaning. Mellan åren 2015 och 2035 väntas gruppen som är 80 år 

eller äldre öka med 76 procent, från cirka 500 000 personer till närmare 890 000. 

För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en omfattande expansion 

av äldreomsorgen. 

 

Enligt SCB:s prognoser väntar en stor brist på vård- och omsorgsutbildade i framti-

den. De ökande behoven inom vården generellt och särskilt inom äldreomsorgen 

gör att efterfrågan på personal väntas öka kraftigt under åren fram till 2035. 

 

1.3. Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syfte och revisionsfrågan är att översiktligt bedöma om vård- och 

omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har en ändamålsenlig planering och un-

derlag för att möta de ökande behoven inom vård och omsorg kommande år och på 

lite längre sikt. 

 

1.3.1. Kontrollmål 

 Det finns en väl utarbetad och aktuell prognosmodell och prognos för kommande 

behov av insatser inom äldreomsorgen 

 Modellen täcker in de större insatser som görs inom äldreomsorgen (insatser i sär-

skilt boende, ordinärt boende mm) 
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 Modellen täcker in behoven i olika kommundelar 

 Modellen omfattar olika scenarier kring förändringar i behov (demografi och andra 

faktorer som statliga krav, ökad sjuklighet mm) 

 Prognosens konsekvenser på framtida resurser i form av boendeplatser och beman-

ning m m redovisas 

 En översiktlig beräkning finns av de ekonomiska konsekvenserna av äldreprognosen 

 Det finns en planering och beredskap för att möta kraven inom äldreomsorgen för 

såväl lokaler, kompetensförsörjning som finansiering 

 

1.4. Metod och avgränsning  
Granskningen bygger på genomgång av kommunens prognoser, underlag och beslut 

rörande de framtida behoven inom äldreomsorgen. Utifrån den senaste befolk-

ningsprognosen samt nyttjandestatistik från kommunens verksamhetssystem har vi 

gjort en egen framtidsberäkning över behoven inom särskilt boende som jämförts 

med kommunens egen prognos. Kompletterade intervjuer har gjort med chefen för 

äldreomsorgen och statistikansvarig. Granskningen är avgränsad till äldreomsorgs-

området.  



 

 
Februari 2017  
Håbo kommun 4 av 11 
PwC 

2. Granskningsresultat  

2.1. Iakttagelser 
Äldrefrågor i Håbo kommun berörs i olika styrdokument som budget och mål, bo-

stadsförsörjningsplan, och olika utredningar och prognos för bostadsbehov för äldre 

i Håbo kommun.  

 

Budget och mål 2017, plan år 2018-2019 

I kommunens övergripande vision nämnds inget specifikt om äldreomsorg. I vård- 

och omsorgsnämndens budget har den övergripande visionen brutits ner till 

nämndspecifika mål. I nämndes mål ingår vissa kvalitativa mål avseende doku-

mentation och genomförandeplaner, teknik och personalfrågor. 

  

I kommunens omvärldsanalys och befolkningsprognos redogörs för den kommande 

ökningen av antalet äldre i Håbo kommun. I befolkningsprognosen ingår även ett 

alternativt scenario utifrån en möjligt högre tillväxt. I avsnittet om bostadsprodukt-

ion redovisas planering för färdigställande av särskilt boende och seniorboende. 

 

Bostadsförsörjningsprogram (antaget av kf 2014-12-15) 

I bostadsförsörjningsprogrammet finns ett avsnitt om behov hos äldre och pension-

ärer med följande information: 

 

”Prognoser och bedömningar pekar på att befolkningen blir äldre. En god bered-

skap för en åldrande befolkning med delvis andra krav på boende är en kommande 

utmaning för kommunen.  

 

Trenden med en åldrande befolkning och en större andel pigga pensionärer förskju-

ter behoven av särskilda boenden upp i åldrarna. Genom att öka tillgänglighet i det 

befintliga beståndet kan man dock möjliggöra för äldre att bo kvar längre i befint-

liga bostäder.  

 

Samtidigt ökar efterfrågan hos äldre på centrumnära bostäder vilket är en bostads-

form som det råder underskott på.  

 

Enligt nuvarande efterfrågan bedöms behovet inom kommande mandatperiod vara 

ett nytt äldreboende, ett korttidsboende för demenssjuka samt ett korttidsboende. 

Med utblick mot 2030 behövs ytterligare två äldreboenden”. 

 

Av bostadsförsörjningsprogrammet framgår också att det råder underskott på bo-

städer för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Det bedöms som 

mycket svårt att få en bostad för de personer som söker en tillgänglig bostad. Under 

kommande mandatperiod behövs enligt programmet tolv nya lägenheter och under 

nästkommande ytterligare sex lägenheter varav ett antal av dessa lägenheter bör 

planeras in i ett ordinarie byggande. 
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Prognos över bostadsbehov för äldre i Håbo kommun (från 2016-04-14). 

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en utredning av äldreomsorgens behov av 

nybyggnation för perioden 2016-2025. 

 

Beräkningarna är gjorda utifrån befolkningsprognosen från april 2015. En analys 

har också gjorts av den högre befolkningsprognosen med en hög utbyggnadstakt av 

nya bostäder. Detta påverkar enligt förvaltningen, inte behovet av äldreboendeplat-

ser de kommande tio åren.  

 

I Håbo kommun finns idag 116 platser på särskilt boende för äldre, varav 4 platser 

är i dubbelrum avsedda för parboende. Tre av platserna används i nuläget som kort-

tidsboende för personer med demenssjukdom. Det betyder att det i praktiken finns 

plats för 113 permanent boende. 

 

Förvaltningen har inventerat hur stor andel av befolkningen i olika åldersklasser 
som idag bor på särskilt boende för äldre eller har ett beslut om ett sådant boende. 
Resultatet av den inventeringen ser ut enligt följande: 

65-74 år 0.9 % 
75-79 år 2,9 % 
80-84 år 7,3 % 
85-89 år 11,7 % 
90-w år 41,8 % 

Utöver det så finns några personer i åldersgruppen 56 -65 år. 

 

När utredningen gjordes var det ett 15-tal personer som har beslut om särskilt bo-

ende och väntade på en plats. Enligt utredningen kan ett nytt permanent äldrebo-

ende inte förväntas vara klart förrän, i bästa fall, slutet av 2019. Enligt utredningen 

var det mycket angeläget att det så snart som möjligt etableras ett tillfälligt äldrebo-

ende med 20 lägenheter. 

 

Vi har i samband med granskningen gjort en egen översiktlig beräkning av behovet 

av särskilt boende för äldre och jämfört denna med kommunens prognos (beskriven 

ovan). Skillnaden mot kommunens prognos är vi utgått från prognosen från april 

2016 och även tagit med samtliga år fram till 2030. Vi har även räknat med ett be-

gränsat behov av platser för gruppen 0-65 år (ca 2 personer). Kommunens och vår 

prognos skiljer sig marginellt åt. 

 

Av nedanstående diagram framgår prognosen och antalet befintliga platser. 
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Diagrammet visar skillnaden mellan dagens befintliga platser och bedömt framtida 

behov. År 2020 indikerar diagrammet en differens på ca 45 platser jämfört med 

nuvarande platser. År 2025 indikerar diagrammet en differens på ca 100 platser och 

år 2030 en differens på ca 165 platser jämfört med nuvarande antal platser. I det 

högre prognosalternativt är differensen marginellt högre främst i den senare delen 

av perioden. 

 

Skillnaden mellan prognostiserat platsbehov 2016 och antalet befintliga platser in-

dikerar den kö som finns till särskilt boende. 

 

I socialförvaltningens utredning över vård- och omsorgsnämndens behov av ny-

byggnation 2016-2025 anges följande: 

 

”Det är angeläget att snarast få till ett tillfälligt äldreboende i avvaktan på att ett 

nytt boende med 50 lägenheter för permanent boende och 18 lägenheter för kort-

tidsboende kan stå klart 2019. År 2023 beräknas det behövas ytterligare 40 lä-

genheter. Inom handikappomsorgen finns ett behov av 12 lägenheter i gruppbo-

stad med färdigställande 2018 respektive 2021. 

 

Den ökade driftskostnaden för perioden beräknas 73 miljoner kronor samt 12 mil-

joner under åren 2017-2019 för drift av ett tillfälligt äldreboende. Produktions-

kostnaden beräknas till 244 miljoner. Vid egen upplåning ökar det kommunens 

räntekostnader med knappt 10 miljoner om upplåningsräntan är 4 %. 

 

En rimlig avvägning av utbyggnadstakten skulle kunna se ut enligt följande där de an-
givna årtalen är det år då boendet beräknas vara klart att tas i bruk. 

Februari 2017. Tillfälligt äldreboende med 20 lägenheter. Driftskostnad ca 12 miljoner 
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Hösten år 2019. Ett nytt boende med 50 lägenheter, ett korttidsboende för de-

menssjuka med 8 lägenheter och ett korttidsboende med 10 lägenheter. Driftskost-

nad ca 37 miljoner. Till detta boende bör också kopplas ett hjälpmedelsförråd då 

det nuvarande förrådet på Pomona är för litet. De 10 lägenheterna för korttidsbo-

ende kan istället användas som permanent boende beroende hur stora behov det 

finns av korttidsplatser 2019 och också beroende på i vilken omfattning kommu-

nen vill erbjuda avlastningsplatser. 

 

År 2023. Ett nytt äldreboende med 40 lägenheter. Driftskostnaden kan beräknas 

till ca 22 miljoner. 

Handikappomsorg 

År 2018: Gruppbostad med 6 lägenheter. Driftskostnad ca 8 miljoner. 

År 2020: Gruppbostad med 6 lägenheter. Driftskostnad ca 6 miljoner. 

Summa ökade driftskostnader: 

 

Äldreomsorg 59 miljoner 

Handikappomsorg 14 miljoner. 

 

Totalt handlar det således om en ökad driftskostnad den närmaste 10-års-

perioden på ca 73 miljoner kronor. Hänsyn har då inte tagits till inflation och lö-

nekostnadsökningar. Mellan åren 2017-2019 finns också en driftskostnad för ett 

tillfälligt äldreboende om ca 12 miljoner per år. 

 

Återstår kostnaden för investeringar om nybyggnation ska ske i egen regi. Med 

utgångspunkt att produktionskostnaden för varje plats är ca 2 miljoner kronor 

skulle det för perioden 2016-2025 innebära produktionskostnader inom äldre-

omsorgen om ca 220 miljoner kronor och inom handikapp-omsorgen ca 24 miljo-

ner. Vid egen upplåning så skulle det öka kommunens räntekostnader med knappt 

10 miljoner om upplåningsräntan är 4 %. 

 

När det gäller handikappomsorgen så står det nog rätt klart att det förväntade 

behovet och driftskostnaden är som redovisats ovan. Dock kanske det kan vara 

möjligt att i varje fall delvis hitta andra boendelösningar än att bygga gruppbo-

städer. I praktiken innebär det att boendet är i ett vanligt bostadsområde och pla-

neras in i samband med produktionen av nya lägenheter. Det är för den enskilde 

en mer normaliserad lösning och innebär ju en lägre investeringskostnad för 

kommunen. Det är dock avhängigt av hur mycket stöd den enskilde behöver. Detta 

bör dock tas under övervägande vid varje tillfälle som en ny gruppbostad eller ett 

nytt bostadsområde planeras”. 

 

2.2. Kommentarer 
Det finns en behovsbedömning och en kostnadsberäkning från för vård- och om-

sorgsnämndens behov av nybyggnation inom äldreomsorg och handikappomsorg. 

Behovsprognoser för olika kommundelar saknas dock. Någon motsvarande doku-

menterad prognos för insatser i ordinärt boende redovisas inte. Befolkningsstatisti-

ken som prognosen bygger på är från 2015 och den starka tillväxten kan motivera 

att prognosen uppdateras med den senaste statistiken. 
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I budgetunderlag år 2017 och plan 2018-2019 tar vård och omsorgsnämnden upp 

behovet av ett tillfälligt äldreboende på 20 platser med drift från 1 februari 2017. 

Detta har ej kommit till stånd. 

 

Den 11 november 2016 tog kommunfullmäktige beslut att ge förvaltningen i upp-

drag att genomföra upphandling av nytt särskilt boende, om cirka 60 platser vid 

kyrkcentrum. För att genomföra projektet är avsikten att det ska vara en extern 

fastighetsägare, och platserna ska garanteras enskilda som har ett biståndsbe-

slut från Håbo kommun. Målsättningen är att boendet ska var klart hösten 

2019. 

 

Mot bakgrund av den tid en upphandlings- och byggprocess normalt tar och för 

att inte kön till särskilt boende ska bli för lång samt även mot bakgrund av att 

förvaltningen tidigare föreslagit ett tillfälligt äldreboende på 20 platser med drift 

från 1 februari 2017 (som inte blivit av), är det enligt vår bedömning angeläget att 

tillskapandet av  ett nytt särskilt boende följer tidplanen.  

 

Vi har också noterat att det i Håbo kommun inte finns någon specifik antagen 

”äldrevision/plan” om hur den framtida äldreomsorgen ska utformas. 
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3. Revisionell bedömning 

3.1. Avstämning mot kontrollmål 
Revisionsfrågan besvaras utifrån sju uppställda kontrollmål. Respektive mål be-

döms uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.  

 

Kontrollmål Bedömning och kommentar  

Det finns en väl utarbetad och aktu-
ell prognosmodell och prognos för 
kommande behov av insatser inom 
äldreomsorgen 
 

Delvis 
Det finns planeringsunderlag och en modell 
för beräkning av behovsprognos för särskilt 
boende. Den är enligt vår bedömning i behov 
av aktualisering och utveckling. Vi har också 
noterat att det i Håbo kommun inte finns 
någon specifik antagen ”äldrevision/plan” om 
hur den framtida äldreomsorgen ska utfor-
mas. 
 
 

Prognosmodellen täcker in de större 
insatser som görs inom äldreomsor-
gen (insatser i särskilt boende, ordi-
närt boende mm) 

Delvis 
Prognosen täcker i första hand in behoven av 
särskilt boende och i viss mån handikapp-
omsorg. Det finns ingen samlad dokumente-
rad behovsbedömning för insatser inom ordi-
närt boende. Uppgifter och underlag finns 
men de är inte samlade och dokumenterade. 

Prognosmodellen täcker in behoven i 
olika kommundelar 

Nej 
Behovsprognosen för särskilt boende är inte 
uppdelad på olika kommundelar.  

Prognosmodellen omfattar olika 
scenarier kring förändringar i behov 
(demografi och andra faktorer som 
statliga krav, ökad sjuklighet mm) 

Delvis 
Befolkningsprognosen innehåller ett högal-
ternativ utifrån  kommunens vision och pla-
nerat byggande. Andra faktorer som statliga 
krav, ökad sjuklighet hos äldre, teknikutveckl-
ing mm ingår inte i bedömningarna (bl a p g a 
bristande underlag). 

Prognosens konsekvenser på fram-
tida resurser i form av boendeplat-
ser och bemanning m m redovisas 

Delvis 
Det finns beslutsprotokoll om upphandling av 
60 platser. Några bemanningsbehov redovi-
sas inte. 

En översiktlig beräkning finns av de 
ekonomiska konsekvenserna av 
äldreprognosen 

Delvis 
Beräkningar redovisas avseende särskilt bo-
ende och handikappomsorg men inte för in-
satser i ordinärt boende. 

Det finns en planering och bered-
skap för att möta kraven inom 
äldreomsorgen för såväl lokaler, 
kompetensförsörjning som finansie-
ring 

Delvis 
Vi uppfattar att förs diskussioner om den 
framtida äldreomsorgens behov. Det finns 
också underlag i kommunens olika planer 
med inriktning på den framtida äldreomsor-
gen behov. Vi har noterat att arbete pågår 
kring upphandling av vård och omsorgsplat-
ser. Det är angeläget att tillskapandet av  ett 
nytt särskilt boende följer tidplanen. 
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3.2. Svar på revisionsfrågan 
Granskningen syfte och revisionsfrågan är att översiktligt bedöma om vård- och 

omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen har en ändamålsenlig planering och un-

derlag för att möta de ökande behoven inom vård och omsorg kommande år och på 

lite längre sikt.  

 

Vår granskning indikerar att det finns en planering men att den kan utvecklas och 

aktualiseras innehållsmässigt och pedagogiskt. 

 

3.3. Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer. 

 

Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen föreslås: 

 

- utveckla prognosmodellen för de framtida behoven inom äldreomsorgen.  

 

Prognosmodellen bör: 

 

 täcka in de större insatser som görs inom äldreomsorgen 

 

 täcka in behoven i olika kommundelar 

 

 omfatta olika scenarier kring förändringar i behov av demografi som effekter 

av statliga krav, ökad sjuklighet, teknikutveckling mm 

 

 redovisa konsekvenser på framtida resurser i form av boendeplatser och 

bemanningsbehov m m 

 

 ge en översiktlig beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av prognosen 

 

 ha en pedagogisk utformning och vara lätt att uppdatera utifrån ny statistik. 

