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Datum

Vår beteckning

2021-12-20

KS 21/0470

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande över Förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2022-2033 som sitt eget och överlämna det till Region
Stockholm.

Sammanfattning
Region Stockholm har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län för perioden
2022–2033. Länsplanen är en del av den statliga planeringen för
transportinfrastruktur och redogör för investeringar i transportsystemet.
Länsplanen kompletteras av Nationell plan som tas fram av Trafikverket.
Nationell plan är remitterad ungefär samtidigt.
Som en del i arbetet med infrastrukturplanerna skickade Region Stockholm
våren 2021 ut en förfrågan om beskrivningar på brister och behov i
transportsystemet samt förslag på åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade om
svar den 14 april 2021, § 43.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 20
december 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2021



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över Förslag till
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 20222033



Regionstyrelsens, Region Stockholm, remissmissiv den 29 oktober
2021



Region Stockholms Förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033, den 14 oktober
2021
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Trafikverket Region Stockholms PM Vägåtgärder i Stockholms län
finansierade med Trängselskatt, den 20 december 2021



Kommunstyrelsens svar till Region Stockholm på förfrågan om
underlag inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur
2022–2033/2037, den 14 april 2021. § 43

Ärendet
Region Stockholm har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län för perioden
2022–2033. Länsplanen är en del av den statliga planeringen för
transportinfrastruktur och redogör för investeringar i transportsystemet. Planen
gäller i tolv år, men revideras vanligtvis vart fjärde år. Länsplanen
kompletteras av Nationell plan som tas fram av Trafikverket. Nationell plan är
remitterad ungefär samtidigt.
Länsplanen beskriver investeringar för statliga regionala vägar samt statlig
medfinansiering till regional kollektivtrafik och kommunalt vägnät, vilket
innefattar såväl väg som gång- och cykelväg.
Nationell plan beskriver investeringar i det nationella vägnätet, som i
Stockholms län innefattar E4, E18 och E20, samt järnvägsnätet. Planen
innehåller även medfinansiering till regional spårburen kollektivtrafik, driftoch underhåll, miljöåtgärder och reinvesteringar.
Som en del i arbetet med infrastrukturplanerna skickade Region Stockholm
våren 2021 ut en förfrågan om beskrivningar på brister och behov i
transportsystemet samt förslag på åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade om
svar den 14 april 2021, § 43.
En förändring i planförslaget jämfört med gällande länsplan är att de totala
anslagen till de så kallade åtgärdsområdena (ej namngivna mindre åtgärder)
föreslås ökas. Dessutom höjs beloppsgränsen för mindre åtgärder från 25
miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Det är från dessa anslag som
kommunen söker statlig medfinansiering för olika åtgärder.
Region Stockholm vill ha synpunkter på förslaget till Länsplan senast den
1 februari 2022. Vi har dock fått förlängd remisstid till den 9 februari för att
kunna ta upp remissen på Kommunstyrelsens möte den 2 februari. Slutligt
förslag till länsplan kommer att överlämnas till regeringen den 30 april 2022.
Efter att regeringen sedan har beslutat om definitiva ekonomiska ramar för
länsplanen kommer Region Stockholm att fastställa planen.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den
20 december 2021. Förslaget till yttrande utgår till stor del från synpunkter som
kommunen har lämnat tidigare i olika sammanhang, bland annat i svaret i våras
på Region Stockholms förfrågan om beskrivningar på brister och behov i
transportsystemet.
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I remissmissivet ställer Regionen några frågor som de gärna vill att
remissinstanserna svarar på:


Har Region Stockholm utgått från rätt mål och principer? Är dessa
relevanta ur ert perspektiv, respektive ur ett regionalt perspektiv?
Beskriv gärna om något saknas eller bör tas bort.



Möter de föreslagna objekten upp mot de föreslagna målsättningarna?



Anser ni att prioriteringarna för åtgärdsområdena (åtgärder under50
miljoner kronor) är relevanta och att fördelningen av dessa motsvarar
länets behov?

Samhällsbyggnadskontoret har besvarat och kommenterat dessa frågor sist i
förslaget till yttrande.
Remisshandlingarna finns på Region Stockholms webbplats:
Länsplan för regional transportinfrastruktur - Region Stockholm
Trafikverket Region Stockholms PM Vägåtgärder i Stockholms län
finansierade med Trängselskatt finns på Trafikverkets webbplats:
finansiering- med-bidrag-av-trangselskatt-till-regionala-statliga-vagar.pdf
(trafikverket.se)

Barnperspektiv
Syftet med synpunkterna är att påverka utvecklingen så att den blir så bra som
möjligt för såväl vuxna som barn. Det handlar bland annat om att försöka
förbättra möjligheterna för en god kollektivtrafik och att hålla fast vid statligt
stöd för bland annat trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter.
Detta gynnar bland annat barnen.