 

- säkerställa en planering och beredskap för att möta kraven inom äldreomsorgen 

för såväl lokaler, kompetensförsörjning som finansiering. 

 

- Överväga behovet av en äldreplan/vision om hur den framtida äldreomsorgen ska 

utformas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 111 Dnr 2017/00007  

Riktlinjer och avgift för lotteritillstånd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för handläggning av ansökan om 

lotteritillstånd eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000) till 300 

kronor. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd/registrering beviljas eller inte.  

2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunens tillstånds- och 

tillsynsverksamhet enligt lotterilagen (1994:1000).   

3. Kommunstyrelsen antar nya blanketter för ansökan om lotteritillstånd 

enligt § 16 samt registrering för lotteri enligt § 17. Förvaltningen ges rätt att 

göra mindre revideringar i blanketterna vid behov.  

Sammanfattning  

Enligt lotterilagen (1994:1000) är kommunen tillstånds- och 

tillsynsmyndighet för kommunala lotterier, det vill säga sådana lotterier som 

huvudsakligen bedrivs inom endast en kommun. Länsstyrelsen ansvarar för 

lotterier som bedrivs i flera kommuner inom ett län och lotteriinspektionen 

ansvarar för lotterier som bedrivs i flera län. 

Kommunfullmäktige har via reglemente utsett kommunstyrelsen till 

ansvarig myndighet inom kommunen för att hantera kommunens 

skyldigheter enligt lotterilagen. Beslut enligt lotterilagen fattas i sin tur av 

kommunsekreterare på delegation från kommunstyrelsen. 

Det finns ett behov av att sammanställa riktlinjer för kommunens tillstånds- 

och tillsynsverksamhet gällande lotteriverksamheten. Det har tidigare inte 

funnits några klara riktlinjer kring detta, verksamheten har istället skötts via 

praxis. 

Det förslag som tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning innebär inga 

väsentliga förändringar gentemot den praxis som tidigare varit gällande, 

utan ska snarare ses som en sammanställning. Förslaget tydliggör också, 

både för handläggare och för sökande, hur ansökan ska inges samt hur 

handläggningen utförs. Detta ökar rättssäkerheten i hanteringen. Riktlinjerna 

bygger på Lotteriinspektionens allmänna råd.  

I samband med sammanställningen av riktlinjerna har förvaltningen också 

sett över och tagit fram nya digitala mallar för ansökan och registrering 

enligt § 16 respektive 17. Förvaltningen föreslår också att fullmäktige ska 

aktualisera beslutet om avgift för handläggning av 

lotteritillstånd/registrering.  
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Beslutsunderlag 

Riktlinjer för lotteritillstånd 

Lotterilag (1994:1000)  

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-07-03 KS 2017/00007 nr 72212 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Riktlinjer och avgift för lotteritillstånd 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för handläggning av ansökan 

om lotteritillstånd eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000) till 

300 kronor. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd/registrering beviljas 

eller inte.  

2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunens tillstånds- och 

tillsynsverksamhet enligt lotterilagen (1994:1000).   

3. Kommunstyrelsen antar nya blanketter för ansökan om lotteritillstånd 

enligt § 16 samt registrering för lotteri enligt § 17. Förvaltningen ges rätt 

att göra mindre revideringar i blanketterna vid behov.    

 

Sammanfattning  

Enligt lotterilagen (1994:1000) är kommunen tillstånds- och 

tillsynsmyndighet för kommunala lotterier, det vill säga sådana lotterier som 

huvudsakligen bedrivs inom endast en kommun. Länsstyrelsen ansvarar för 

lotterier som bedrivs i flera kommuner inom ett län och lotteriinspektionen 

ansvarar för lotterier som bedrivs i flera län. 

Kommunfullmäktige har via reglemente utsett kommunstyrelsen till 

ansvarig myndighet inom kommunen för att hantera kommunens 

skyldigheter enligt lotterilagen. Beslut enligt lotterilagen fattas i sin tur av 

kommunsekreterare på delegation från kommunstyrelsen. 

Det finns ett behov av att sammanställa riktlinjer för kommunens tillstånds- 

och tillsynsverksamhet gällande lotteriverksamheten. Det har tidigare inte 

funnits några klara riktlinjer kring detta, verksamheten har istället skötts via 

praxis. 

Det förslag som tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning innebär inga 

väsentliga förändringar gentemot den praxis som tidigare varit gällande, 

utan ska snarare ses som en sammanställning. Förslaget tydliggör också, 

både för handläggare och för sökande, hur ansökan ska inges samt hur 

handläggningen utförs. Detta ökar rättssäkerheten i hanteringen. Riktlinjerna 

bygger på Lotteriinspektionens allmänna råd.  

I samband med sammanställningen av riktlinjerna har förvaltningen också 

sett över och tagit fram nya digitala mallar för ansökan och registrering 

enligt § 16 respektive 17. Förvaltningen föreslår också att fullmäktige ska 

aktualisera beslutet om avgift för handläggning av 

lotteritillstånd/registrering.    



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-07-03 KS 2017/00007 nr 72212 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp i samband med omvärldsbevakning. Ändringar i 

lagstiftning eller praxis kan leda till att ärendet behöver aktualiseras. 

Beslutsunderlag  

– Riktlinjer för lotteritillstånd 

– Lotterilag (1994:1000)   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunsekreterare 

Hemsidan – För publicering 



 

 ANSÖKAN OM REGISTRERING 
FÖR LOTTERI § 17 

11T11T1(1)

  12T12TVår beteckning 

  

1. Sökande (juridisk person) 
Namn Postadress 

Organisationsnummer Telefon E-post 

2. Lotteriföreståndare (fysisk person) 
Namn Postadress 

Telefon E-post 

 

3. Registreringsperiod 
Härmed ansöks om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående treårsperiod med ett 
sammanlagt insatsbelopp under perioden på högst 20 basbelopp. 

Period (ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD) 
 

4. Försäljning av lotter 
Lottförsäljningsområde (kommun) OBS! Om serviceföretag anlitas av en förening för att få tillgång till 

fast försäljningsställe fordras tillstånd enligt 15-16 §§ lotterilagen. 

5. Bilagor 
Till ansökan bifogas

Protokollsutdrag med beslut  
att ansöka om registrering 

Föreningens  
stadgar 

Senaste verksamhetsberättelse med  
ekonomisk redovisning (bokslut) 

 

6. Namnteckning 
Underskrift sökande (behörig firmatecknare) Ort och datum 

Namnförtydligande 

 
 
 
 

 
Information om personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen 
Personuppgiftsombud: Axel Danielsson 

Håbo kommun behöver samla in dina personuppgifter eftersom de behövs för att handlägga ditt ärende i enlighet med 
Lotterilagens (SFS 1994:1000) bestämmelser och kommer inte att användas för något annat syfte eller ändamål. Dina 
personuppgifter kommer att arkiveras när ärendet avslutas och därmed finnas tillgängliga i kommunens arkiv. Du har alltid rätt 
att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas. 

 



 

 ANSÖKAN OM 
LOTTERITILLSTÅND § 16 

11T11T1(2)

  12T12TVår beteckning 

  

1. Sökande (juridisk person) 
Namn Postadress 

Organisationsnummer Telefon E-post 

2. Lotteriföreståndare (fysisk person) 
Namn Postadress 

Telefon E-post 

3. Allmänna uppgifter om lotteriet 
Lotteriets art  Lottotyp  

(LN-nr) 
Antal lotter Lottpris Sammanlagt 

insatsbelopp 
Högsta 
vinstvärde 

Sammanlagt 
vinstvärde 

       

       

       

       

4. Försäljning av lotter 
Lottförsäljningsplats/-område Lottförsäljningen pågår (fr.o.m. – t.o.m.) 

5. Dragning och vinst 

Dragning förrättas 
Före  
försäljning 

Efter  
försäljning  

Senast datum 

Dragningsresultatet offentliggörs 

På separat  
dragningslista 

Genom anslag på 
försäljningsstället 

På lottsedeln Genom annons  
i tidning 

Tidningens namn Datum då annons införs 

Vinst ska vara uthämtad senast (datum) Plats där vinst ska uthämtas 

6. Serviceföretag (om sådant anlitas) 
Namn Postadress 

Organisationsnummer Telefon E-post 

7. Namnteckning 
Underskrift sökande (behörig firmatecknare) Ort och datum 

Namnförtydligande 

 
Till ansökan ska bifogas: Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet och förslag på lotteriföreståndare, kalkyl 
över lotteriet med vinstplan, föreningens stadgar, föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk 
redovisning (bokslut) och avtal med serviceföretag (om sådant anlitas). 
 



 

 ANSÖKAN OM 
LOTTERITILLSTÅND § 16 

2(2)

  Vår beteckning 

  

 

 

Information om personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen 
Personuppgiftsombud: Axel Danielsson 

Håbo kommun behöver samla in dina personuppgifter eftersom de behövs för att handlägga ditt ärende i enlighet med 
Lotterilagens (SFS 1994:1000) bestämmelser och kommer inte att användas för något annat syfte eller ändamål. Dina 
personuppgifter kommer att arkiveras när ärendet avslutas och därmed finnas tillgängliga i kommunens arkiv. Du har alltid rätt 
att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas. 

 



 

 

Riktlinjer för lotteritillstånd 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kommunsekreterare 

  

 

 

 



 

 RIKTLINJE 2(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-09 KS 2017/00007 nr 72214 

 

1. Syfte 

Syftet med dokumentet är dels att för sökande av lotteritillstånd eller 

registrering klargöra hur ansöknings- och tillståndsprocessen går till och 

dels att för handläggare av lotteriärenden skapa en enhetlig och rättssäker 

hantering av lotteriärenden. Utöver bestämmelserna i lotterilagen gäller 

dessa riktlinjer för Håbo kommuns tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt 

lotterilagen (1994:1000). 

2. Tillståndsformer 

2.1. Lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen 

Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen ska göras om den 

sökande endast önskar anordna ett enskilt lotteri under en treårsperiod eller 

om insatserna i lotteriet är höga. Om flera lotterier ska anordnas inom en 

treårsperiod ska istället den sökande ansöka om registrering för 

lotteriverksamhet enligt nedanstående.  

2.2. Registrering för lotteriverksamhet enligt 17 § lotterilagen 

Ansökan om registrering för lotteriverksamhet enligt 17 § lotterilagen ska 

göras om den sökande önskar anordna mer än ett lotteri under en 

treårsperiod. Det totala insatsvärdet under treårsperioden får då inte 

överstiga tjugo prisbasbelopp. Om den sökande är osäker på om ett eller 

flera lotterier ska anordnas under en treårsperiod bör den sökande ansöka 

om registrering enligt 17 §.  

2.3. Lotterier som inte kräver tillstånd 

Under särskilda förutsättningar får lotterier anordnas utan tillstånd. 

Grundförutsättningen är att både insatserna och vinsterna då är låga och att 

lotteriet anordnas i samband med en särskild tillställning inom ett avgränsat 

område. Värdet av varje enskild insats får uppgå till högst 1/6000 av 

prisbasbeloppet och högsta vinsten får som högst vara 1/6 av 

prisbasbeloppet. 

3. Ansökan om tillstånd eller registrering 

Ansökan om lotteritillstånd/registrering ska göras på anvisade blanketter. 

Blanketterna finns på kommunens hemsida, men kan också erhållas via 

kommunstyrelsens kansli. 

3.1. Grundförutsättningar för tillstånd/registrering 

För att den sökande ska kunna beviljas tillstånd/registrering för 

lotteriverksamhet krävs att följande grundförutsättningar är uppfyllda: 

1. Den sökande är en ideell förening i Sverige. 

2. Föreningen ska främja ett allmännyttigt ändamål inom landet. 

3. Föreningen ska vara öppen för alla (undantag kan beviljas). 

4. Föreningen behöver inkomster från lotterier för sin verksamhet. 



 

 RIKTLINJE 3(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-09 KS 2017/00007 nr 72214 

 

Förutom detta gäller även att tillstånd endast kan ges om det kan antas att 

verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt, 

som även säkerställer att nödvändiga sociala och hälsomässiga 

skyddshänsyn tas, samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och 

bestämmelser. 

3.2. Ansökan om tillstånd enligt 16 § lotterilagen 

Förutom de grundläggande kraven för lotteriverksamhet i punkt 3.1 gäller 

följande förutsättningar för att få tillstånd enligt 16 § lotterilagen. 

1. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och 

högst 50 % av insatsernas värde. 

2. Vinstandelen i lotteriet ska tydligt anges lottsedlarna, lottlistorna 

eller på platsen där lotteriet bedrivs. 

3. Lotteriet ska ge den sökande en skälig avkastning och att denna 

kommer att användas för ett allmännyttigt ändamål. 

Till ansökan ska bifogas följande: 

1. Protokollsutdrag från föreningens styrelse med beslut om att anordna 

lotteriet och förslag på lotteriföreståndare. 

2. Kalkyl över lotteriet med vinstplan. 

3. Föreningens stadgar. 

4. Föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk 

redovisning (bokslut). 

5. Avtal med serviceföretag (om sådant anlitas). 

3.3. Ansökan om registrering för lotteriverksamhet enligt 17 § 
lotterilagen 

Förutom de grundläggande kraven för lotteriverksamhet i punkt 3.1 gäller 

följande förutsättningar för att registrering enligt 17 § lotterilagen ska 

beviljas. 

1. Insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under 

treårsperioden uppgår till högst 20 prisbasbelopp. 

2. Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och 

högst 50 % av insatsernas värde. 

3. Vinstandelen i lotteriet ska tydligt anges lottsedlarna, lottlistorna 

eller på platsen där lotteriet bedrivs. 

4. De enskilda lotterierna under perioden bedrivs huvudsakligen inom 

endast en kommun.  

5. En vinst som utgörs av pengar får uppgå till högst ett basbelopp. 

Till ansökan ska bifogas följande: 

1. Protokollsutdrag från föreningens styrelse med beslut om att anordna 

lotteriet och förslag på lotteriföreståndare. 

2. Föreningens stadgar. 
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3. Föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk 

redovisning (bokslut). 

4. Avgift 

För handläggning av ansökan om lotteritillstånd eller registrering av 

lotteriverksamhet tar kommunen ut en administrativ avgift, oavsett om 

tillståndet/registreringen godkänns eller inte. Avgiftens storlek beslutas av 

fullmäktige i särskilt beslut. 

Allmänheten och sökande har dock alltid rätt till kostnadsfri rådgivning av 

kommunen inför inlämnande av ansökan. 

5. Lotteriföreståndaren 

Tillståndsmyndigheten utser en lotteriföreståndare på förslag från den 

sökande föreningen. Lotteriföreståndaren ansvarar för att lotteriet bedrivs i 

enlighet med lotterilagen och tillståndsmyndighetens villkor och 

föreskrifter. Lotteriföreståndarens uppdrag beskrivs i särskild skrift som 

bifogas beviljat tillstånd/registrering.  

6. Tillsyn 

Varje lotteri ska ha en av tillståndsmyndigheten utsedd kontrollant som 

svarar för tillsynen av den sökandes lotteriverksamhet. Kontrollantens 

arvode bestäms av tillståndsmyndigheten, men ska betalas av den som 

anordnar lotteriet. Kontrollanten ska vara involverad och kontrollera alla 

steg i lotteriets genomförande och ger startbesked samt närvarar vid 

dragning.  

7. Villkor 

Lotteriinspektionens allmänna råd ska vara vägledande för 

tillståndsgivningen i Håbo kommun avseende lotternas utseende, 

dragningsförfarande, försäljningstid m.m.  

Beviljat tillstånd/registrering ska alltid förenas med följande villkor. 

1. Anvisningar, exempelvis presentkort, ska gälla minst tre månader 

från den dag då vinsterna ska vara avhämtade. 

2. Värdet på varuvinst ska upptas till detaljhandelspris. Kan detta inte 

fastställas, får värdet tas upp till inköpspriset eller för 

konsthantverksalster eller skänkt föremål, till pris som fastställs efter 

värdering av kontrollant eller opartisk sakkunnig. 

3. Lotter i annat lotteri tillåts inte som vinster. 

4. Hyra för lottförsäljningsplats (lokal/plats- och kioskhyra) ska vara 

bestämd för tid (dag, vecka, månad) och alltså inte anpassas till 

omslutningen eller försäljningsresultatet. 

5. Kostnader för löner/försäljningsarvoden, kontrollantarvoden samt 

sociala avgifter ska belasta lotteriet. 
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6. Eventuellt serviceföretags del av lotterimedlen ska uppgå till 

sammanlagt högst åtta procent av intäkterna från faktiskt försålda 

lotter. Skriftligt avtal ska finnas och ska granskas av 

tillståndsmyndigheten. 

7. Lottsedlar och annat lottmaterial ska inköpas till marknadspris. 

Eventuell rabatt ska redovisas och tillföras lotteriet. 

8. Vinster som inte utgörs av pengar eller gåvor ska inköpas till 

konkurrenskraftiga priser. Eventuella rabatter ska redovisas och 

tillföras lotteriet. 