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Lina Delde
Stabschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 20 december 2021
2. Regionstyrelsens, Region Stockholm, remissmissiv den 29 oktober 2021
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Beslut sänds till


Region Stockholm: registrator.rlk@regionstockholm.se
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Svalfors
Samhällsplanerare
08-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2021-12-20

KS 21/0470

RS 2021-0109

Region Stockholm
registrator.r lk@regionstock holm.se

Yttrand e över Förslag til l Län spl an för reg ion al
tran sp ortinfrastruktur i Stockh ol ms l än 2022-2033
Kommunstyrelsens beslut § xx den xx f ebruari 2022
Upplands-Bro kommun har tagit del av förslaget till Länsplan för regional
transportinfrastruk t ur i Stockholms län 2022–2033. Flera av våra synpunkter
har vi framfört tidigare i olika sammanhang, bland annat i vårt svar i våras på
Region Stockholms förfrågan om beskrivningar på brister och behov i
transportsystemet. Men vi framför dem igen eftersom de fortfarande i hög grad
är aktuella.

I nriktningen mot kollektivtraf ik och cykel är bra men brister
saknas
Upplands-Bro kommun stödjer Länsplanens inrikt ning mot förbättrad
kollektivtrafik och cykelåtgärder. Dessa områden är nödvändiga för att
utveckla ett hållbart transportsystem i regionen som blir mindre
störningskänsli gt och bidrar till minskad klimatpåverkan.
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Det är dock beklagligt att de begränsade ekonomiska ramarna inte ger utrymme
för att åtgärda fler brister i transportsystemet inom planperioden. Behoven i
länet är stora och många brister kommer att kvarstå. Vi saknar en tydligare
beskrivning av och resonemang kring kvarstående brister och konsekvenser na
om de inte åtgärdas. Även om själva processen för arbetet med länsplanen
beskrivs väl i dokumentet så saknar vi ett samlat resonemang kring de behov i
länet som samlades in från kommuner na i våras. Sådana skrivningar finns i
gällande länsplan. Där nämns bland annat stombussåtgärder och
stationsombyggnader för att möta ökade resenärsflöden och möjliggör a
förtätning i kollektivtraf ik nära lägen. För oss handlar detta bland annat om
behov av att åtgärda den bristande kapaciteten i Bro station och att se över
bussterminalerna i Bro och i Kungsängen för att anpassa dem till den ökade
trafiken och ökat antal resenärer. Detta beskrivs närmare i eget avsnitt längre
ner i detta yttrande och i vårt remissvar i våras på förfrågan om brister och
behov.
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Finansiering – alltför begränsat ekonomiskt utrymme
Trots att den totala ekonomiska planeringsramen är ökad jämfört med gällande
plan, kan vi konstatera att utrymmet för nya objekt är mycket begränsat. Detta
eftersom en stor del av det ekonomiska utrymmet redan är intecknat enligt
devisen ”lagt kort ligger”, vilket är en rimlig princip. Vi håller med om att det
är viktigt att kunna lita på att redan överenskomna objekt verkligen kan
genomföras. Men det är samtidigt bekymmersamt att den totala ekonomiska
ramen i såväl länsplan som nationell plan inte är tillräcklig för att ge utrymme
för att åtgärda fler angelägna brister i regionens transportinfrastruktur.
Det vore bra att i den slutliga planversionen få med en samlad redovisning av
investeringar i länet oavsett om de finansieras i länsplan, nationell plan eller av
trängselskatt, motsvarande den tabell som finns med i gällande länsplan. Detta
skulle göra det enklare att se helheten för utvecklingen av transportsystemet i
regionen, där alla delar verkligen hör samman.

Åtgärdsområden bra – viktigt att löpande kunna söka statlig
medfinansiering
De olika åtgärdsområdena är viktiga för kommunen. Det kommer även
fortsättningsvis att vara aktuellt för oss att söka statlig medfinansiering för
olika åtgärder.
Vi håller med om att den föreslagna höjningen av det totala anslaget till de så
kallade åtgärdsområdena och den höjda beloppsgränsen från 25 till 50 miljoner
kronor för åtgärder bör kunna ge en mer flexibel plan som kan gynna den
regionala utvecklingen på kortare tid. Effekten kan dock hämmas av att en
större del av höjningen ligger sent i planperioden på grund av redan intecknade
objekt tidigare. För vår egen del är det också tveksamt om vi kommer att kunna
söka så mycket mer medfinansiering än vad vi redan gör, då våra egna resurser
är begränsade för vår del av finansieringen.