9. Ett lotteri ska redovisas skilt från föreningens övriga räkenskaper. 

Om medel från lotteriet inte fortlöpande sätts in på av föreningen 

disponerat konto, ska minst 25 procent av intäkterna från försålda 

lotter snarast, dock senast 14 dagar efter det att lotteriet slutsålts, 

sättas in på föreningens ordinarie konto. 

10. Föreningen ska redovisa lotteriet till kontrollanten senast tre 

månader efter den i tillståndet angivna sista försäljningsdagen, vid 

registrering tre månader efter försäljningstidens slut. 

Nettobehållningen ska därvid vara överförd till föreningens ordinarie 

konto. Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 17 § ska 

senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier 

som har anordnats under föregående kalenderår. 

11. Vid dragning gäller att alla lottnummer som ingår i ett lotteri ska 

läggas till grund för dragningen och samma vinstnummer får endast 

förekomma en gång i ett lotteri eller i en serie. Dragningen bör börja 

med högsta vinsten och därefter i fallande ordning. 

12. Vid förhandsdragning gäller: 

I ett lotteri med lotter numrerade i en följd eller i serier ska 

kontrollanten förrätta slumpmässig dragning sedan lotterna blandats 

omsorgsfullt i dennes närvaro. 

13. Vid efterhandsdragning gäller: 

I ett lotteri som endast har några få vinster, exempelvis en bil och 

ytterligare någon eller några vinster ska efterhandsdragning förrättas. 

I ett traditionellt lotteri ska kontrollanten förrätta slumpmässig 

dragning efter försäljningstidens slut. Dragningen ska alltid ske 

öppet och i närvaro av lotteriföreståndaren och kontrollanten. Om 

dragning sker med hjälp av teknisk utrustning, till exempel dator, ska 

denna vara typgodkänd av Lotteriinspektionen. 

8. Redovisning av lotteri 

När ett lotteri har avslutats ska det redovisas till tillståndsmyndigheten på 

anvisad blankett.  

9. Sanktioner 

Vid avsteg från tillståndets/registreringens bestämmelser och villkor kan 

tillståndsmyndigheten utdela varning, omedelbart återkalla 

tillståndet/registreringen och/eller vid vite förelägga eller förbjuda fortsatt 

verksamhet.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
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UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 113 Dnr 2017/00460  

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens 
förvaltning, hösten 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen ”Uppdrag som faller under 

kommunstyrelsens ansvar – uppdaterad 2017-07-31”.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget, KS 2017-03-20 § 64, om att 

finna en lokallösning för Club Myran nu är avslutat.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, § 39, att förvaltningen ska 

redovisa en förteckning över uppdrag som faller under kommunstyrelsens 

ansvar två gånger årligen, en gång på hösten och en gång på våren. Senaste 

redovisning gjordes 2017-02-13. Redovisningen ska innehålla uppdrag som 

noterats i protokoll från ett politiskt sammanträde och som ännu inte 

slutförts och återrapporterats till politiken (de uppdrag som är slutförda 

omfattas inte av redovisningen).  

Förvaltningen har sammanställt en förteckning över de uppdrag som faller 

under kommunstyrelsens ansvar och som ännu inte slutförts. Dessa 

redovisas i ”Uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar – 

Uppdaterad 2017-07-31” som biläggs tjänsteskrivelsen i ärendet.  

När uppdragen sammanställdes noterade förvaltningen ett uppdrag som 

verkställts men som inte återrapporterats av politiken. Det handlar om 

uppdraget till förvaltningen från kommunstyrelsen (KS 2017-03-20 § 64) 

om att ordna en lokallösning för Club Myran. Club Myran har erbjudits 

möjlighet att hyra lokaler på Pomonas äldreboende och accepterat 

erbjudandet. Kontrakt har också skrivits. Ärendet har dock inte 

återrapporterats till politiken än. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen, efter denna redovisning, beslutar att uppdraget är 

avslutat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 § 39 

Förteckning: Uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar – 

uppdaterad 2017-07-31.  

______________ 

 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning, 
hösten 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen ”Uppdrag som faller under 

kommunstyrelsens ansvar – uppdaterad 2017-08-17”.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget, KS 2017-03-20 § 64, om att 

finna en lokallösning för Club Myran nu är avslutat.    

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, § 39, att förvaltningen ska 

redovisa en förteckning över uppdrag som faller under kommunstyrelsens 

ansvar två gånger årligen, en gång på hösten och en gång på våren. Senaste 

redovisning gjordes 2017-02-13. Redovisningen ska innehålla uppdrag som 

noterats i protokoll från ett politiskt sammanträde och som ännu inte 

slutförts och återrapporterats till politiken (de uppdrag som är slutförda 

omfattas inte av redovisningen).  

Förvaltningen har sammanställt en förteckning över de uppdrag som faller 

under kommunstyrelsens ansvar och som ännu inte slutförts. Dessa 

redovisas i ”Uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar – 

Uppdaterad 2017-08-17” som biläggs tjänsteskrivelsen i ärendet.  

När uppdragen sammanställdes noterade förvaltningen ett uppdrag som 

verkställts men som inte återrapporterats av politiken. Det handlar om 

uppdraget till förvaltningen från kommunstyrelsen (KS 2017-03-20 § 64) 

om att ordna en lokallösning för Club Myran. Detta ärende är markerat med 

gul färg i redovisningen över slutförda uppdrag. Club Myran har erbjudits 

möjlighet att hyra lokaler på Pomonas äldreboende och accepterat 

erbjudandet. Kontrakt har också skrivits. Ärendet har dock inte 

återrapporterats till politiken än. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen, efter denna redovisning, beslutar att uppdraget är 

avslutat.       

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt.  

Uppföljning 

Återrapportering av aktuella uppdrag ska göras två gånger årligen. 

Uppföljning sker således i samband med denna återrapportering.  

Beslutsunderlag 

– Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 § 39 
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– Förteckning: Uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar – 

uppdaterad 2017-08-17.   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Kommundirektör  

 



Besluts‐
instans

Besluts‐
datum

§ Diarie‐nummer Nytt ärende ‐ 
dnr

Ärende Beslut Eventuell kommentar

KS 2015‐02‐02 30 2011/00015 2017/00039 Översyn av reglementet för ungdomsrådet 1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att göra en 
översyn av rådets arbetsordning vad gäller ett utökat 
antal ungdomspolitiker

Ej påbörjat

KF 2015‐11‐16 69 2014/00156 Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda

5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelsen att teckna administrativt avtal med 
lämplig försäkringsgivare.

Pågående

KS 2015‐08‐31 139 2015/00098 Bredbandsstrategi för Håbo kommun Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att utreda möjligheterna för Håbo 
kommun inrätta ett eget stadsnät.

Pågående

KS 2015‐05‐25 98 2015/00162 Förslag till ekonomiska ramar avseende drift‐ 
och investeringsbudget 2016 och plan 2017‐
2018

1. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningarna 
/nämnderna att till kommunstyrelsens sammanträde 
den 26 oktober redovisa följande utredningsuppdrag
c) Utredning avseende Arenor för aktiviteter

Ej påbörjat

KS 2015‐11‐23 190 2015/00162 Budget 2016 3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
redovisa en plan för hur vi ska uppnå säkra gång‐ och 
cykelvägar i hela kommunen

Pågående

KF 2015‐12‐14 92 2015/00162 Budget 2016 8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens 
förvaltning att komma med förslag och plan på hur vi 
energieffektiviserar kommunen. Detta med syfte att 
mer effektivt använda skattepengar.

Ej påbörjat

KS 2017‐02‐13 37 2015/00221 2017/00170 Översyn av kommunens bolag 2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
återkomma med förslag på hur formerna för 
ägardialogen mellan kommun och bolag kan 
konkretiseras.

Pågående

KS 2017‐02‐13 37 2015/00221 2017/00171 Översyn av kommunens bolag 3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
återkomma med erforderligt beslutsunderlag inför 
beslut om bildandet av ett fastighetsbolag som 
samförvaltas med Håbohus AB.

Pågående

Beslut Ärende
Uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar ‐ uppdaterad 2017‐08‐17



Besluts‐
instans

Besluts‐
datum

§ Diarie‐nummer Nytt ärende ‐ 
dnr

Ärende Beslut Eventuell kommentar
Beslut Ärende

KS 2017‐02‐13 37 2015/00221 2017/00172 Översyn av kommunens bolag 4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
återkomma med ett förslag på kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan, som tydliggör roller och ansvar i 
lokalanskaffningsprocessen för kommunens nämnder 
och verksamheter.

Ej påbörjat, inväntar teknisk chef

KF 2016‐06‐13 70 2015/00257 Utvärdering och revidering av arvodesregler 
för Håbo kommun

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att under hösten 2017 
starta arbetet med att ta fram nya arvodesregler för 
nästa mandatperiod.

Ska påbörjas under hösten 2017

KTU 2015‐11‐10 41 2015/00298 Uppdrag till tekniska avdelningen Tekniska utskottets ordförande har till 
kommunstyrelsens förvaltning inlämnat tre 
uppdragslistor från alliansen gällande cykelpaket, 
trafiksäkerhet, miljö‐ och energipaket. Förvaltningens 
tekniska avdelning avser att återkomma med 
kommentarer som redovisar vad som eventuellt 
tidigare har gjorts, eventuell förekommande aktuell 
status och en bedömning av genomförbarhet för de 
punkter där arbete inte hittills har gjorts av 
kommunen. Se ärende 2015/00298 för information 
om uppdragets omfattning.

Pågående, vissa av uppdragen har 
avslutats. 

KS 2016‐11‐07 122 2015/00318 Svar på motion: Förbjud tung trafik på 
Kraftleden

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
kommunstyrelsens förvaltning att genomföra en 
bullerutredning samt att vid behov projektera 
bullerplank på särskilt utsatta platser längs 
Kraftleden. 2. Kommunfullmäktige anser därmed att 
motionen är besvarad

Pågående, bullerutredning görs i samband 
med övriga insatser på Krafleden

KF 2016‐09‐26 97 2015/00371 Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2015

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen 
att ta fram ett förslag till policy för sponsring för Håbo 
kommun, så att beslutet KF 2012‐09‐24 § 93 om en 
kampanj mot nedskräpning ska kunna verkställas.

Pågående

KF 2016‐06‐13 60 2016/00114 Svar på medborgarförslag: Utökning och 
förbättring av parkeringar Granåsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om 
parkeringarna vid Granåsen kan och behöver utökas 
liksom om belysning kan byggas.

Pågående



Besluts‐
instans

Besluts‐
datum

§ Diarie‐nummer Nytt ärende ‐ 
dnr

Ärende Beslut Eventuell kommentar
Beslut Ärende

KS 2017‐03‐20 68 2016/00133 2017/00271 Utredning av vilka möjligheter som finns för 
att snabbast möjligt få till fler korttidsplatser

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
utreda vilka möjligheter som finns för att snabbast 
möjligt få till fler korttidsplatser, t.ex. genom 
paviljonger eller genom blockuthyrning i samarbete 
med Håbohus AB 

Pågående

KS 2016‐06‐13 124 2016/00242 VA‐taxa 2016 1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens 
förvaltning får i uppdrag att genomlysa en total 
översyn av VA‐enhetens nuvarande verksamhet 
(kalkyler med intäkter och kostnader) samt framtida 
VAförsörjningen, organisation, inkluderande koppling 
till Käppala och Norrvatten med dess ekonomiska 
konsekvenser för kommunen.

Pågående

KTU 2017‐03‐07 11 2016/00400 Medborgarförslag: Ta bort vägbommen på 
Skeppsvägen

 Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
inventera bommarna i Håbo kommun och återkomma 
med förslag om vilka som kan tas bort.

Pågående

KS 2017‐02‐13 33 2016/00525 2017/00173 Motion: Handlingsplan för värnande av det 
lokala kulturarvet

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
redovisa förslag till kultur‐ och fritidspolitisk plan i 
enlighet med kultur‐ och livsmiljöutskottets beslut 
2016‐03‐30 § 14

Ej påbörjad

KS 2017‐02‐13 8 2017/00019 Detaljplaneuppdrag för bostäder, Bålsta 
centrum

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
upprätta förslag till detaljplan för bostäder invid 
Bålsta centrum, Dalängen där det tidigare var tänkt 
att uppföras ett nytt IP, Väppeby 7:218.

Vilande, finns med på plan‐ och 
prioriteringslistan

KTU 2017‐03‐07 11 2017/00026 Försäljning av kommunens fastigheter som 
inte används för kommunens verksamhet

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge 
fastighetsenheten i uppdrag att utreda möjligheterna 
att sälja fastigheter som i dag hyrs ut till externa 
aktörer.

Pågående

KS 2017‐03‐20 64 2017/00155 2017/00270 Lokallösning för Club Myran Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att finna 
en lösning för Club Myran.

Avslutat, men inte återrapporterat. Avtal 
har tecknats med Club Myran om att hyra 
Pomona för föreningens verksamhet

KF 2017‐04‐03 48 2017/00155 2017/00311 Inventering av kommande lokalbehov för 
föreningar

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen 
att inventera
kommande lokalbehov för föreningar.

Ej påbörjad

KF 2017‐04‐03 48 2017/00155 2017/00312 Uthyrningspolicy  3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen 
att ge förslag på
uthyrningspolicy.

Ej påbörjad



Besluts‐
instans

Besluts‐
datum

§ Diarie‐nummer Nytt ärende ‐ 
dnr

Ärende Beslut Eventuell kommentar
Beslut Ärende

KS 2017‐04‐24 109 2017/00260 Uppdrag att utreda fastighetsnära insamling 
av förpackningar

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 
Avfallsenheten att utreda förutsättningar för 
alternativa insamlingssystem för kommunens 
avfallshantering

Pågående

KS 2017‐04‐24 101 2017/00262 Erbjudande om delägarskap i Inera AB 3. Kommunstyrelsen beslutar att aktieinnehavet ska 
utvärderas efter 2 år

Ej påbörjad

KS 2017‐04‐24 106 2017/00309 Uppdrag, lösa parkeringsfrågan för båttrailer 
och bilar vid Aronsviken

2. Tekniska utskottet får i uppdrag att i samråd med 
båtklubbarna se över möjligheten till fler permanenta 
parkeringsplatser

Pågående

KS 2017‐05‐29 148 2017/00380 Förtydligande av ansvar för Håbo Marknads 
AB avseende försäljning och inköp av 
kommersiell etableringmark

1. Kommunstyrelsen beslutar att förtydliga Håbo 
Marknads AB:s roll avseende försäljning och inköp av 
kommersiell etableringsmark.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
tillsammans med bolaget ta fram riktlinjer för hur 
detta ska ske i praktiken.    

Ej påbörjad

KF 2016‐09‐26 100 2016/00020 Näringslivsstrategi för Håbo kommun
Styrelsen beslutar att uppdrar till 
kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett 
förslag till näringslivsstrategi för Håbo 
kommun enligt ovan beskrivna projektmodell

Återremitterad

KS 2016‐09‐05 165 2016/00281 Nya bestämmelser för föreningsbidrag 1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen då nya uppgifter framkommit och mer 
diskussion behövs innan beslut fattas. 

Återremitterad

KTU 2017‐05‐16 37 2017/00333 Lokala trafikföreskrifter, tidsbegränsad 
parkering på Stockholmsvägen vid 
Sofielundsvägen, 3 timmar

 Tekniska utskottet beslutar att förvaltningen får i 
uppdrag att undersöka möjligheten till nattparkering 
för hela kommunen.

Pågående

KS 2017‐03‐20 86 2017/00269 Utredning om förskola vid Viby äng Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
utreda om Viby äng är en lämplig placering för en 
förskola enligt barn‐ och utbildningsnämndens behov

Pågående



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 39 Dnr 2016/00668  

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens för-
valtning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen Uppdrag som faller under kom-

munstyrelsens ansvar – uppdaterad 2017-01-20.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att följande tre uppdrag är att betrakta som av-

slutade:  

– Uppdrag att redovisa satsningarna från regeringen år 2016 som tillfaller 

kommunen inom äldreomsorgen, förskola och grundskola 

– Uppdrag att redovisa utredning avseende översyn av taxor och avgifter för 

kommunens verksamheter  

– Uppdrag att sammanställa en lista över aktuella uppdrag som faller under 

kommunstyrelsens ansvar och återkommande redovisa detta till kommun-

styrelsen 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdragslistan hädanefter ska redovisas till 

kommunstyrelsen två gånger årligen – en gång på hösten och en gång på vå-

ren.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen (KS 2015-05-25 § 114) har uppdragit till förvaltningen 

att sammanställa en lista över aktuella uppdrag/ärenden som faller under 

kommunstyrelsens ansvar och återkommande redovisa detta till kommun-

styrelsen. Förvaltningen har därför sammanställt en lista över de uppdrag 

från innevarande mandatperiod som ännu inte slutförts och som därmed 

fortfarande är aktuella.  