Bytespunkter och bussterminaler – utvecklingsbehov i bland
annat Bro och Kungsängen
I förslaget till Kollektivtrafikplan 2050 lyfts de betydande behoven av åtgärder
i många av länets bytespunkter och bussterminaler. Kungsängen är en av dem
som med rätta nämns. Vi anser dock att detta i hög grad gäller även för
bytespunkten i Bro, där såväl bussterminal som pendeltågsstation är
underdimensionerade. Trängseln i Bro station är redan idag stor. Vissa
resenärer har svårt att hinna med tåget vid omstigning från buss, vilket är extra
stressande då tågen endast går i halvtimmestrafik. Bro växer kraftigt och
trängseln riskerar att bli ännu värre. Utöver ombyggnad av befintlig
stationsbyggnad, finns behov av ytterligare en uppgång till den västra änden av
perrongen.
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Trafikförvaltningen har genomfört kapacitetsutredningar för bussterminalerna i
både Bro och Kungsängen och kommunen har därefter tagit fram förstudier för
båda stationsområdena. Trafikförvaltningen har deltagit i dessa processer.
Just nu satsar kommunen stort i ett projekt som heter Omdaning Bro, som
strävar efter att skapa ett hållbart Bro. Projektet tar ett helhetsgrepp på
samhällsutvecklingen i Bro, både socialt och fysiskt. Utvecklingen av
stationsområdet i Bro är en viktig del i detta projekt. Parallellt med detta håller
Trafikverket på att dra igång en åtgärdsvalsstudie kopplad till utvecklad
pendeltågstrafik till Bro och Bålsta. Det finns uppenbara beroenden mellan
utveckling av stationsområdet i stort, utveckling av järnvägen och utveckling
av bytespunktens funktioner med bussterminal och pendeltågsstation.
Kommunen ser därför behov av synkning av olika processer, som berör flera
aktörer. Detta för att helheten ska bli så bra som möjligt och långsiktigt hållbar.
Utveckling av bytespunkterna och bussterminalerna i Bro och Kungsängen bör
leda till kommande finansieringsbehov från bland annat länsplanen.

Regionala cykelvägar – sträckan Bro–Bålsta saknas
Det regionala cykelvägnätet är ofullständigt, vilket hindrar trafiksäker cykling
längre sträckor och mellan kommunerna. I Upplands-Bro saknas bland annat
helt sträckan mellan Bro och Bålsta, längs väg 840.
Utöver det utpekade regionala cykelstråket har vi i vårt remissvar i våras på
förfrågan om brister och behov även framfört att det saknas gång- och
cykelvägar längs flera statliga vägar i kommunen. Detta leder till bristande
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Ett av de identifierade stråken är det
mellan Sigtuna och Bålsta. Detta är också studerat i Trafikverkets ÅVS Stråken
Arlanda–Bålsta och Arlanda–Litslena, väg 263, 912 och 269 (TRV 2013/39170
2013-11-18)

Regionens frågor i remissen
I remissmissivet önskar ni att remissinstanserna svarar på följande frågor.


Har Region Stockholm utgått från rätt mål och principer? Är dessa
relevanta ur ert perspektiv, respektive ur ett regionalt perspektiv? Beskriv
gärna om något saknas eller bör tas bort.

Vi anser att Region Stockholm gör rätt i att utgå från de regionala målen i
RUFS 2050 och principer i övriga strategiska regionala dokument. Det är bra
med kontinuitet i den långsiktiga regionala planeringen. Även
Kollektivtrafikplan 2050 bör bli relevant i detta sammanhang när den har blivit
antagen.
De sex huvudprinciperna fångar de övergripande regionala behoven relativt
väl.
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Vi vill poängtera vikten av att hålla fast vid principen (princip 1) om en
flerkärnig struktur med regionala stadskärnor som binds ihop även i tvärled och
inte bara radiellt. Strategin måste vara att utveckla en flerkärnig region där
även de yttre regionala stadskärnorna är starka och där tvärförbindelserna är
goda. För en ytterkommun som Upplands-Bro har en sådan utveckling flera
fördelar jämfört med en mer enkärnig struktur. Förutsatt goda
kommunikationer med välutbyggd kollektivtrafik och bra tvärförbindelser, ger
den utvecklade flerkärniga strukturen bättre möjligheter att nå arbetstillfällen,
service med mera med en rimlig tidsinsats. Förutsättningarna för en bättre
sammanhållen region bör också bli bättre.
Under den andra principen Hög tillgänglighet med kollektivtrafiken som norm
(sidan 8) står det i andra stycket att det är viktigt att utveckla väg- och
järnvägsinfrastruktur i hela länet för att öka framkomligheten regionalt. Det
håller vi med om. I resten av stycket står det dock bara om vägar. Vi saknar
ytterligare resonemang om järnvägen och dess betydelse för transportsystemet i
sin helhet. För Upplands-Bro, som är helt beroende av en väl fungerande
pendeltågstrafik, är Mälarbanan och dess stationer oerhört viktiga för
transportsystemet. Vi konstaterar också att pendeltågen trafikerar över
länsgränsen, på Mälarbanan går tågen till Bålsta. Även viss kollektivtrafik med
buss passerar länsgräns. Vi vill därför även lyfta vikten av ett länsövergripande
synsätt på utvecklingen av transportsystemet.


Möter de föreslagna objekten upp mot de föreslagna målsättningarna?

Reflektioner kring detta kan läsas in i skrivningarna under tidigare rubriker i
yttrandet. Bland annat i kommentarer kring de alltför begränsade ekonomiska
ramarna som leder till att många brister kommer att kvarstå och målen tar lång
tid att nå.


Anser ni att prioriteringarna för åtgärdsområdena (åtgärder under
50 miljoner kronor) är relevanta och att fördelningen av dessa motsvarar
länets behov?