Förvaltningen bedömer att tre av uppdragen i ovanstående lista är att be-

trakta som avslutade i och med denna återrapportering till kommunstyrel-

sen. Detta gäller de två uppdragen från ärende 2015/00162 om att dels redo-

visa satsningarna från regeringen år 2016 som tillfaller kommunen inom 

äldreomsorgen, förskola och grundskola samt att redovisa utredning avse-

ende översyn av taxor och avgifter för kommunens verksamheter. Detta då 

dessa uppdrag har återrapporterats i samband med budgetarbetet. Likaså be-

dömer förvaltningen att uppdraget att sammanställa en lista över aktuella 

uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar och återkommande re-

dovisa detta till kommunstyrelsen är att betrakta som verkställt genom 

denna återrapportering.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Återrapportering av aktuella uppdrag ska, enligt förvaltningens förslag, hä-

danefter göras till kommunstyrelsen två gånger om året – en gång på hösten 

och en gång på våren.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 27 

Tjänsteskrivelse 2016-12-27 

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25 § 114 

Lista – uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar, uppdaterad 

2017-01-20.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Kommundirektör 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
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§ 114 Dnr 2017/00454  

Förnyelse av Håbo kommuns borgensåtagande 
gällande Håbo Ridklubb  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga borgensåtagandet för Håbo 

Ridklubbs checkkredit hos SEB för år 2017.  

Sammanfattning  

Kommunen har sedan flera år tillbaka varit borgensman för ridklubbens 

kredit på 100 000 kr hos SEB. Borgensåtagandet och krediten löper årsvis 

och båda har hitintills förnyats varje år. 

Klubben begär i skrivelse daterat 2017-07-10 om förnyelse av 

borgensåtagandet.  

Beslutsunderlag 

Skrivelsen – förnyelse av kommunens borgensåtagande gällande Håbo 

Ridklubb. 

Resultatrapport 2016 Håbo Ridklubb. 

Verksamhetsberättelse 2016/2017 Håbo Ridklubb. 

Balansrapport 2016 Håbo Ridklubb.  

______________ 

 
 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-07-26 KS 2017/00454 nr 76583 

 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Förnyelse av Håbo kommuns borgensåtagande gällande Håbo 
Ridklubb  

Förslag till beslut  

1. Styrelsen beslutar att förlänga borgensåtagandet för Håbo Ridklubbs 

checkkredit hos SEB för år 2017.   

 

Sammanfattning 

Kommunen har sedan flera år tillbaka varit borgensman för ridklubbens 

kredit på 100 000 kr hos SEB. Borgensåtagandet och krediten löper 

årsvis och båda har hitintills förnyats varje år. 

Klubben begär i skrivelse daterat 2017-07-10 om förnyelse av 

borgensåtagandet.   

 
Ärendet 

Anledningen till att ridklubben behöver krediten är att intäkterna varierar  

över året. Det är av stor vikt att klubben kan använda krediten under 

perioder då klubbens kostnader är större än intäkterna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bifogade resultat och balansrapporter har granskats för år 2016 i samband 

med föreslaget beslut till kommunstyrelsen. Föreningens eget kapital 

uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 383 262 kronor och kassalikvid till 

464 665 kronor. Redovisat resultat för år 2016 uppgick till 210 886 kronor. 

Uppföljning 

Uppföljning sker vid förnyelse av borgensåtagandet år 2018 om föreningen 

ansöker om det, år 2018, annars upphör kommunens borgensåtagande för 

klubben. 

Beslutsunderlag 

– Skrivelsen – förnyelse av kommunens borgensåtagande gällande Håbo 

Ridklubb. 

– Resultatrapport 2016 Håbo Ridklubb. 

– Verksamhetsberättelse 2016/2017 Håbo Ridklubb. 

– Balansrapport 2016 Håbo Ridklubb.   

__________ 

Beslut skickas till 

Håbo Ridklubb, Yttergran, Lundby, 746 92 Bålsta 

Ekonomichef 

SEB, Bålsta  
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§ 115 Dnr 2017/00170  

Revidering av Håbo kommuns företagspolicy  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen remitterar förslag till företagspolicy till Håbohus AB, 

Håbo Marknads AB och till näringslivsrådet för yttrande.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, §37, att uppdra till 

kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen återkomma med 

förslag på hur formerna för ägardialogen mellan kommun och bolag kan 

konkretiseras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans respektive bolags-vd under 

kommundirektörens ledning arbetat fram ett förslag om årliga 

återkommande ägardialog på höst och vår mellan kommunen, representerat 

av kommunstyrelsens arbetsutskott, och respektive bolagsledning.  

Utöver detta så har förvaltningen tillsammans med bolags-vd:arna även 

arbetat fram en större revidering av Håbo kommun nuvarande 

företagspolicy, där den ovan nämnda omstruktureringen av ägardialogen 

ingår. Den reviderade policyn är tänkt att fungera som ett övergripande 

ramverk mellan kommunen som ägare och dess bolag för att tydliggöra hur 

koncernövergripande samverkan ska bedrivas. 

Huvuddragen i företagspolicyn och omstruktureringen av ägardialogen 

avhandlades på en koncernövergripande workshop den 21 juni 2017, där 

representanter från båda bolagsstyrelser och kommunstyrelsen deltog.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att den reviderade policyn remitteras 

till både Håbohus AB och Håbo Marknads AB för ett formellt yttrande.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, utöver remiss till ovanstående, 

även remittera föreslagen policy till näringslivsrådet för yttrande.  

Beslutsunderlag 

Företagspolicy för Håbo kommuns bolag, remissversion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar på att ärendet även ska remitteras till 

näringslivsrådet.  
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Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande Carina Lund (M) om kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att remittera ärendet till 

Håbohus AB, Håbo Marknads AB och till näringslivsrådet och finner att så 

sker.  

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-08 KS 2017/00170 nr 76719 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Revidering av Håbo kommuns företagspolicy 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen remitterar förslag till företagspolicy till Håbohus AB 

och Håbo Marknads AB för yttrande.   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, §37, att uppdra till 

kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen återkomma med 

förslag på hur formerna för ägardialogen mellan kommun och bolag kan 

konkretiseras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans respektive bolags-vd under 

kommundirektörens ledning arbetat fram ett förslag om årliga 

återkommande ägardialog på höst och vår mellan kommunen, representerat 

av kommunstyrelsens arbetsutskott, och respektive bolagsledning.  

Utöver detta så har förvaltningen tillsammans med bolags-vd:arna även 

arbetat fram en större revidering av Håbo kommun nuvarande 

företagspolicy, där den ovan nämnda omstruktureringen av ägardialogen 

ingår. Den reviderade policyn är tänkt att fungera som ett övergripande 

ramverk mellan kommunen som ägare och dess bolag för att tydliggöra hur 

koncernövergripande samverkan ska bedrivas. 

Huvuddragen i företagspolicyn och omstruktureringen av ägardialogen 

avhandlades på en koncernövergripande workshop den 21 juni 2017, där 

representanter från båda bolagsstyrelser och kommunstyrelsen deltog.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att den reviderade policyn remitteras 

till både Håbohus AB och Håbo Marknads AB för ett formellt yttrande.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga kostnader. 

Uppföljning 

Ärendet kommer att återkomma till kommunstyrelsen efter avslutad 

remissrunda. 

Beslutsunderlag 

– Företagspolicy för Håbo kommuns bolag, remissversion   

__________ 

Beslut skickas till 

Håbohus AB 

Håbo Marknads AB 
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Företagspolicy för Håbo kommuns bolag 
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 POLICY 3(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-06-28 KS 2017/00170 nr 76286 

 

Företagspolicy för Håbo kommuns bolag 

1.  Bakgrund 

Kommunallagen ställer vissa krav på Håbo kommun upprätthåller kontroll 

och inflytande över all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i 

bolagsform. De av Håbo kommun ägda bolagen representerar stora 

tillgångar och det ställer krav på löpande uppsikt över bolagens utveckling, 

resultat och ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och goda 

förutsättningar för kommunens verksamhet sett som en helhet, oavsett i 

vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Det innebär att kommunen 

måste utveckla och kommunicera en klar och tydlig bild av varför man äger 

sina bolag och hur man vill att bolagen ska utvecklas. Genom att använda 

och utveckla formella styrinstrument, exempelvis företagspolicy och 

ägardirektiv i dialog med bolagen samt via brukandet av en återkommande 

och strukturerad ägardialog ges förutsättningar för en kultur som gör det 

möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad 

riktning och skapar ett mervärde för kommunen. 

2. Syfte  

Syftet med denna företagspolicy är att förtydliga det gemensamma 

regelverket för att utveckla kommunens verksamhet genom att lägga fast 

rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen. Företagspolicyn 

syftar också till att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen samt att 

konkretisera formerna för en återkommande ägardialog mellan kommunen 

och bolagen. 

3. Företagspolicyns kommunalrättsliga utgångspunkter 

Enligt kommunallagen så utgör kommunen och de kommunala bolagen en 

ekonomisk beslutsenhet som kommunfullmäktige ytterst har ekonomiskt 

och politiskt ansvar för. Det innebär att de kommunala bolagen, på samma 

sätt som nämnderna, är ett instrument för kommunen att tillgodose 

kommunmedlemmarnas behov och utföra kommunala åtaganden och 

verksamhet. Ägarstyrningen över bolagen utgår därför alltid från 

fullmäktige. 

4. Ägarstyrningens konstruktion  

Ägarstyrningens formella konstruktion regleras i första hand av innehållet i 

bolagsordningen, som anger grunden för bolagets existens. Av 

bolagsordningen framgår bl.a. vad bolaget ska ägna sig åt liksom det 

kommunala ändamålet med verksamheten.  

Utöver bolagsordningen så fastställer fullmäktige individuella ägardirektiv 

som anger riktning, ramar och mål för det enskilda bolaget med 

utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardirektiven är 

att ge övergripande strategiska riktlinjer för bolagets ledning. 

Ägardirektiven ska vara strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag. 

Direktiv och andra styrande dokument som fastställs på bolagsstämma är 

juridiskt bindande för bolaget och dess ledning. Därför ska företagspolicy, 

ägardirektiv och andra för bolaget styrande dokument som fastställts av 
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kommunfullmäktige överlämnas till bolagstämman, via stämmoombud, för 

beslut. 

Kommunfullmäktige antar alltså de grundläggande direktiven för bolagen. 

Kommunstyrelsen utövar dock enligt sitt reglemente, med vissa undantag, 

kommunens ägar- och huvudmannafunktion, och däri ingår befogenheten att 

tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och att utfärda till 

kommunens stämmoombud. Direktiv som utfärdas av kommunstyrelsen får 

dock inte vara av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

Avseende ägarstyrning av kommunala bolag i Håbo kommun så ska 

följande styrande bestämmelser gälla: 

4.1 Frågor av principiell beskaffenhet 

Kommunfullmäktige ska ta ställning i bolagsfrågor av principiell 

beskaffenhet.  

Exempel på frågor av principiell beskaffenhet är: 

 Bolagsbildningar 

 Strategiska förvärv eller försäljning av aktier eller andelar som 

ej avser kapitalplacering 

 Start av nya rörelsegrenar eller avveckling av rörelsegrenar 

 Förvärv, investeringar eller försäljningar av fastigheter eller 

andra tillgångar vilka är av väsentlig omfattning. 

Frågor av principiell beskaffenhet regleras ytterligare i respektive bolags 

ägardirektiv.  

4.2 Övriga styrinstrument/koncernsamordning 

Utöver de formella styrinstrumenten har kommunen fastställt övergripande 

direktiv och riktlinjer, såsom Vision 2030, som även gäller för kommunens 

verksamheter.  

Bolagen ska känna till dessa samt verka för att innehållet inarbetas i 

bolagens egna direktiv och riktlinjer i den omfattning som är rimlig med 

hänsyn till varje bolags branschspecifika förhållanden. 

4.3 Samverkan mellan bolag och ägare 

Bolagen ska samverka med varandra och kommunen i frågor av gemensamt 

intresse och där samverkan bedöms leda till vinster för båda parter. 

Områden lämpliga för samverkan bedöms utifrån bolagets verksamhet men 

nedan visas generella områden där samverkan kan vara lämplig: 

Personal- och arbetsgivarfrågor 
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Samverkan inriktas på utbildningsinsatser av gemensamt intresse och avse 

såväl planering som genomförande. 

 

Upphandling 

Samverkan inriktas på att genomföra gemensamma upphandlingar för de 

avtalsområden det bedöms lämpligt och gynnar båda parter 

IT 

Samverkan inriktas på frågor av gemensamt intresse, t.ex. erfarenhetsutbyte, 

kompetens- och teknikutveckling. 

Kommunikation 

Samverkan inriktas på att förmedla samhörigheten mellan bolag och 

kommun i den externa kommunikationen, t.ex. genom gemensam 

medverkan på mässor och utställningar. 

Miljö 

Samverkan inriktas på att sprida kunskap och erfarenhet om lyckade 

åtgärder inom hela koncernen. 

Integration 

Samverkan inriktas på att sprida kunskap och erfarenhet om lyckade 

åtgärder inom hela koncernen. 

Dialog vid förändringar 

Håbo kommun ska, särskilt vid förändringar, initiera dialog med bolagen i 

frågor som rör ovan nämnda områden. Dialogen bör omfatta behovet av 

samverkan i frågan och upplägg för bolagens eventuella deltagande. 

4.4 Policyer för bolagen 

Bolagens styrelser ska årligen, utifrån den verksamhet som bedrivs, 

fastställa vilka policyer som gäller för dess verksamhet det kommande året. 

Bolagens policyer ska vara anpassade efter bolagens förutsättningar och 

vara ett stöd i verksamheten. Här togs text bort som ersatts av grönt stycke 

nedan, det blev dubbelt annars.  

Följande policyer ska samtliga bolag inom kommunkoncernen som 

minimum årligen fastställa:  

 Miljöpolicy,  

 Finanspolicy,  
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 Upphandlingspolicy,  

 Policy för förebyggande av korruption,  

 Policy för bisysslor,  

 Arkivplan och internkontrollplan  

Ambitionsnivån eller inriktningen för ovan nämnda policyer ska som 

minimum vara minst lika med kommunens motsvarande policy, även om 

anpassning gjorts till bolagets förutsättningar. Håbo kommun ska vid 

förändringar i policydokument som nämns ovan initiera dialog med bolagen 

kring utformningen och innebörden av förändringen. 

4.5 Finans 

Bolagen ska delta i ett finansiellt samarbete med kommunen och 

kommunföretagen i övrigt. Samarbetet ska avse resp. utvecklas med 

följande inriktning: 

 Gemensam upphandling av bank-, koncernkonto– och andra 

finansiella tjänster  

 Upplåning och kreditsäkerhet. Bolagen får endast uppta eller 

omsätta externa lån med kommunal borgen som säkerhet såvida 

särskilda skäl inte föreligger. Bolagens totala låneskuld får inte 

överstiga av kommunen fastställd borgensram 

4.6 Ekonomisk planering och rapportering 

Bolagen ska överlämna sina drift- och investeringsbudgetar för 

nästkommande år på sätt och tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.  

Bolagen ska upprätta delårsbokslut på sätt och tidpunkt som 

kommunstyrelsen bestämmer. 

Bolagen ska lämna underlag för sammanställd redovisning på sätt och 

tidpunkt, som kommunstyrelsen bestämmer. Bolagens redovisning ska 

löpande anpassas till kvalitetskrav, som ställs på sammanställd redovisning 

och koncernredovisning. 

Bolagens årsredovisningar ska vara behandlade och undertecknade av 

bolagens respektive styrelser vid tidpunkten för den kommunala 

årsredovisningens behandling i kommunstyrelsen. 

4.7 Intern kontroll 

Det ska finnas av bolagens styrelser fastställda regler för intern kontroll. 

Den interna kontrollen ska vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs 

i bolaget. Det ska finnas av bolagens styrelser fastställd plan för hur den 

interna kontrollen ska bedrivas löpande resp. för visst år.  
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4.8 Information och offentlighetsprincipen 

Bolagen omfattas av offentlighetsprincipen och deras verksamhet ska, 

såvida sekretessregler inte motiverar annat, bedrivas med öppet, utåtriktat 

och serviceinriktat förhållningssätt i relation till media och allmänhet. 

Bolagen omfattas även lagstiftning gällande hantering av personuppgifter 

och datalagring och ska ha nödvändig kunskap, rutiner och systemstöd för 

att uppfylla de lagkrav som ställs. Håbo kommun ska vara bolagen 

behjälpliga med kompetens i frågor som rör hantering av personuppgifter 

och datalagring. 

5. Kommunfullmäktige och bolagen 

Eftersom all ägarstyrning utgår från kommunfullmäktige har direktiv 

utfärdade av fullmäktige alltid företräde framför direktiv utfärdade av 

annan. Av detta följer att fullmäktige också kan ändra sådana senare 

direktiv. 

Fullmäktige ska hållas väl informerade om bolagens förhållanden och 

utveckling. Det ankommer på kommunstyrelsen att vid de tidpunkter och i 

de avseenden som fullmäktige bestämmer svara för sådan information. 

Bolagens styrelser ska också på begäran lämna information till fullmäktige. 

Frågor som är av principiell beskaffenhet, som framgår ovan, eller annars av 

större vikt ur det kommunala perspektivet får inte avgöras av bolagen innan 

de inhämtat fullmäktiges ställningstagande i frågan. I ägardirektiven ges 

exempel på ärenden där fullmäktiges ställningstagande ska inhämtas. 

Råder olika uppfattningar i en bolagsstyrelse om en fråga är av sådan art att 

fullmäktiges ställningstagande bör inhämtas, ska detta ske om minst en 

tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Detta minoritetsskydd gäller inte 

i frågor där fullmäktiges ställningstagande redan har inhämtats. 

6. Kommunstyrelsen och bolagen 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över hel- och 

delägda kommunala bolag. Denna kontroll är grunden för kommunens 

ägarstyrning. 

För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt är bolagen 

skyldiga att fortlöpande på kommunstyrelsens begäran informera om 

bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.  

Bolagen är dessutom skyldiga att informera kommunstyrelsen löpande om 

väsentliga händelser i verksamheten och i frågor som eventuellt kan blir 

föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas av 

bolaget. 

I bolagsordningarna ges därför kommunstyrelsen rätt att ta del av bolagens 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och deras 

verksamhet, om sekretess inte lägger hinder i vägen. Kommunstyrelsen 
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ansvarar också för att ägardialogen med bolagen i enlighet med det som 

framgår i kapitel 11 i denna policy. 

7. Samordnad revision 

Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina 

åligganden såvitt avser de kommunala bolagen. 

Kommunens revision är enligt kommunallagen samordnad med 

bolagsrevisionen genom de av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna, 

vilka ska hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 

Den aktiebolagsrättsliga tystnadsplikten är avlyft för lekmannarevisorer och 

yrkesrevisorer i förhållande till de förtroendevalda revisorerna i kommunen 

genom bestämmelser i aktiebolagslagen. Likaså hindrar inte sekretess att 

uppgifter lämnas till kommunens revisorer enligt 10 kap. 17 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) (OSL). För uppgifter vilka det råder sekretess 

för i bolaget råder det även sekretess hos kommunens revisorer enligt 11 

kap. 1 § OSL.  

8. Styrelse och styrelsearbete i bolagen 

Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt ta 

tillvara bolagets och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt 

verka inom givna ramar. Kommunfullmäktige kan välja mellan att tillsätta 

en styrelse med representanter för de politiska partierna eller en styrelse 

med ledamöter som tillför specifik branschkompetens eller annan 

fackkompetens eller en styrelse med såväl sådana ledamöter som ledamöter 

som representerar politiska partier. 

Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållanden 

beslutas av styrelsen. 

Beslut om verkställande direktörens lön och övriga anställningsförhållanden 

ska delges samtliga styrelseledamöter.  

Bolagsstyrelserna ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete samt 

i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

verkställande direktören. Arbetsordningen och vd-instruktionen ska vara 

skriftliga. 

Av vd-instruktionen ska bl.a. framgå att remisser eller andra formella 

framställningar till bolaget bör behandlas av styrelsen samt att vd åläggs att 

för styrelsen anmäla de beslut som han eller hon fattat i frågor av större 

betydelse. Anmälda beslut ska tas upp i styrelsens protokoll. 

Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av 

bokslut, delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren. 
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9. Koncernnytta 

Målet för verksamheten i Håbo kommuns nämnder och 

bolag(kommunkoncernen) ska vara att tillgodose intressen som gagnar 

kommunkoncernen i dess helhet och därigenom kommunmedlemmarna. 

Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och bolagens 

verksamhet ska respekteras. 

10. Samförstånd och acceptans 

Kommunens styrfunktion över bolagen ska i första hand ske genom dialog 

och bygga på samförstånd och acceptans. 

11. Ägardialog 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ägardialog mellan bolag och kommun 

genomförs varje år enligt nedanstående principer. 

En plan för möten mellan kommunen och bolagsledningarna, dvs styrelse 

och VD, ska fastställas årligen av kommunstyrelsen. Minst två möten per år 

ska hållas, ett på våren och ett på hösten. Kommunen representeras vid 

dessa möten av kommunstyrelsens utsedda deltagare exempelvis 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

På vårmötet ska en uppföljning av bolagets föregående verksamhetsår 

genomföras. Grunden för denna ska vara en dagordning med inriktning på 

punkter som t.ex.: 

 Genomgång av det föregående årets budget- och 

verksamhetsplan samt dess verkställighetsgrad 

 Utblick framåt i bolagens uppdrag 

På hösten möts kommun och bolag för en fördjupad strategisk ägardialog. 

Grunden för denna är en dagordning med inriktning på strategiska punkter, 

t.ex.: 

 Helhetsbilden med allmän genomgång av tillståndet i bolaget 

 Omvärldsanalys och branschanalys 

 Bolagets strategiska inriktning med koppling till ändamål, 

ägaridé och ägardirektiv 

 Affärs- och verksamhetsplan med ekonomiskt utfall kopplat till 

budget och prognoser 

 Eventuella aktuella rapporter 

 Avkastning av bolaget, ekonomiskt och i perspektiv av 

kommunnytta 
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 Utdelningsfrågor 

 Avstämning av befintliga ägardirektiv – diskussion om ev. nya 

 Samordningsfrågor inom kommunkoncernen 

 Ägarens förväntningar i övrigt och krav på bolaget ur ett 

kommunövergripande perspektiv 

 Kultur- och attitydfrågor i synen på bolaget som en del av 

kommunens verksamhet 

 Budget för det kommande året 

12. Särskilda frågor 

 Kommunens ombud vid bolagsstämma i moderbolaget utses av 

kommunstyrelsen och förses med vederbörlig fullmakt. 

 Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet. 

Instruktionen får endast avse ställningstaganden i ärenden varom 

fullmäktige har fattat beslut eller som omfattas av 

kommunstyrelsens uppdrag eller delegation enligt styrelsens 

reglemente. 

 Revisionsberättelserna för bolagen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter ska avlämnas till kommunstyrelsen i sådan 

tid att de kan fogas till revisionsberättelsen över kommunens 

verksamhet. Bolagens årsredovisningar ska överlämnas till 

kommunfullmäktige så snart de färdigställts. 

 Om fullmäktige önskar det ska bolagen, genom ordförande och 

vd, vid sammanträde med kommunfullmäktige informera och 

besvara frågor om bolagens verksamhet och resultat.  

 Bolagen ska till kommunstyrelsen överlämna protokoll från 

bolagsstämma, styrelseprotokoll, delårsbokslut och underlag till 

den sammanställda redovisningen för kommunen inom tid som 

kommunstyrelsen bestämmer.  

 Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra 

ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och 

lekmannarevisorer med suppleanter.  

 Kommunens arkivreglemente gäller för bolagen. 

13. Affärsmässig inriktning 

De direktiv som fastställs i denna företagspolicy, bolagsordningar, och 

särskilda direktiv syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att företagens 
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förvaltning ska kunna ges en affärsmässig inriktning inom ramen för 

rådande kommunalrättsliga begränsningar. 

14. Företagspolicyn som ägardirektiv 

Denna företagspolicy ska som komplement till de ägardirektiv som utfärdas 

fastställas för tillämpning i respektive företag. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 116 Dnr 2017/00369  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 1 år 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 1 år 2017. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Socialnämnden 2017-05-09 § 22 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-09 § 41 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 1 år 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 1 år 2017. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens 

ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 

– Socialnämnden 2017-05-09 § 22 

– Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-09 § 41   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 

Socialnämnden – för kännedom  

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-09  

Socialnämnden  

  

 

  

SN § 22 Dnr 2017/00004  

Ej verkställda gynnande beslut 2017 - Rapportering 4 gånger per 
år 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verk-

ställighet av beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS till kommunfull-

mäktige och kommunens revisorer för kännedom.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-09  

Socialnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Sammanfattning  

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verk-

ställts senast tre månader efter beslut, eller där det har ett skett avbrott i in-

sats och därefter inte har verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden ska 

också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda, faktiskt har verkställts.     

Ärende 

Förvaltningen har fyra (4) ärenden enligt SoL samt två (2) enligt LSS att 

rapportera till IVO. 

Ej verkställda beslut SoL 

Ett ärende avser kontaktfamiljsinsats som inte verkställts i tid. Beslutsdatum 

är 2016-12-27 och i detta ärende har vårdnadshavare eget förslag som dragit 

ut på tiden för verkställighet.  

Tre (3) ärenden avser kontaktfamiljsinsatser som nu rapporteras som verk-

ställda. Dessa ärenden har tidigare rapporterats som ej verkställda, men har 

nu fått uppdragstagare.  

Ej verkställda beslut LSS 

Två (2) ärenden avser kontaktpersoner för barn enligt LSS som inte har bli-

vit verkställda i tid. Beslutsdatum för ena ärendet är från 2016-03-31 där 

vårdnadshavare haft eget förslag på kontaktperson som familjehemshand-

läggare inte fått kontakt med. Det andra ärendet har beslut från 2016-07-11, 

och barnet har beviljats insats i form av korttidsvistelse.  

Familjehemssekreterare inom barn och ungdomsenheten ansvarar för verk-

ställighet av kontaktpersons- samt kontaktfamiljsbeslut enligt LSS gällande 

barn. Därför rapporteras dessa ärenden i denna nämnd, trots att beslut om 

insats fattas av biståndshandläggare inom Vård och omsorgsnämnden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Om kommunen inte verkställer biståndsbeslut inom tre månader kan IVO 

välja att hos förvaltningsrätten ansöka om att kommunen tilldöms vite från 

belopp om tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor.  
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Uppföljning 

Regelbunden uppföljning sker mellan ansvarig biståndshandläggare och fa-

miljehemshandläggare gällande respektive individärende. 

Inför rapportering till IVO sker rapportering även kvartalsvis till kommun-

fullmäktige och kommunens revisorer för kännedom. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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VON § 41 Dnr 2017/00023  

Kvartalsrapport 1 år 2017, ej verkställda beslut enl SoL och LSS 

Beslut    

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 

rapport av verkställighet av beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 

till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.    

Sammanfattning    

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen för 

vård och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har 

verkställts senast tre månader efter beslut, eller där det har skett ett avbrott i 

insats och därefter inte har verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 

ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda, faktiskt har verkställts.     

Ärende 

Förvaltningen har sammanlagt femton (15) beslut enligt LSS samt sex (6) 

beslut enligt SoL som inte blivit verkställda inom lagstadgad tid av tre 

månader.  

Ej verkställda beslut LSS 

Detta kvartal rapporteras totalt 15 individärenden inom LSS detta kvartal. 

Av dessa avser två (2) ärenden kontaktpersonsinsatser för barn som inte är 

verkställda i tid. Besluten är daterade 2016-03-31 samt 2016-07-11. I det 

förstnämnda fallet har föräldern velat ha en uppdragstagare efter eget förslag 

vilket dragit ut på tiden, och i det andra fallet har det varit svårigheter att 

hitta lämplig uppdragstagare, dock har individen beviljad insats i form av 

korttidsboende.  Då verkställighetsansvaret för barnärenden handläggs hos 

familjehemshandläggare inom Socialnämnden, informeras även denna av 

ovanstående.  

Sju (7) ärenden avser kontaktpersonsinsatser för vuxna som inte verkställts i 

tid. Av dessa består tre ärenden avbrott i tidigare verkställigheter.  Det 

äldsta ärendet har beslutsdatum 2015-11-13, denne har enligt dokumentation 

inte svarat på kontaktförsök från handläggare och därför har planering av 

uppstartsmöte med tilltänkt uppdragstagare inte kunnat hållas.  
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VON § 41 Dnr 2017/00023 

Sex (6) ärenden avser beslut om bostad med särskild service enligt 9 p 9 § 

LSS som inte blivit verkställda i tid. Det äldsta beslutet är daterat 2015-06-

24. Samtliga individer har uppgett att de avvaktar nybyggt gruppboende i 

Bålsta. Dock finns planering för en av individerna om att göra studiebesök i 

annan kommun för bostad.  

Ej verkställda beslut SoL 

Totalt rapporteras fjorton (14) individärenden detta kvartal enligt SoL. 

Fyra (4) ärenden avser kontaktpersonsinsatser som inte är verkställda, varav 

det äldsta är daterat 2016-04-30. I detta ärende har den enskilde tackat nej 

till förslag om uppdragstagare.  

Sju (7) ärenden rapporteras då verkställighet har skett av beslut om 

kontaktperson för vuxna med funktionsnedsättning inom socialpsykiatri. 

Dessa sju har tidigare rapporterats som ej verkställda, men har nu fått 

kontaktpersoner.  

Tre (3) individärenden avser beslut om permanent bostad enligt 5 kap SoL. 

Av dessa avser två (2) beslut som inte blivit verkställda i tid, där den 

enskilde tackat nej men har hemtjänstinsatser istället.  

Ett ärende rapporteras som ett avslut då den enskilde återtagit sin ansökan.     

Socialförvaltningens kommentar   

Det finns fortsatta svårigheter att hitta matchande uppdragstagare till 

enskilda som fått gynnande beslut i form av kontaktperson. Som tidigare 

rapporterats, handhar dessa handläggare även bemanning inom personlig 

assistans samt ledsagning vilket medför en hög arbetsbelastning samt behov 

av prioritering av arbetsuppgifter. En handläggare har dock fått 

huvudansvaret för just verkställighet av kontaktpersonsbeslut vilket har 

medfört att man under de senaste månaderna har lyckats verkställa sju 

kontaktpersonsinsatser enligt LSS. Arbete pågår med att hitta lämpliga 

uppdragstagare för resterande individer som har beslut enligt LSS samt SoL. 

De individer som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS har 

aktivt valt att tacka nej till andra boendeförslag utanför kommunen och 

istället avvakta byggnationen av ny gruppbostad som planeras stå färdigt i 

Bålsta år 2018.   
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer biståndsbeslut inom tre månader kan IVO 

välja att hos förvaltningsrätten ansöka om att kommunen tilldöms vite från 

tio tusen kronor upp till maximalt en miljon kronor.  

VON § 41 Dnr 2017/00023 

Yttranden har avgetts till IVO i nio ärenden där IVO överväger att ansöka 

om vite hos förvaltningsrätten. Av dessa yttranden avser tre kontaktpersons-

insatser enligt SoL och fyra enligt LSS. Två avser bostad med särskild 

service enligt LSS.  

Uppföljning 

Regelbunden uppföljning sker mellan ansvarig biståndshandläggare 

respektive socialsekreterare med de handläggare som ansvarar för 

verkställigheten för att säkerställa att respektive ärende hanteras inom 

lagstadgad tid samt för att kunna dokumentera fortlöpande. Rutiner finns 

upprättade för handläggande av ärenden och dessa följs upp under 

regelbundna avstämningar som hålls tillsammans med de verkställande 

handläggarna samt enhetschefer. Under dessa avstämningar ser man även 

gemensamt över ärendeflödet och rutiner samt identifierar eventuella brister 

och behov som behöver åtgärdas gällande rutiner samt verksamhetssystem.  

Rapportering sker kvartalsvis till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer för kännedom.    

Beslutsunderlag    

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-06, dok.nr 2401 

______________ 
Beslutet skickas till:   

Kommunstyrelsen.    
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§ 117 Dnr 2015/00340  

Svar på medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby 
läggs ner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att Stall Skörby ska hyras ut med inriktning på 

4H-verksamhet eftersom detta skulle ge medborgarna möjlighet att ha djur i 

sin närhet och att även förskolor med flera skulle ha glädje av en sådan gård.  

Vid tillfället för medborgarförslagets politiska behandling tillhörde stallet 

Håbo Marknads AB men skulle föras över till kommunen. Därför beslutade 

kommunstyrelsen att återremittera förslaget till förvaltningen i avvaktan på 

att fastigheten förs över från Håbo Marknads AB. Detta så att kommunen 

skulle kunna bedöma stallets användningsområde.  

Under tiden har också ytterligare ett medborgarförslag på samma tema 

inkommit och lagts in i ärendet. I det förslaget föreslås kommunen starta en 

4H-gård i kommunal regi alternativt låna ut gården till en förening som 

driver denna typ av verksamhet där. Detta förslag har tillförts det 

ursprungliga medborgarförslagets ärende.  

Förvaltningens bedömning 

Fastighetsöverföringen avseende Stall Skörby genomfördes i mars 2017 och 

stallet är sedan dess i kommunens ägo. I maj genomförde förvaltningen en 

besiktning av stallet. Då bedömdes stallet vara lämpligt att använda som just 

ett stall. En 4H-gård kräver, enligt förvaltningens bedömning, helt andra 

typer av lokaler.  

För att starta en 4H-gård ska det dessutom finnas en 4H-klubb som ska vara 

huvudman för gården. Gården måste också godkännas av Riksförbundet 

Sveriges 4H. (Mer information om detta finns på hemsidan för 

Riksförbundet Sveriges 4H.) Att starta en 4H-gård är således ingenting som 

kommunen kan göra eller som ligger inom den kommunala kompetensen.  