Vi anser att prioriteringarna för åtgärdsområdena är relevanta och beskrivs
tydligt och bra i bilaga 2.
UPPLANDS-BRO KOMMUN

Fredrik Kjos (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ida Texell
Kommundirektör
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Se sändlista

Remiss om Förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033
Region Stockholm har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län för perioden
2022-2033. Den 28 oktober tog Länsplane- och
samhällsplaneringsutskottet beslut om att skicka förslaget på remiss.
Region Stockholm bjuder nu in länets kommuner, berörda myndigheter och
organisationer att inkomma med synpunkter. Slutligt förslag till länsplan
kommer att överlämnas till regeringen den 30 april 2022. Därefter väntas
regeringens beslut om definitiva ekonomiska ramar för länsplanen. Efter
regeringens beslut om definitiva ramar fastställs slutligen länsplan för
regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033 av Region
Stockholm.
Förslaget innehåller investeringar som ska bidra till att nå målen i den
regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. I förslaget finns ett antal nya
namngivna objekt jämfört med tidigare plan samt ökad medelsfördelning
till mindre åtgärder under 50 miljoner kronor.
Vi vill ha era synpunkter digitalt senast den 1 februari 2022. Svaren skickas
till registrator.rlk@regionstockholm.se. Ange ” Dnr RS 2021-0109, remiss
länsplan 2022-2033”.
Vi vill gärna att remissinstanserna svarar på följande frågor:
•

•
•

Har Region Stockholm utgått från rätt mål och principer? Är dessa
relevanta ur ert perspektiv, respektive ur ett regionalt perspektiv?
Beskriv gärna om något saknas eller bör tas bort.
Möter de föreslagna objekten upp mot de föreslagna
målsättningarna?
Anser ni att prioriteringarna för åtgärdsområdena (åtgärder under
50 miljoner kronor) är relevanta och att fördelningen av dessa
motsvarar länets behov?

Region Stockholm
Box 22550
104 22 Stockholm
Besök oss: Lindhagensgatan 98.

Telefon: 08-737 25 00
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se

Säte: Stockholm Org.nr:
232100-0016
www.regionstockholm.se
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Region Stockholm har för avsikt att bjuda in kommunerna till en digital
informationsträff om remissen, utskick och datum för detta kommer inom
kort.
Frågor angående remissen besvaras genom
lansplanen.rlk@regionstockholm.se

Vi ser fram emot att ta del av era synpunkter!
Kanslichef
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Sändlista

Kommuner:

Myndigheter:

Mälardalsrådet

Botkyrka

Boverket

Danderyd

Energimyndigheten

Naturskyddsföreningen

Ekerö

Försvarsmakten

Haninge

Luftfartsverket

Huddinge

Naturvårdsverket

Järfälla

Polismyndigheten
Region Stockholm

Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande över Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033
som sitt eget och överlämna det till Regeringskansliet.

Sammanfattning
Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Den nationella planen
beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas.
Nationell plan kompletteras av Länsplanen som i Stockholms län tas fram av
Region Stockholm. Länsplanen är remitterad ungefär samtidigt.
Som en del i arbetet med infrastrukturplanerna skickade Region Stockholm
våren 2021 ut en förfrågan om beskrivningar på brister och behov i
transportsystemet samt förslag på åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade om
svar den 14 april 2021, § 43.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den
20 december 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2021



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över Förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, den 20 december
2021



Trafikverkets remissmissiv den 30 november 2021



Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022–2033, den 30 november 2021



Kommunstyrelsens svar till Region Stockholm på förfrågan om
underlag inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur
2022–2033/2037, den 14 april 2021. § 43

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Ärendet
Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Den nationella planen
beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen
omfattar i huvudsak:
•
•
•
•
•

drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
medel till forskning och innovation.

Den av Trafikverket föreslagna fördelningen på åtgärder inom ramen för
tilldelade medel är utformad så att den i så stor utsträckning som möjligt ska
bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de
mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp. Enligt regeringens
direktiv ska gällande plan fullföljas, vilket i stor utsträckning styr innehållet i
planförslaget och begränsar utrymmet för nya investeringar.
Nationell plan kompletteras av Länsplanen som i Stockholms län tas fram av
Region Stockholm. Länsplanen är remitterad ungefär samtidigt. Länsplanen
beskriver investeringar för statliga regionala vägar samt statlig medfinansiering
till regional kollektivtrafik och kommunalt vägnät, vilket innefattar såväl väg
som gång- och cykelväg.
Som en del i arbetet med infrastrukturplanerna skickade Region Stockholm
våren 2021 ut en förfrågan om beskrivningar på brister och behov i
transportsystemet samt förslag på åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade om
svar den 14 april 2021, § 43.
Yttranden över förslag till Nationell plan ska ha kommit in till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den
20 december 2021. Förslaget till yttrande utgår till stor del från synpunkter som
kommunen har lämnat tidigare i olika sammanhang, bland annat i svaret i våras
på Region Stockholms förfrågan om beskrivningar på brister och behov i
transportsystemet.
Remisshandlingarna finns på Trafikverkets webbplats:
Nationell plan 2022–2033 - Trafikverket

Barnperspektiv
Syftet med synpunkterna är att påverka utvecklingen så att den blir så bra som
möjligt för såväl vuxna som barn. Det handlar bland annat om att försöka
förbättra möjligheterna för en god kollektivtrafik. Detta gynnar bland annat
barnen.
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Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Lina Delde
Stabschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 20 december 2021
2. Trafikverkets remissmissiv den 30 november 2021
Beslut sänds till


Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet:
i.remissvar@regeringskansliet.se, med kopia till
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Svalfors
Samhällsplanerare
08-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se
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Regeringskansl iet
Infrastruk t urdepar tementet
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kopia: i.transport.remissvar@reger i ngskansl iet.se

Yttrand e över Förslag til l n ation el l p lan för
tran sp ortinfrastrukturen 2022-2033
Kommunstyrelsens beslut § xx den xx f ebruari 2022
Finansiering – alltf ör begränsat ekonomiskt utrymme
Upplands-Bro kommun konstaterar att det ekonomiska utrymmet för
utveckling och underhåll av transportinfrastr uk turen är långt ifrån tillräck l igt
för att motsvara behoven. Detta gäller såväl Nationell plan som Länsplan för
Stockholms län. Utrymmet för nya objekt är mycket begränsat, och när det
gäller underhåll konstaterar Trafikverk et själv i planförslaget att det hade varit
samhällsekonomisk t effektivt att öka resurserna ytterligare till vidmakthållande
av vägar och järnvägar.
Utrymmet för nya objekt är mycket begränsat eftersom en stor del av det
ekonomiska utrymmet redan är intecknat enligt direktivet att gällande plan ska
fullfölj as, vilket är en rimlig princip. Det är viktigt att kunna lita på att redan
överenskomna objekt verkligen kan genomföras. Men det är samtidigt
bekymmersamt att den totala ekonomiska ramen i såväl nationell plan som
länsplan inte är tillräck l ig för att ge utrymme för att åtgärda fler angelägna
brister i Stockholmsregionens transportinfrastr uk t ur. Behoven i länet är stora
och många brister kommer att kvarstå. Några av de brister vi ser beskriver vi
nedan.

Mälarbanan – åtgärder behövs för att f örbättra
pendeltågstraf iken till Bro och Bålsta
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Det är bra att utbyggnaden av två nya spår hela sträckan Tomteboda–Kallhäll
fortsätter som planerat. Det är mycket viktig för såväl pendeltågs- som
regionaltågstrafiken. För invånare och verksamma i Upplands-Bro är en väl
fungerande pendeltågstraf ik ytterst angelägen. Många är helt beroende av
fungerande pendeltåg för sina dagliga skol- och arbetsresor. Pendeltågen är i
princip det enda alternativet för kollektivtr afik resor till platser utanför
kommunen. Att förbättra pendeltågstrafiken är därför en viktig
hållbarhetsfråga.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Behovet är mycket stort av tätare pendeltågstrafik till Bro, som idag endast har
halvtimmestrafik. Den låga turtätheten minskar attraktiviteten och påverkar den
sociala hållbarheten negativt. Kvartstrafik skulle underlätta vardagslivet för
många resenärer och göra Bro bättre integrerat i regionen. Bro växer kraftigt
och behovet av tätare trafik, som redan idag är stort, blir ännu större. Lösningar
behövs för att åtgärda den bristande kapaciteten på Mälarbanan och i
pendeltågssystemet så att tätare trafik möjliggörs.
Behovet av tätare trafik till Bro och Bålsta är även identifierat i
åtgärdsvalsstudien Utveckling av pendeltågstrafiken i Stockholm (TRV
2017/101544) som blev klar 2020. Som fortsatt fördjupning sätter nu
Trafikverket Region Stockholm igång en ny åtgärdsvalsstudie kopplad till
utvecklad pendeltågstrafik till Bro och Bålsta. Trots detta hittar vi inget om
dessa brister varken i förslaget till nationell plan eller i underlagsrapporter.
Vi ställer oss också frågande till att det i den nationella planen med underlag
inte går att hitta något om Mälarbanans fortsatta utveckling väster om Kallhäll
och bortom pågående utbyggnad på sträckan Tomteboda–Kallhäll. I
Trafikverkets rapport Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport
till revidering av nationell plan 2018-2029, version 1.0 (2020:271) står det
snarare tvärtom: ”Efter att utbyggnaden av fyrspåret Tomteboda–Kallhäll har
färdigställts är kapacitetsutnyttjandet i balans på hela sträckan Tomteboda–
Bålsta”. Mälarbanan kommer dock att ha fortsatta brister med behov av
kapacitetsökningar även väster om Kallhäll för att kunna möta efterfrågan på
transporter på järnväg. Mälarbanans framtida kapacitet och funktion är bland
annat avgörande för utvecklingen av både pendeltågstrafiken och
regionaltågstrafiken.

Bytespunkter – Bro station behöver byggas om
Attraktiva bytespunkter är centrala för ett väl fungerande kollektivtrafiksystem.
De ska möjliggöra snabba, enkla byten mellan linjer och trafikslag. Bro station
är inte en fungerande station i rusningstid. Trängseln i stationen är redan idag
stor. Vissa resenärer har svårt att hinna med tåget vid omstigning från buss,
vilket är extra stressande då tågen endast går i halvtimmestrafik. Bro växer
kraftigt och trängseln riskerar att bli ännu värre. Utöver ombyggnad av
befintlig stationsbyggnad, finns behov av ytterligare en uppgång till den västra
änden av perrongen.
Upplands-Bro kommun arbetar nu med ett längre omdaningsprojekt i Bro för
att ta ett helhetsgrepp på samhällsutvecklingen, både socialt och fysiskt.
Utveckling av stationsområdet är en viktig del. Detta sker parallellt med att
Trafikverket drar igång den åtgärdsvalsstudie som är kopplad till utvecklad
pendeltågstrafik till Bro och Bålsta. Det finns uppenbara beroenden mellan
utveckling av järnvägsanläggningen med station och övrig utveckling av
stationsområdet inklusive olika kopplingar mellan olika delar av Bro.
Kommunen ser därför behov av synkning av olika processer som berör flera
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aktörer, bland annat Trafikverket. Detta för att helheten ska bli så bra som
möjligt och långsiktigt hållbar. Delar av utvecklingen lär kräva även statlig
finansiering.

E18 Trafikplats Kungsängen behöver byggas om
Trafikplats Kungsängen på E18 har låg kapacitet och behöver byggas om.
Trafikplatsen är idag endast enkelriktad mot Stockholm. Utformning och
kapacitet försvårar en utbyggnad av området Rankhus norr om E18.
Rankhusområdet kan komma att inrymma cirka 3 000 bostäder.

Regionala cykelvägar – sträckan Bro–Bålsta saknas
Det regionala cykelvägnätet är ofullständigt, vilket hindrar trafiksäker cykling
längre sträckor och mellan kommunerna. I Upplands-Bro saknas bland annat
helt sträckan mellan Bro och Bålsta, längs väg 840.
Utöver det utpekade regionala cykelstråket saknas det också gång- och
cykelvägar längs flera statliga vägar i kommunen. Detta leder till bristande
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Ett av de identifierade stråken är det
mellan Sigtuna och Bålsta. Detta är också studerat i Trafikverkets ÅVS Stråken
Arlanda–Bålsta och Arlanda–Litslena, väg 263, 912 och 269 (TRV 2013/39170
2013-11-18).
Vi noterar att förslaget till nationell plan nu innehåller en särskild pott till
cykelåtgärder längs statliga vägar. Detta är välkommet. Samordning med de
cykelåtgärder som görs genom länsplanen bör ske.

Stäketbron väg 841 och Erikssundsbron väg 263
Vi noterar att reinvesteringarna på Stäketbron och Erikssundsbron finns med i
planen och fortsätter som planerat, vilket självklart är bra.
UPPLANDS-BRO KOMMUN

Fredrik Kjos (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ida Texell
Kommundirektör
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Ärendenummer

Dokumentdatum

Konfidentialitetsnivå

TRV 2021/79143

2021-11-30

Ej känslig

Motpartens ärendenummer

I2021/02884
Mottagare

Kopia till

Enligt sändlista

Diariet

Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Rapporten publiceras på Trafikverkets hemsida.
Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022. Svaren bör lämnas
per e-post till
i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
Ange diarienummer I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.

TMALL 0422 Brev 4.0

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en
inbjudan att lämna synpunkter.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Generaldirektör

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

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

Pär-Erik Westin
Nationell planering
Direkt: 010-1236157
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par-erik.westin@trafikverket.se
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Järnvägshistoriska Riksförbundet
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Kungliga tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Lantmäteriet
Linköpings universitet
Livsmedelsverket
LO
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet

TMALL 0422 Brev 4.0

Luossavaara-Kiirunavaara AB
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Maritimt forum
Mellansvenska handelskammaren
MHF - Motormännens Helnykterhetsförbund
Motormännens Riksförbund
Museibanornas Riksorganisation
Myndigheten för delaktighet

TMALL 0422 Brev 4.0

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mälardalsrådet
Naturskyddsföreningen
Naturturismföretagen
Naturvårdsverket
Norrbotniabanegruppen
Norrbottens Handelskammare
NTF Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

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

Pär-Erik Westin
Nationell planering
Direkt: 010-1236157
Mobil: 070-3167620
par-erik.westin@trafikverket.se

2 Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - KS 21/0656-2 Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 : Missiv förslag till nationell plan remiss.pdf

7 (21)
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2021/79143

2021-11-30

Motpartens ärendenummer

I2021/02884
Nya ostkustbanan
Näringslivets transportråd
Nätverket för Jämställdhet i transportsektorn
Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT)
Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Post- och telestyrelsen
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland/Härjedalen
Region Jönköpings
Region Kalmar
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala län

TMALL 0422 Brev 4.0

Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Renägarförbundet
Rese- och turistnäringen i Sverige
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Resenärsforum
Riksantikvarieämbetet
Riksförbundet enskilda vägar (REV)
Rikspolisstyrelsen
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Rymdstyrelsen
SACO
Sametinget
Samferdselsdepartementet (Norge)
Samhällsbyggarna
Samtrafiken
Scania
SJ AB
Sjöfartsverket
Skogsindustrierna
Skogsstyrelsen
Skärgårdsredarna
Skärgårdarnas Riksförbund
SPF Seniorerna
Statens geotekniska institut