Tilläggas bör att det har kommit in flera intresseanmälningar till kommunen 

angående att nyttja stallet för olika typer av verksamheter. Ingen av 

intresseanmälningarna kommer från en 4H-klubb. Förvaltningen har 

genomfört förhandlingar med föreningen Skörby Gård med avsikt att 

bedriva stallverksamhet för hästar. Ett ärende om detta tas upp på tekniska 

utskottet 2017-08-28.  
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Mot bakgrund av att stallet således inte lämpar sig för 4H-verksamhet och 

av att det heller inte finns något uttalat intresse från 4H att starta verksamhet 

där föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2015-10-21 

Beslut om återremiss, KS 2016-10-17 § 201 

Medborgarförslag 2 2017-02-27 

______________ 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-06-08 KS 2015/00340 nr 75914 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby läggs ner 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att Stall Skörby ska hyras ut med inriktning på 

4H-verksamhet eftersom detta skulle ge medborgarna möjlighet att ha djur i 

sin närhet och att även förskolor med flera skulle ha glädje av en sådan gård.  

Vid tillfället för medborgarförslagets politiska behandling tillhörde stallet 

Håbo Marknads AB men skulle föras över till kommunen. Därför beslutade 

kommunstyrelsen att återremittera förslaget till förvaltningen i avvaktan på 

att fastigheten förs över från Håbo Marknads AB. Detta så att kommunen 

skulle kunna bedöma stallets användningsområde.  

Under tiden har också ytterligare ett medborgarförslag på samma tema 

inkommit och lagts in i ärendet. I det förslaget föreslås kommunen starta en 

4H-gård i kommunal regi alternativt låna ut gården till en förening som 

driver denna typ av verksamhet där. Detta förslag har tillförts det 

ursprungliga medborgarförslagets ärende.  

Förvaltningens bedömning 

Fastighetsöverföringen avseende Stall Skörby genomfördes i mars 2017 och 

stallet är sedan dess i kommunens ägo. I maj genomförde förvaltningen en 

besiktning av stallet. Då bedömdes stallet vara lämpligt att använda som just 

ett stall. En 4H-gård kräver, enligt förvaltningens bedömning, helt andra 

typer av lokaler.  

För att starta en 4H-gård ska det dessutom finnas en 4H-klubb som ska vara 

huvudman för gården. Gården måste också godkännas av Riksförbundet 

Sveriges 4H. (Mer information om detta finns på hemsidan för 

Riksförbundet Sveriges 4H.) Att starta en 4H-gård är således ingenting som 

kommunen kan göra eller som ligger inom den kommunala kompetensen.  

Tilläggas bör att det har kommit in flera intresseanmälningar till kommunen 

angående att nyttja stallet för olika typer av verksamheter. Ingen av 

intresseanmälningarna kommer från en 4H-klubb. Förvaltningen har 

genomfört förhandlingar med föreningen Skörby Gård med avsikt att 

bedriva stallverksamhet för hästar. Ett ärende om detta tas upp på tekniska 

utskottet 2017-08-28.  
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 Datum Vår beteckning 

 2017-06-08 KS 2015/00340 nr 75914 

 

Mot bakgrund av att stallet således inte lämpar sig för 4H-verksamhet och 

av att det heller inte finns något uttalat intresse från 4H att starta verksamhet 

där föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2015-10-21 

– Beslut om återremiss, KS 2016-10-17 § 201 

– Medborgarförslag 2 2017-02-27   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställarna (båda medborgarförslagen) för kännedom 

Fastighetsenheten för kännedom 

Kansliet 

 



Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Christine
Efternamn Caicedo
Folkbokföringsadress Urbergsvägen 4
Postnummer 746 41
Ort Bålsta
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Önskar att Skörby stallet omvandlas till 4H gård i kommunens regi alternativt erbjuds att lånas
ut till att bedrivas i föreningsregi med stort engagemang av ideellt arbete och bli en lokal
knutpunkt där både barn och vuxna kan engagera sig i verksamheten samt bli medlemmar
. Kan stöttas/sponsras av lokala företag. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
kan erbjudas praktikplats alternativt lönebidragsanställning och delta i skötseln av djur och
omgivning.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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§ 201 Dnr 2015/00340  

Svar på medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby 
läggs ner 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen i avvaktan på 

att fastighetsövergången ska bli helt klar.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag beträffande Stall Skörby har inkommit till kommunen. 

Förslagsställaren föreslår att en 4H-gård ska öppnas i Stall Skörby när stallet 

lagts ner. Detta skulle ge invånarna möjlighet till att ha djur i sin närhet. 

Även förskolor borde, enligt förslagsställaren, ha glädje av en 4H-gård i 

närheten.  

Fastighetsenheten, som är den enhet inom kommunen som förvaltar kom-

munens fastigheter, har ännu inte fått i uppdrag att förvalta Stall Skörby. 

Stallet tillhör istället fortfarande Håbo Marknads AB. Om stallet framöver 

går över i kommunens ägo kan fastighetsenheten börja utreda vilka använd-

ningsområden som kan vara lämpliga för stallet. Först därefter är det aktuellt 

att bedöma vad byggnaden ska användas till.  

Intresset för Stall Skörby är stort bland kommuninvånarna och flera olika in-

tressenter har anmält intresse för att starta verksamhet där. När stall Skörby 

övergått i kommunens förvaltning och dess användningsområde utretts kan 

förvaltningen börja ta ställning till de inkomna förslagen.  

Det är således för tidigt att bedöma om det blir en 4H-gård eller någon an-

nan verksamhet som kommer att drivas i stallet framöver. Kommunen 

kommer dock göra denna bedömning så snart förutsättningarna tillåter.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäk-

tige att bifalla motionen om ett etablerande av ytterligare en 4H-gård om in-

tresse finns av att, inom ramen för Riksförbundet Sveriges 4H, starta ytterli-

gare en lokal 4H-förening i Håbo. Nuvarande Stall Skörby kan vara en möj-

lig/lämplig plats. 

Christian Nordberg (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras i avvaktan på 

att fastighetsövergången ska bli helt klar. 
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Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Christian Nordbergs (MP) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner då att kommunstyrelsen beslutar att 

återremittera ärendet. 

Övriga förslag och yrkanden faller därmed utan prövning.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och livsmiljöavdelningen – för åtgärd 

Tekniska avdelningen – för kännedom 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 

 

 

 



9. 2015-10-21T10:37 

Towe Aastrum 

Handlingens väg 4 

746 38 Bålsta 

070-605 54 95 

towe.aastrup@gmail.com 

 

Förslaget: Hej, Nu när jag har fått information om att Stall Skörby ska läggas ner blev jag 

först ledsen över att vi inte längre ska få ha hästarna i vår närhet. Jag är en av många stressade 

småbarnsföräldrar som inte tar sig tiden att ta bilen och åka iväg på en heldagsutflykt för att få 

träffa på djur i lantlig miljö. Helgerna går åt till så mycket andra måsten. Men då kom min ku-

sin på ett jättebra förslag; Varför inte öppna upp en 4H-gård?! Hyr ut stället med inriktning på 

4H-verksamhet. Det tycker jag var en superbra idé och det skulle nog även uppskattas av för-

skolorna runt omkring. Stall Skörby har enligt mig varit ett uppskattat inslag i vår närhet. 

Skörbydagen som Stall Skörby har anordnat årligen har varit ett trevlig inslag för hela famil-

jen. Jag kan skriva ner fler positiva effekter i detta förslag men för att slippa för långt inlägg 

så slutar jag här och jag hoppas ni har förstått poängen. Vi är fler som tycker detta än de jag 

skrivit med som förslagsställare, då detta är något jag pratat med kollegor och vänner med. 

Vill ni få in en namnlista så hör av er så fixar jag det. 

Inger Staaf 

Kalkstensvägen 22 

74641 Bålsta 

 

Therese Hagberg 

Kalkstensvägen 27 

74641 Bålsta 

mailto:towe.aastrup@gmail.com
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§ 118 Dnr 2017/00135  

Svar på motion: Upprustning av minigolfbanan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen delvis, genom att 

utredning rörande frågor avseende drift och regi av minigolfbanan och 

utvecklingsplan för minigolfområdet behandlas i samband med pågående 

detaljplaneärende avseende Smultronstället. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens förslag om att 

skyndsamt iordningställa minigolfbanan till användbart skick.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 4, att remittera inkommen 

motion om upprustning av minigolfbanan, inlämnad av Owe Fröjd (Båp), 

till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att skyndsamt 

iordningställa minigolfbanan till användbart skick samt att därefter uppdra 

till kommunstyrelsen att dels ta fram en utvecklingsplan för 

minigolfområdet samt dels att föreslå vilka driftformer denna ska drivas i 

såsom till exempel förenings-, privat eller kommunal regi. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 

kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att delvis 

bifalla motionen, genom att hanteringen av minigolfbanan behandlas i 

samband med det pågående arbetet med om att upprätta förslag till 

detaljplan för Smultronstället (KS 2017/000221).  

Förvaltningen föreslår dock att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslås motionens förslag om att skyndsamt 

iordningställa minigolfbanan till användbart skick.  

Beslutsunderlag 

KF 2017-02-27, §4 

Motion 2017-02-16 

______________ 
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Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Motion: Upprustning av minigolfbanan 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen delvis, genom att 

utredning rörande frågor avseende drift och regi av minigolfbanan och 

utvecklingsplan för minigolfområdet behandlas i samband med 

pågående detaljplaneärende avseende Smultronstället. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens förslag om att 

skyndsamt iordningställa minigolfbanan till användbart skick.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 4, att remittera inkommen 

motion om upprustning av minigolfbanan, inlämnad av Owe Fröjd (Båp), 

till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att skyndsamt 

iordningställa minigolfbanan till användbart skick samt att därefter uppdra 

till kommunstyrelsen att dels ta fram en utvecklingsplan för 

minigolfområdet samt dels att föreslå vilka driftformer denna ska drivas i 

såsom till exempel förenings-, privat eller kommunal regi. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 

kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att delvis 

bifalla motionen, genom att hanteringen av minigolfbanan behandlas i 

samband med det pågående arbetet med om att upprätta förslag till 

detaljplan för Smultronstället (KS 2017/000221).  

Förvaltningen föreslår dock att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslås motionens förslag om att skyndsamt 

iordningställa minigolfbanan till användbart skick.     

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera följande avseende 

minigolfbanan:  

1. Håbo kommun äger inte själva minigolfbanorna, dessa ägs av 

Knarrbackens FC, som förvärvat dessa av en tredje part. 

2. Håbo kommun äger själva marken där golfbanorna huserar, och har 

tidigare upplåtit denna via arrende till den tredje part som tidigare 

drev minigolfen. Ett faktiskt arrende mellan kommunen och 

Knarrbackens FC avseende det nuvarande brukandet av marken har 

inte upprättats, det är dock ett pågående ärende på plan- och 

utvecklingsavdelningen. 
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3. Marken där minigolfbanan är uppställd ligger på en deponi av främst 

gipsmaterial vilket innebär att marknivån sjunker vartefter. Mot den 

bakgrunden bör ett annat läge för minigolfbanan undersökas.  

4. Ett mer gynnsamt läge för minigolfen torde vara i anslutning till den 

stadspark som planeras i Gröna Dalen. Förvaltningen har även tagit 

höjd för detta i ärendet om upprättandet av en detaljplan för 

Smultronstället (2017/00221). 

Sammantaget anser förvaltningen att detta innebär att en skyndsam 

upprustning av minigolfbanan skulle vara en förhastad åtgärd. Däremot bör 

motionens frågorställningar avseende alternativa driftformer och utveckling 

behandlas i anslutning till detaljplaneärendet om Smultronstället.  

Mot bakgrund av detta så föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att besluta motionen ska anses vara 

färdigbehandlad mot bakgrund av att det som framkommit i beredningen, 

samt att den utredning rörande frågor avseende drift och utveckling, som 

motionen påtalar, kommer att behandlas i samband med pågående 

detaljplaneärende rörande Smultronstället. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Eventuella utredningskostnader får hanteras som del av detaljplanebudgeten.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– KF 2017-02-27, §4 

– Motion 2017-02-16   

__________ 

Beslut skickas till 

Planchef 

Motionär  

 



      
Bålsta 2017-02-12 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
  

 
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2017-02-27 

 
 
 
 

Upprustning och utveckling av Bålsta minigolfbana 
 
Bålsta minigolfbana har funnits i många år den har varit ett trevligt inslag för både 
föreningar, skolor, företag och privatpersoner. 
 
De senaste åren har den inte underhållits och verksamheten har gått i stå. Det finns 
en stor utvecklingspotential i det omedelbara närområdet, samlingsplats, grillplatser, 
utescen etc 
 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Kommunfullmäktige beslutar att skyndsamt iordningsställa minigolfen till användbart 
skick 
 
-Att därefter uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en utvecklingsplan för 
minigolfområdet och dess omedelbara närhet.  
 
-Att därefter uppdra till Kommunstyrelsen att föreslå vilka driftformer den skall 
drivas i, tex. föreningsregi, privat, kommunal etc 

 
 
 
 
 

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 
 
 
 
     
                                      Owe Fröjd 
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§ 119 Dnr 2017/00403  

Svar på motion: Förändring av fullmäktiges 
mötesstruktur 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I motionen som inlämnats av Michael Rubbestad (SD) föreslås att 

mötesstrukturen för kommunfullmäktige förändras så att alla ärenden gås 

igenom och debatteras innan sammanträdet ajourneras för gruppmöten. 

Därefter återupptas mötet och beslut fattas i samtliga ärenden. Syftet är att 

underlätta för partierna att diskutera eventuell ny information som kan 

uppkomma under debatten innan beslut fattas.  

Förvaltningen bedömer att kommunallagens beredningstvång i ärenden som 

beslutas av kommunfullmäktige medför att de allra flesta ärenden bör vara 

så beredda och debatterade i tidigare instanser att ny information inte bör 

uppkomma vid sammanträdet. För de fall där ny information ändå 

uppkommer under sammanträdet kan ledamöter yrka på att sammanträdet 

ajourneras för överläggningar i det enskilda ärendet. Någon stående 

ajournering inför alla ärendens avgörande bör därmed inte vara nödvändig. 

I de ärenden där den nya informationen medför att beslut inte kan fattas vid 

sammanträdet erbjuder kommunallagen möjlighet till 

minoritetsbordläggning/återremiss. Dessa regler behöver användas i sådana 

ärenden oavsett om den föreslagna mötesstrukturen införs vid fullmäktiges 

sammanträden eller ej.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Motion 2017-06-12 om förändring av fullmäktiges mötesstruktur 

______________ 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion: Förändring av fullmäktiges mötesstruktur 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

I motionen som inlämnats av Michael Rubbestad (SD) föreslås att 

mötesstrukturen för kommunfullmäktige förändras så att alla ärenden gås 

igenom och debatteras innan sammanträdet ajourneras för gruppmöten. 

Därefter återupptas mötet och beslut fattas i samtliga ärenden. Syftet är att 

underlätta för partierna att diskutera eventuell ny information som kan 

uppkomma under debatten innan beslut fattas.  

Förvaltningen bedömer att kommunallagens beredningstvång i ärenden som 

beslutas av kommunfullmäktige medför att de allra flesta ärenden bör vara 

så beredda och debatterade i tidigare instanser att ny information inte bör 

uppkomma vid sammanträdet. För de fall där ny information ändå 

uppkommer under sammanträdet kan ledamöter yrka på att sammanträdet 

ajourneras för överläggningar i det enskilda ärendet. Någon stående 

ajournering inför alla ärendens avgörande bör därmed inte vara nödvändig. 

I de ärenden där den nya informationen medför att beslut inte kan fattas vid 

sammanträdet erbjuder kommunallagen möjlighet till 

minoritetsbordläggning/återremiss. Dessa regler behöver användas i sådana 

ärenden oavsett om den föreslagna mötesstrukturen införs vid fullmäktiges 

sammanträden eller ej.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avslås.    

 
Ärendet 

Michael Rubbestad (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

förändra mötesstrukturen för kommunfullmäktige i Håbo. Förändringen 

skulle, enligt förslaget, innebära att alla ärenden gås igenom och debatteras 

innan sammanträdet ajourneras varpå partierna genomför gruppmöten. 

Därefter återupptas sammanträdet och beslut fattas i alla ärenden. 

Motionären menar att detta tillvägagångssätt vore att föredra, då debatterna i 

fullmäktige kan medföra ny information som gör partiernas tidigare 

ställningstaganden behöver omprövas. I dagsläget sker gruppmötena innan 

kommunfullmäktiges sammanträden och de fall, där behov av att ompröva 

tidigare ställningstaganden finns, hanteras genom att ledamöterna använder 

sig av viskningar eller lappar för att diskutera, vilket ser oprofessionellt ut.   
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör följande bedömning: 

Beredningstvång 

För ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige råder 

beredningstvång (KL 5:26–28). Detta innebär i korthet att innan ett ärende 

avgörs av fullmäktige ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhet 

berörs. Kommunstyrelsen ska också alltid ges tillfälle att yttra sig och ska 

också lägga fram förslag till beslut i ärenden där inte någon annan nämnd 

har gjort så. Detta innebär att innan ett ärende når kommunfullmäktige har 

det behandlats politiskt i kommunstyrelsen och dess utskott. I många fall har 

det även behandlats i en nämnd. Det innebär också att beredning och debatt i 

stor utsträckning har skett innan kommunfullmäktiges sammanträde. 