TMALL 0422 Brev 4.0

Statens geologiska undersökning
Statens historiska museer
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Statskontoret
Stockholms handelskammare
Swedavia
Swedish Space Cooperation (SCC)
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Swedtrain
Swedish Lapland
Svemin
Svensk Cykling
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Svensk Handel
Svensk Kollektivtrafik
Svensk Sjöfart
Svensk Turism
Svenska Cykelstäder
Svenska Handelskammarförbundet
Svenska Jägareförbundet
Svenska Miljöinstitutet IVL
Svenska Motorvagnsklubben
Svenska petroleum och biomedel institutet SPBI
Svenska Privatvagnföreningen
Svenska Regionala Flygplatser (SRF)
Svenska samernas riksförbund
Svenska Taxiförbundet
Svenska Teknik & Designföretagen

TMALL 0422 Brev 4.0

Svenska Transportarbetareförbundet
Svenska Turistföreningen
Svenskt Flyg
Svenskt Näringsliv
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Hamnar
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Ingenjörer
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Sveriges Motorcyklister
Sveriges Riksidrottsförbundet
Sveriges Skeppsmäklareförening
Sveriges Åkeriföretag
Svevia
Sydsvenska Industri & Handelskammaren
Synskadades Riksförbund
TCO
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Trafikanalys
Transportarbetareförbundet
Transportföretagen
Transportministeriet (Danmark)
Transportministeriet (Finland)
Transportstyrelsen
Tullverket
Tourism in Skåne
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Tågföretagen
Unionen
VINNOVA
Visita
Volvo Cars
WWF Världsnaturfonden
Västerbottens Handelskammare
Västra Götalandsregionen
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Västsvenska Handelskammaren
Östsvenska Handelskammaren

Samtliga kommuner
Ale
Alingsås
Alvesta
Aneby
Arboga
Arjeplog
Arvidsjaur
Arvika
Askersund
Avesta
Bengtsfors
Berg
Bjurholm
Bjuv
Boden
Bollebygd
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Bollnäs
Borgholm
Borlänge
Borås
Botkyrka
Boxholm
Bromölla
Bräcke
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Burlöv
Båstad
Dals-Ed
Danderyd
Degerfors
Dorotea
Eda
Ekerö
Eksjö
Emmaboda
Enköping
Eskilstuna
Eslöv
Essunga
Fagersta
Falkenberg
Falköping
Falun
Filipstad
Finspång
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Flen
Forshaga
Färgelanda
Gagnef
Gislaved
Gnesta
Gnosjö
Gotland
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Grums
Grästorp
Gullspång
Gällivare
Gävle
Göteborg
Götene
Habo
Hagfors
Hallsberg
Hallstahammar
Halmstad
Hammarö
Haninge
Haparanda
Heby
Hedemora
Helsingborg
Herrljunga
Hjo

TMALL 0422 Brev 4.0

Hofors
Huddinge
Hudiksvall
Hultsfred
Hylte
Håbo
Hällefors
Härjedalen
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Härnösand
Härryda
Hässleholm
Höganäs
Högsby
Hörby
Höör
Jokkmokk
Järfälla
Jönköping
Kalix
Kalmar
Karlsborg
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kil
Kinda
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Kiruna
Klippan
Knivsta
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom
Kumla
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Kungsbacka
Kungsör
Kungälv
Kävlinge
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Lekeberg
Leksand
Lerum
Lessebo
Lidingö
Lidköping
Lilla Edet
Lindesberg
Linköping
Ljungby
Ljusdal
Ljusnarsberg
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Lomma
Ludvika
Luleå
Lund
Lycksele
Lysekil
Malmö
Malung-Sälen

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

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

Pär-Erik Westin
Nationell planering
Direkt: 010-1236157
Mobil: 070-3167620
par-erik.westin@trafikverket.se

2 Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - KS 21/0656-2 Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 : Missiv förslag till nationell plan remiss.pdf

16 (21)
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2021/79143

2021-11-30

Motpartens ärendenummer

I2021/02884
Malå
Mariestad
Mark
Markaryd
Mellerud
Mjölby
Mora
Motala
Mullsjö
Munkedal
Munkfors
Mölndal
Mönsterås
Mörbylånga
Nacka
Nora
Norberg
Nordanstig
Nordmaling
Norrköping
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Norrtälje
Norsjö
Nybro
Nykvarn
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Ockelbo
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Olofström
Orsa
Orust
Osby
Oskarshamn
Ovanåker
Oxelösund
Pajala
Partille
Perstorp
Piteå
Ragunda
Robertsfors
Ronneby
Rättvik
Sala
Salem
Sandviken
Sigtuna
Simrishamn
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Sjöbo
Skara
Skellefteå
Skinnskatteberg
Skurup
Skövde
Smedjebacken
Sollefteå
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Sollentuna
Solna
Sorsele
Sotenäs
Staffanstorp
Stenungsund
Stockholm
Storfors
Storuman
Strängnäs
Strömstad
Strömsund
Sundbyberg
Sundsvall
Sunne
Surahammar
Svalöv
Svedala
Svenljunga
Säffle
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Säter
Sävsjö
Söderhamn
Söderköping
Södertälje
Sölvesborg
Tanum
Tibro
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Tidaholm
Tierp
Timrå
Tingsryd
Tjörn
Tomelilla
Torsby
Torsås
Tranemo
Tranås
Trelleborg
Trollhättan
Trosa
Tyresö
Täby
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Umeå
Upplands-Bro
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Upplands Väsby
Uppsala
Uppvidinge
Vadstena
Vaggeryd
Valdemarsvik
Vallentuna
Vansbro