Dessutom sker ju, som nämns i motionen, gruppmöten innan fullmäktiges 

sammanträden. De allra flesta ärenden som kommer till fullmäktige för 

beslut är därmed så behandlade att ny information inte bör uppkomma vid 

sammanträdet.  

Ajournering, bordläggning, återremiss 

I de fall där ny information ändå framkommer i samband med att ett ärende 

debatteras i kommunfullmäktige kan ledamöterna hantera detta genom att 

yrka på att sammanträdet ajourneras innan beslut i det specifika ärendet 

fattas. Under den stund som sammanträdet då har uppehåll kan ledamöterna 

diskutera ärendet i sina partigrupper. Därefter återupptas sammanträdet och 

beslut i det enskilda ärendet fattas.  

För de fall partierna under fullmäktiges sammanträden bedömer att ärendet, 

exempelvis på grund av ny information, inte kan avgöras vid sammanträdet 

finns, enligt kommunallagen (KL 5:36–37), möjligheter till såväl 

minoritetsåterremiss om ärendet behöver utredas ytterligare som till 

minoritetsbordläggning för att avvakta med beslut till nästa sammanträde. 

Detta innebär att ärendet ska bordläggas/återremitteras om en tredjedel av 

ledamöterna så kräver. Dessa regler finns till för att skydda minoriteten mot 

exempelvis överrumplande förslag från en majoritet i fullmäktige.  

Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis ska ärenden i fullmäktige vara så beredda i tidigare 

instanser att ny information ytterst sällan ska behöva uppkomma vid 

sammanträdet. Att lägga om mötesstrukturen för att hantera ett fåtal fall med 

ny information bör därmed vara onödigt.  

Det fåtal fall, där ny information ändå uppkommer i debatten, kan hanteras 

genom att yrka på ajournering i det enskilda ärendet för att diskutera denna 

information i partigrupperna innan beslut fattas.  

Skulle information uppkomma, som förändrar läget i sådan grad att beslut 

inte alls kan fattas vid det pågående sammanträdet, skulle den föreslagna 

mötesstrukturen heller inte avhjälpa detta då den enbart reglerar ärenden där 

beslut fattas under det pågående mötet. Även om motionens förslag till 
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förändringar skulle införas skulle kommunallagens regler om återremiss och 

bordläggning behöva tillämpas i dessa fall.  

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att de förändringar i 

fullmäktiges mötesstruktur som föreslås i motionen inte behövs. Därmed 

föreslår förvaltningen att motionen avslås.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-06-12 om förändring av fullmäktiges mötesstruktur   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären, för kännedom 

Kansliet  
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§ 120 Dnr 2017/00402  

Svar på motion: införande av verksamhetsbesök 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens bedömning.     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att, till 

kommunstyrelsens sammanträde, redovisa hur stor kostnaden skulle bli om 

motionens förslag infördes men möjligheten till arvoderade 

verksamhetsbesök tas bort och att enbart förlorad arbetsinkomst ersätts.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 82, att remittera Motion om 

införande av verksamhetsbesök, motionär: Mikael Rubbestad (SD), till 

kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige dels beslutar om att 

förtroendevalda ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelse och 

bolag erbjuds genomföra verksamhetsbesök under året där ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår samt dels att antalet verksamhetsbesök där 

förlorad arbetsinkomst utgår fastställs till fyra besök per år.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och kan konstatera att 

kommunens nuvarande regelverk om arvodering och ersättning för politiskt 

arbete idag medger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 

förrättningsarvode vid verksamhetsbesök för kommunens förtroendevalda. 

Det som krävs för detta ska anses som berättigat är att det finns ett beslut 

från berörd nämnd, eller i förekommande fall av ordförande i berörd nämnd, 

som medger den förtroendevaldas deltagande på verksamhetsbesöket. Detta 

innebär att det står varje nämnd fritt att besluta om både generella och 

enskilda verksamhetsbesök inom nämndens verksamhetsområden, samt hur 

dessa ska struktureras och organiseras. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att nuvarande ordning fungerar 

tillfredställande och att förändring i linje med det som yrkas i motionen 

skulle innebära vissa organisatoriska och kontrollmässiga problem. Mot 

bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion 2017-06-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att förvaltningen till kommunstyrelsens 

sammanträde redovisar hur stor kostnaden skulle bli om förslaget infördes 

men möjligheten till arvoderade verksamhetsbesök tas bort och att enbart 

förlorad arbetsinkomst ersätts.  

Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande Carina Lund (M) om utskottet kan 

besluta att föreslå kommunstyrelsen att motionen avslås samt att ge 

förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnader i enlighet med Michael 

Rubbestads (SD) yrkande i samband med kommunstyrelsens sammanträde.  

______________ 
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Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Motion om införande av verksamhetsbesök 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 82, att remittera Motion om 

införande av verksamhetsbesök, motionär: Mikael Rubbestad (SD), till 

kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige dels beslutar om att 

förtroendevalda ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelse och 

bolag erbjuds genomföra verksamhetsbesök under året där ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår samt dels att antalet verksamhetsbesök där 

förlorad arbetsinkomst utgår fastställs till fyra besök per år.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och kan konstatera att 

kommunens nuvarande regelverk om arvodering och ersättning för politiskt 

arbete idag medger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 

förrättningsarvode vid verksamhetsbesök för kommunens förtroendevalda. 

Det som krävs för detta ska anses som berättigat är att det finns ett beslut 

från berörd nämnd, eller i förekommande fall av ordförande i berörd nämnd, 

som medger den förtroendevaldas deltagande på verksamhetsbesöket. Detta 

innebär att det står varje nämnd fritt att besluta om både generella och 

enskilda verksamhetsbesök inom nämndens verksamhetsområden, samt hur 

dessa ska struktureras och organiseras. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att nuvarande ordning fungerar 

tillfredställande och att förändring i linje med det som yrkas i motionen 

skulle innebära vissa organisatoriska och kontrollmässiga problem. Mot 

bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen.    

 
Ärendet 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna på att: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förtroendevalda ledamöter och 

ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelse och bolag erbjuds 

genomföra verksamhetsbesök under året där ersättning för förlorad 

arbetsinkomst utgår. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa antalet 

verksamhetsbesök där förlorad arbetsinkomst till fyra besök per år. 
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Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att kommunens regelverk för 

arvodering och ersättning för politiskt arbete (arvodesregler för Håbo 

kommun KS 2015/00257) medger rätt för kommunens förtroendevalda att 

erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst vid verksamhetsbesök, detta 

eftersom ett verksamhetsbesök är att likställa med en förrättning, samt även 

erhålla ett förrättningsarvode under förutsättning att nämnd eller ordförande 

i berörd nämnd i beslut godkänner den förtroendevaldas deltagande. 

Detta förfarande innebär att det är upp till respektive nämnd att hantera 

verksamhetsbesök inom sina respektive verksamhetsområden. Historiskt har 

nämnderna i Håbo hanterat verksamhetsbesöken på lite olika sätt, till 

exempel har barn- och utbildningsnämnden valt att förlägga vissa 

sammanträden på skolor i kommunen och i samband med det besöka 

verksamheten.  

En utblick i kommunsverige visar att verksamhetsbesök generellt är en fråga 

för de verksamhetsansvariga nämnderna, och att organisationen kring 

verksamhetsbesöken skiljer sig åt från nämnd till nämnd och från kommun 

till kommun, i exempelvis Värmdö kommun så antar barn- och 

utbildningsnämnden en årlig plan för verksamhetsbesök med krav på 

skriftlig återrapportering från de förtroendevalda. Ett likande förfarande 

skulle kunna tillämpas i Håbo under förutsättning att verksamhetsansvarig 

nämnd beslutar det.  

Att införa ett förfarande med generella arvoderade verksamhetsbesök för 

samtliga förtroendevalda, i linje med motionens yrkande, skulle innebära 

både organisatoriska och kontrollmässiga problem för Håbo kommun. Detta 

eftersom motionens förslag skulle innebära att kommunen skulle behöva 

planera för 400-500 teoretiska verksamhetsbesök per år dvs. fyra besök per 

år för kommunens ca.100 förtroendevalda. Likaså skulle begäran om 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst fortfarande behöva attesteras av någon 

som då också behöver intyga att den förtroendevalda faktiskt var på det 

angivna verksamhetsbesöket. Sammantaget innebär det att en 

kommunövergripande rutin för hantering av egenanmälda verksamhetsbesök 

behöver ta fram för att den administrativa hanteringen av dem ska fungera. 

Detta innebär inte att det är ogörligt, men förvaltningen anser att 

hanteringen av de ovan nämnda problemområden skulle generera betydande 

kostnader för den kommunala organisationen. 

Sammantaget anser kommunstyrelsens förvaltning att det förfarande som 

gäller idag avseende verksamhetsbesök i Håbo kommun fungerar 

tillfredställande. Dagens förfarande innebär att det finns en naturlig kontroll 

i form av nämnds- eller ordförandebeslut som underlättar attestförfarandet 

och säkerställer att kommunens regelverk inte missbrukas. Det har också 

fördelen att de kommunala verksamheterna kan förbereda inför 

verksamhetsbesöken och därmed tillse att dessa inte påverkar eller krockar 

med planerad verksamhet. Förvaltningen gör sammanfattningsvis 

bedömningen att motionen bör avslås. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett avslagsbeslut föranleder inga ekonomiska konsekvenser men ett bifall 

skulle höja kommunens kostnader för arvodering. Det är dock svårt att 

räkna exakt hur hög kostnadsökningen skulle bli, men förvaltningen 

estimerar ökningen till mellan 100-200 tkr, utifrån dagens ersättningsnivåer 

och brukandet av det schabloniserade ersättningsbeloppet. Till detta 

tillkommer också en dold kostnad i form av den arbetsinsats som kommer 

krävas för tillskapandet av tydliga administrativa rutiner och löpande 

hantering av verksamhetsbesöken, denna är i dagsläget svår att definiera i 

siffror. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-06-12 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionär  

 







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 121 Dnr 2017/00417  

Sammanträdesplanering 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2018 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att hålla konstituerande 

fullmäktigesammanträde samt sammanträde för val av nämnder enligt 

förvaltningens förslag.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2018 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

5. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet och tekniska utskottet under 

år 2018 ska sammanträda enligt förvaltningens förslag.  

6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens och utskottens protokoll 

ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa 

sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under varje 

enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 7 § i kommunallagen själv besluta om 

när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna enligt 6 kap 

18 § i kommunallagen besluta om sina sammanträdestider.  

Av 18 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att tekniska utskottet och 

arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer. Enligt samma paragraf ska personal- och förhandlingsutskottet 

sammanträda på dag och tid som utskottet bestämmer.  

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdestider år 2018 

______________ 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-07-31 KS 2017/00417 nr 76607 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Sammanträdesplanering 2018 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2018 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att hålla konstituerande 

fullmäktigesammanträde samt sammanträde för val av nämnder enligt 

förvaltningens förslag.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska 

beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt 

sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2018 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

5. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet och tekniska utskottet 

under år 2018 ska sammanträda enligt förvaltningens förslag.  

6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens och utskottens 

protokoll ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för 

dessa sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under 

varje enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.    

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 7 § i kommunallagen själv besluta om 

när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna enligt 6 kap 

18 § i kommunallagen besluta om sina sammanträdestider.  

Av 18 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att tekniska utskottet och 

arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer.    

 
Ärendet 

Inför 2017 års sammanträdesplanering gjordes en större översyn av 

sammanträdesprocessen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

syfte att förkorta den. I översynen föreslogs även en formalisering av 

justeringsprocessen genom införande av justeringssammanträden. Detta 

eftersom den förkortade sammanträdesprocessen inte lämnar mycket 

utrymme för avvikelser. Utgångspunkten var att justeringssammanträde ska 

äga rum under torsdagen i samma vecka som sammanträdet.  

Under 2017 gjordes också ytterligare justeringar i sammanträdesprocessen, 

bland annat genom införande av alliansberedning och oppositionsberedning.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-07-31 KS 2017/00417 nr 76607 

 

Förvaltningens förslag till 2018 års sammanträdesplanering bygger på den 

struktur som infördes 2017. De förändringar som infördes under 2017 har 

också lagts in i planeringen. I förslaget har också två extra 

fullmäktigesammanträden införts, med anledning av att det är valår. Därmed 

behöver ett konstituerande sammanträde hållas och därefter även ett 

sammanträde för val av nämnder med mera.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antalet sammanträden är samma som föregående år. Därmed beräknas 

kostnaderna för sammanträdena bli oförändrade 

Uppföljning 

Kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges sammanträdesprocess följs upp 

löpande av kommunstyrelsens kansli.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till sammanträdestider år 2018   

__________ 

Beslut skickas till 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,  

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott  

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott 

Nämnderna – För kännedom 

Revisorerna – För kännedom 

Kommundirektören 

Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning 

Löneadministration  

 



        Sammanträdesplanering 2018 
         Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Antagen av :  Kommunstyrelsen ÅÅÅÅ-MM-DD, § XX 

  Kommunfullmäktige ÅÅÅÅ-MM DD, § XX 

Stoppdag Allians-

beredning 

Utskick till 

utskotten 

Oppositions- 

beredning 

Tekniska 

utskottet 

sammanträder

* 

Arbetsutskottet 

sammanträder* 

Utskick: 

Kommun-

styrelsen 

Kommun-

styrelsen 

sammanträder

* 

Utskick:  

Kommun-

fullmäktige 

Kommun- 

fullmäktige 

sammanträder

* 

Måndag 

12:00 

Torsdag 

09:00 

Fredag 

eftermiddag 

Tisdag 

13:00 

Måndag 

15:00 

Tisdag 

08:30 

Måndag 

eftermiddag 

Måndag 

10:00 

Fredag 

eftermiddag 

Måndag 

19:00 

15 jan 18 jan 19 jan 23 jan 29 jan 30 jan 5 feb 12 feb 16 feb 26 feb 

19 feb 22 feb 23 feb 27 feb 5 mars 6 mars 12 mars 19 mars 23 mars 3 april 
*1

 

26 mars 28 mars 
*2

 29 mars
*3

 4 april 9 april 10 april 16 april 23 april 27 april 7 maj 

30 april
*4

 3 maj 4 maj 8 maj 14 maj 15 maj 21 maj 28 maj 1 juni 11 juni 

Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll 

20 aug 23 aug 24 aug 28 aug 3 sept 4 sept 10 sept 17 sept 21 sept 1 okt 

24 sept 27 sept 28 sept 2 okt 8 okt 9 okt 15 okt 22 okt 26 okt 5 nov 

29 okt 1 nov 2 nov 6 nov 12 nov 13 nov 19 nov 26 nov 30 nov 10 dec 

*1
 Tisdag 

*2
 Onsdag 

*3
 Torsdag 

*4
 Kl. 10.00 

EXTRA fullmäktige: 2018-10-15 (konstituerande) 

EXTRA fullmäktige: 2018-12-03 (val av nämnder m.m.) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning sammanträder vid behov 

*Justeringssammanträden är alltid torsdagen i samma vecka som sammanträdet hålls 

 

 

L 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-28  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 57 Dnr 2017/00493  

Uppdrag - ta fram infrastrukturkarta för laddstolpar i 
Håbo kommun 

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

infrastrukturkarta för laddstolpar i Håbo kommun med markering av 

lämpliga platser för införande av laddstolpar för eldrivna fordon.   

2.  Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda 

driftsformer för dessa platser.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har antagit visionen i kommunfullmäktige att vara 

fossilbränslefri år 2050. För att underlätta övergången till ett 

fossilbränslefritt samhälle bör vi underlätta för eldrivna fordon att trafikera 

hela Håbo kommun och få en levande landsbygd.  

Efter tidigare beslut i kommunstyrelsen att anordna två laddplatser för 

elbilar på simhallsparkeringen, har gatu- och parkenheten påbörjat 

upphandlingen och installationen av laddstolparna.  

Det har även inkommit förfrågan från externa aktörer om kommunen kan 

anvisa lämpliga platser för laddstolpar för elfordon till dem. Det finns också 

nationella medel för laddstolpar att söka hos Naturvårdsverket.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd yrkar på en till beslutspunkt: Ge förvaltningen i uppdrag att 

utreda driftsformer för dessa platser.  

Han yrkar även på att: ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att 

tanka CNG, i första hand för kommunens fordon, och i andra hand för 

övriga.  

Beslutsgång 

Owe Fröjds förslag om uppdrag att utreda driftsformer för lämpliga platser 

för laddstolpar stöddes av övriga utskottet. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-28  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

 

För förslaget om att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter att tanka 

CNG föreslås att det blir ett eget ärende, vilket utskottet enades om. 

Punkten Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att tanka CNG, i 

första hand för kommunens fordon och i andra hand för övriga, läggs som 

ett ärende i protokollet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-21 KS 2017/00493 nr 76916 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 

Uppdrag – infrastruktur för laddstolpar i Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Tekniska utskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

att ta fram en infrastrukturkarta för laddstolpar i Håbo kommun med 

markering av lämpliga platser för införande av laddstolpar för eldrivna 

fordon.    

 

Sammanfattning 

Håbo kommun har antagit visionen i kommunfullmäktige att vara 

fossilbränslefri år 2050. För att underlätta övergången till ett 

fossilbränslefritt samhälle bör vi underlätta för eldrivna fordon att trafikera 

hela Håbo kommun och få en levande landsbygd.  

Efter tidigare beslut i kommunstyrelsen att anordna två laddplatser för 

elbilar på simhallsparkeringen, har gatu- och parkenheten påbörjat 

upphandlingen och installationen av laddstolparna.  

Det har även inkommit förfrågan från externa aktörer om kommunen kan 

anvisa lämpliga platser för laddstolpar för elfordon till dem. Det finns också 

nationella medel för laddstolpar att söka hos Naturvårdsverket.   

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

GIS-kostnad för framtagning av infrastrukturkarta för laddstolpar och 

markering och angivning av lämpliga platser.  

Uppföljning 

Kommunstyrelsens förvaltning rapporterar löpande till Tekniska utskottet. 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Gatu- och parkenheten 

Fastighetsenheten 

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-28  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 60 Dnr 2016/00517  

Motion: Belysning på kommunens förskolor 

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 109, att remittera inkommen 

motion avseende belysning på kommunens förskolor från Michael 

Rubbestad (SD) till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen yrkas att kommunfullmäktige dels beslutar att uppdra till berörd 

förvaltning att genomföra en besiktning av rådande belysning på 

förskolornas utemiljöer samt dels att berörd förvaltning genomför 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa en säker utemiljö med god belysning 

på kommunens förskolor. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-03 att remittera motionen till barn- 

och utbildningsnämnden för yttrande. Av nämndens yttrande framgår att 

nämnden föreslår bifall av motionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en inventering av befintliga 

armaturer och stolpar på kommunens förskolor och kan konstatera att vissa 

skolgårdar är i större behov av nya armaturer än andra, störst behov bedöms 

föreligga i Ellenborgs förskola. Bedömningen är även att kompletterande 

undersökningar behöver genomföras när höstmörkret infinner sig.  

Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt att resultatet av 

denna ligger till grund för kommande investeringsäskanden.  

Beslutsunderlag 

- Motion 2016-09-21 

- Beslut KF 2016-09-26, § 109 

- Beslut Barn- och utbildningsnämnd 2016-12-07, § 109 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska avdelningen 

 

 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-09 KS 2016/00517 nr 76729 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Motion: Belysning på kommunens förskolor 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 109, att remittera inkommen 

motion avseende belysning på kommunens förskolor från Michael 

Rubbestad (SD) till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen yrkas att kommunfullmäktige dels beslutar att uppdra till berörd 

förvaltning att genomföra en besiktning av rådande belysning på 

förskolornas utemiljöer samt dels att berörd förvaltning genomför 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa en säker utemiljö med god belysning 

på kommunens förskolor. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-03 att remittera motionen till barn- 

och utbildningsnämnden för yttrande. Av nämndens yttrande framgår att 

nämnden föreslår bifall av motionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en inventering av befintliga 

armaturer och stolpar på kommunens förskolor och kan konstatera att vissa 

skolgårdar är i större behov av nya armaturer än andra, störst behov bedöms 

föreligga i Ellenborgs förskola. Bedömningen är även att kompletterande 

undersökningar behöver genomföras när höstmörkret infinner sig.  

Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt att resultatet av 

denna ligger till grund för kommande investeringsäskanden.      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Eventuella kostnader får hanteras inom kommande investeringsäskanden. 

Uppföljning 

Beslutet får följas upp i samband med budget 

Beslutsunderlag 

– Motion 2016-09-21 

– Beslut KF 2016-09-26, § 109 

– Beslut Barn- och utbildningsnämnd 2016-12-07, § 109 

   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-09 KS 2016/00517 nr 76729 

 

Beslut skickas till 

Teknisk chef – för åtgärd 

Barn- och utbildningsnämnd – för kännedom 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 109 Dnr 2016/01757  

Remittering av motion – belysning på kommunens förskolor  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att berörd avdelning inom tek-

niska utskottet gör en djupare besiktning av förutsättningarna för att för-

bättra rådande belysning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår därmed bifall av motionen.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har fått Michael Rubbestads (SD) motion 

från kommunkullmäktige, avseende en inventering av belysningen på kom-

munens förskolor. Detta för att garantera att barnen får en säker utemiljö 

med god belysning under vinterhalvåret. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått motionen för att göra en första 

inventering av hur förskolornas gårdar är belysta. I en bilaga finns uppgifter 

från förskolornas förskolechefer. De har sammanställt hur de upplever att 

fastigheter och gårdar är belysta. 

Det kan utifrån denna enkla sammanställning konstateras att samtliga för-

skolor har belysning vid fasad, men endast fyra har belysning på gården. Yt-

terligare två har delvis belysning på gården, medan sju förskolor helt saknar 

belysning där. 

Barn- och utbildningsförvaltningen kan konstatera att förutsättningarna för 

att leva upp till målsättningen med motionen varierar mellan kommunens 

förskolor. Förvaltningen föreslår därför att berörd avdelning inom Tekniska 

utskottet gör en djupare besiktning och förutsättningarna för att förbättra rå-

dande belysning.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-11-30, BOU 2016/01757 

– Tjänsteskrivelse, 2016-11-18, BOU 2016/01757 nr 27277 

– Inventering 

– Kommunstyrelsen, delegationsbeslut, motion om förskolebelysning 

2016-10-03, 2016/517 

– KF 2016-09-26 § 109 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-07  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: barn- och utbildningsnämnden föreslår att berörd avdelning 

inom tekniska utskottet gör en djupare besiktning av förutsättningarna för 

att förbättra rådande belysning. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår därmed bifall av motionen.  

____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 109 Dnr 2016/00517  

Anmälan av ny motion: Belysning på kommunens för-
skolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för bered-

ning.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslaget att 

kommunen snarast ska genomföra en inventering av befintlig belysningen 

på kommunens förskolor inför den mörka årstiden. Detta för att garantera att 

barnen får en säker utemiljö med god belysning under vinterhalvåret.  

Därför föreslår motionären följande: 

"1. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning genomför en besikt-

ning av rådande belysning på förskolornas utemiljöer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning genomför nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa en säker utemiljö med god belysning på våra för-

skolor."  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 
 

 



 

 

Motion: Belysning på kommunens förskolor 

2016-09-20 

Hösten och vintern närmar sig med stormsteg och med årstiden följer även mörkret. Under för och 

eftermiddagar kan utemiljön på våra förskolor vara helt svart om inte tillfredsställande belysning 

finns. Personal från förskolan har larmat om sin oro att när mörkret nu kommer så är utemiljöerna 

inte tillräckligt upplysta för att personalen skall uppfylla sitt uppdrag om att erbjuda barnen en säker 

utemiljö vilket resulterar i att verksamheten till stor del förflyttas och bedrivs i inomhusmiljö. 

Det är därför av yttersta vikt att Håbo kommun omgående ser över den befintliga belysningen på 

våra förskolors utemiljöer och utför nödvändiga åtgärder där belysningen inte är tillfredställande och 

kan garantera förskolebarnen en säker utemiljö. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att  kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning genomför en besiktning av 

rådande belysning på förskolornas utemiljöer 

Att kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning genomför nödvändiga åtgärder för 

att säkerställa en säker utemiljö med god belysning på våra förskolor 

 

Michael Rubbestad (SD) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-28  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 63 Dnr 2017/00511  

Uppdrag - utreda möjligheter att tanka CNG i första 
hand för kommunens fordon och i andra hand för 
övriga 

Tekniska utskottets förlag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda 

möjligheter att tanka CNG, i första hand för kommunens fordon, och i 

andra hand för övriga i Håbo kommun. 

Sammanfattning  

Under ärendet om Uppdrag - ta fram infrastrukturkarta för laddstolpar i 

Håbo kommun, yrkade Owe Fröjd om uppdrag att utreda möjligheter att 

tanka CNG, i första hand för kommunens fordon och i andra hand för 

övriga. Det framkom under diskussionerna att det vore bättre att detta var ett 

eget ärende.  

Håbo kommun har antagit visionen i kommunfullmäktige att vara 

fossilbränslefri år 2050. För att underlätta övergången till ett 

fossilbränslefritt samhälle bör vi underlätta för gasdrivna fordon att trafikera 

hela Håbo kommun och få en levande landsbygd.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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Valnämnden  
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RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 3 Dnr 2017/00388  

Fastställande av valdistrikt 

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att 2014 års 

valdistrikt i Håbo kommun kvarstår vid valet 2018.  

Sammanfattning  

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut. Enligt statistik från valmyndigheten har de valdistrikt som 

Håbo kommun beslutade om inför valen 2014 mellan 1000 och 2000 

röstberättigade, varför förvaltningen föreslår att distrikten ska kvarstå även 

vid 2018 års val. Valdistrikten i Håbo kommun föreslås därmed bli följande:  

- Mansängen 

- Skörby 

- Eneby 

- Råby 

- Fånäs 

- Västerängen 

- Åsenområdet 

- Ekillaområdet 

- Övergran 

- Skokloster 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF § 74 2013-09-23 

Bilaga: Karta, valdistriktsindelning 2014 

Valgeografi – information från valmyndigheten 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Valnämnden 

Länsstyrelsen i Uppsala Län  
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 Datum Vår beteckning 

 2017-06-01 KS 2017/00388 nr 75806 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Fastställande av valdistrikt 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att 2014 års 

valdistrikt i Håbo kommun kvarstår vid valet 2018.    

 

Sammanfattning 

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut. Enligt statistik från valmyndigheten har de valdistrikt som 

Håbo kommun beslutade om inför valen 2014 mellan 1000 och 2000 

röstberättigade, varför förvaltningen föreslår att distrikten ska kvarstå även 

vid 2018 års val. Valdistrikten i Håbo kommun föreslås därmed bli följande:  

 Mansängen 

 Skörby 

 Eneby 

 Råby 

 Fånäs 

 Västerängen 

 Åsenområdet 

 Ekillaområdet 

 Övergran 

 Skokloster    

 
Ärendet 

Inför 2018 års allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 

ska länsstyrelsen senast de 1 december 2017 fatta beslut om kommunernas 

indelning i valdistrikt. Inför detta behöver kommunfullmäktige, senast den 

31 oktober, fatta beslut i frågan.  

Valdistriktens storlek 

Varje kommun är indelad i valdistrikt, som oftast består av mellan 1000 och 

2000 röstberättigade personer. Det finns dock ingen absolut övre eller under 

gräns för valdistriktens storlek, enligt uppgifter från Valmyndigheten, men 

storleken ovan är att rekommendera för att valen ska bli så hanterliga som 

möjligt.  

Nuvarande indelning i valdistrikt 

När 2014 års allmänna val skulle äga rum gjordes en översyn över Håbo 

kommuns valdistrikt och vissa förändringar gjordes, vilket mynnade ut i en 

indelning i följande tio valdistrikt:  
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 Datum Vår beteckning 

 2017-06-01 KS 2017/00388 nr 75806 

 

 Mansängen 

 Skörby 

 Eneby 

 Råby 

 Fånäs 

 Västerängen 

 Åsenområdet 

 Ekillaområdet 

 Övergran 

 Skokloster 

 

Karta över valdistrikten bifogas i bilaga.  

 

Valmyndighetens statistik 

Den 1 mars 2017 tog valmyndigheten fram statistik över antal 

röstberättigade i kommunen. Valmyndighetens statistik över röstberättigade 

per valdistrikt i Håbo kommun framgår av tabellen nedan:  

 

Länskod Kommun Valdistriktskod Valdistriktsnamn Antal röstberättigade 

03 Håbo 03050101 Mansängen 1 181 

03 Håbo 03050102 Skörby 1 612 

03 Håbo 03050103 Eneby 1 855 

03 Håbo 03050104 Råby 1 892 

03 Håbo 03050105 Fånäs 1 195 

03 Håbo 03050206 Västerängen 1 963 

03 Håbo 03050207 Åsenområdet 1 276 

03 Håbo 03050208 Ekillaområdet 1 339 

03 Håbo 03050309 Övergran 1 508 

03 Håbo 03050410 Skokloster 1 742 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen noterar att ett eller två av valdistrikten (Västerängen, och i 

viss mån Råby) närmar sig 2000 röstberättigade enligt valmyndighetens 

statistik. Då distrikten, enligt statistiken, dock inte överstiger 2000 

röstberättigade och då 2000 röstberättigade heller inte är en absolut övre 

gräns bedömer förvaltningen att befintlig indelning i valdistrikt kan kvarstå 

vid valet 2018. Även om befolkningen i dessa valdistrikt ändras något i 

förhållande till statistiken bör detta inte påverka valdistrikten i så stor 

utsträckning att valarbetet blir för stort eller ohanterligt.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-06-01 KS 2017/00388 nr 75806 

 

Uppföljning 

Beslutet följs upp i samband med uppföljningen efter att arbetet med valet 

avslutats liksom i samband med beslut om valkretsindelning ska fattas inför 

nästkommande val.  

Beslutsunderlag 

– Protokollsutdrag KF § 74 2013-09-23 

– Bilaga: Karta, valdistriktsindelning 2014 

– Valgeografi – information från valmyndigheten (bifogas ej)  

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämnden 

Länsstyrelsen i Uppsala Län  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2013-09-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 74 KS 2013/83 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2567 

           

           

 

Beslut dels om justerade valdistrikt och dels om namn på di-
strikten - inför de kommande valen år 2014 

Bakgrund 

Under år 2014 sker allmänna val dels till Europaparlamentet 2014-05-25 

och dels till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, 2014-09-14. Båda 

valdagarna föregås av en period för förtidsröstning. 

Håbo kommun utgör en valkrets som är uppdelad i tio valdistrikt. Bestäm-

melser för valdistriktens utformning återfinns dels i vallagen och dels i 

Valmyndighetens manual gällande valgeografi med mera. Av dess framgår 

bland annat att antalet röstberättigade i ett distrikt skall omfatta mellan 1000 

och 2000 personer samt att ett distrikt ska utgöras av en geografisk obruten 

yta. Valmyndigheten rekommenderar att distrikten namnges så att den rös-

tande ska förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. För 

närvarande är distrikten benämnde Håbo 1 till Håbo 10. 

Länsstyrelsen ska senast den 1 december, året före valåret, beslut om indel-

ning i valdistrikt, innebärande att fullmäktiges beslut ska föreligga i lämplig 

tid före detta datum.  

I den nuvarande valkretsindelningen är distrikt 2 uppdelat i två enklaver.  

Antalet röstberättigade i nuvarande distrikt 10 uppgår till ca 2000 röstberät-

tigade. 

Valnämnden redovisar i beslut 2013-06-26, § 6 förslag till justerade valdi-

strikt, innebärande en anpassning dels till vallagen och även till Valmyndig-

hetens rekommendation gällande distriktsindelningen. 

Nämndens förslag innebär i huvudsak att distrikt 2 i Bålsta tätort fortsätt-

ningsvis utgörs av ett sammanhållet område och att distrikt 10 för Skoklos-

ter tätort med kringområde, yt- och befolkningsmässint minskat så att det 

hålls inom den övre gränsen för antalet röstberättigade. Område 9 för Över-

gran har utökats med motsvarande område. Till detta kommer vissa smärre 

justeringar av vissa av de övriga åtta områdena. 

 Nämnden redovisar vid samma tillfälle även förslag till namnsättning av de 

tio distrikten. 

Beslutsunderlag 

– Nuvarande valdistriktsindelning 

– Förslag dels till ny valkretsindelning och dels till namnsättning av val-

diskrikten enligt valnämndens förslag, 2013-06-26, § 6 

– Vallagen (2005:837) 
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– Valmyndighetens manual för länsstyrelsens och valnämndens arbete 

med valgeografi och mandat 

– Valnämndens beslut 2013-06-26, § 6 

– Tjänsteskrivelse 2013-08-06 

– Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 109 

– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02 § 134. 

 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslut   

 

1. Fullmäktige beslutar godkänna valnämndens förslag till justerad val-

kretsindelning i enlighet med valnämndens beslut 2013-06-26, § 6. 

2. Fullmäktige beslutar godkänna valnämnden förslag till ny beteckning av 

respektive valdistrikt i enlighet med nämndens beslut 2013-06-26, § 6:  

 Nuvarande beteckning Ny beteckning  

 

Håbo 1    Mansängen 

Håbo 2    Skörby 

Håbo 3    Eneby 

Håbo 4    Råby 

Håbo 5    Fånäs 

Håbo 6    Västerängen  

Håbo 7    Åsenområdet 

Håbo 8    Ekillaområdet 

Håbo 9    Övergran 

Håbo 10   Skokloster 

_____________ 

Beslutsexpediering 

Valnämnden  

Länsstyrelsen i Uppsala län  



Övergran

Råby

Skokloster

Fånäs

Ekillaområdet

Skörby
Eneby

Mansängen

Åsenområdet
Västerängen

Valdistriktsindelning

1:120 000170612/NH
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© Håbo kommun
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