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

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

Pär-Erik Westin
Nationell planering
Direkt: 010-1236157
Mobil: 070-3167620
par-erik.westin@trafikverket.se

2 Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - KS 21/0656-2 Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 : Missiv förslag till nationell plan remiss.pdf

20 (21)
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2021/79143

2021-11-30

Motpartens ärendenummer

I2021/02884
Vara
Varberg
Vaxholm
Vellinge
Vetlanda
Vilhelmina
Vindeln
Vingåker
Vimmerby
Vårgårda
Vänersborg
Vännäs
Värmdö
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ydre
Ystad
Åmål
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Ånge
Åre
Årjäng
Åsele
Åstorp
Åtvidaberg
Älmhult
Älvdalen
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Älvkarleby
Älvsbyn
Ängelholm
Öckerö
Ödeshög
Örebro
Örkelljunga
Örnsköldsvik
Östersund
Österåker
Östhammar
Östra Göinge
Överkalix
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Övertorneå

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/79143, Motpartens ärendenummer I2021/02884, Dokumentdatum 2021-11-30, Dokumenttyp BREV.

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet
till digital offentlig service.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Erik Sandqvist
Handläggare
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2021-12-22

KS 18/0015

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Erik.Sandqvist@upplands -bro.se

Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro,
FÖP Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 antas i enlighet med
3 kap. 19 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning
Förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro är en del av kommunens strategi
för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Den
fördjupade översiktsplanen har särskild fokus på de tre hållbarhetsaspekterna
och på de övriga temana som är barnperspektiv, ett förändrat klimat samt
trafikens brister och behov.
FÖP Bro 2040 tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar
förutsättningarna och inriktningen på den fysiska planeringen i Bro på lång
sikt. Planen visar kommunens mark- och vattenanvändning fram till 2040 med
utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta för kommande processer som
detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska vara
vägledande för exploatörer och andra som har ett intresse av att delta i
kommunens utveckling. Planen ska också ge stöd för kommunens egna
prioriteringar i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart
samhälle.
Planförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 december 2021



Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, den 20
december 2021



Planeringsförutsättningar FÖP Bro 2040, den 20 december 2021

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Särskilt utlåtande FÖP Bro 2040, den 20 december 2021



Hållbarhetskonsekvensbeskrivning FÖP Bro 2040, den 20 december
2021



Samrådsredogörelse för plansamråd, den 6 maj 2021



Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro,
den 31 januari 2018 § 2.



Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.



Förstudie Kvista, Upplands-Bro kommun, 2021.



Förstudie Bro station, Spacescape i samarbete med Upplands-Bro
kommun, 2021.



Förstudie utveckling av Bro centrum, Codesign i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019 inklusive Handelsutredning Bro centrum,
WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro, WSP,
2019.



Bro kulturmiljöer, WSP, 2019.



Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019.



Trafiknätsanalys Bro, ÅF Infrastructure AB, 2019.



PM – Jordbruksmark i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2021.



PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens
vision.



RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.
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Ärendet
Upplands-Bro kommun tar fram fördjupade översiktsplaner för Bro och
Kungsängen
Upplands-Bro kommun växer snabbt, och dagens höga exploateringstryck ar
ökat behov av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Särskilt med tanke
på kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära
områden och behovet av att fördjupa arbetet med ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet.
I samband med aktualitetsprövningen av Upplands-Bros översiktsplan gav
därför Kommunstyrelsen i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Bro tätort. Ett liknande uppdrag fanns redan för
Kungsängens tätort. Arbetet med de både fördjupade översiktsplanerna bedrevs
parallellt till efter plansamråden för att skapa en helhetsbild och ge bästa
möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas. Nu blir FÖP Bro den
första av planerna att gå upp för antagande. Granskning av FÖP Kungsängen
beräknas vara aktuellt till sommaren 2022.
FÖP Bro innebär vissa förändringar av ÖP 2010
Förslaget till FÖP Bro 2040 är en fördjupning av Upplands-Bro kommuns
översiktsplan, ÖP 2010 och FÖP 2016. FÖP Bro 2040 ersätter kapitel 10 i ÖP
2010 om Bro, som alltså upphör att gälla. FÖP Bro innebär också förändringar
i kapitlen om boende och infrastruktur för de delar av Bro som ligger innanför
tätortsavgränsningen. I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 och FÖP 2016
att gälla som vanligt. Det innebär att vissa temaavsnitt, som exempelvis risk
och säkerhet och teknisk försörjning, inte beskrivs ingående i planförslaget
eftersom ÖP 2010:s riktlinjer fortfarande gäller. Däremot tas dessa aspekter
upp i de fall där FÖP Bro föreslår något där det krävs särskild hänsyn eller där
det förekommer en tydlig målkonflikt.
En detaljerad redogörelse för vilka ställningstaganden som förändras om
planförslaget antas finns i FÖP Bro. I planeringsförutsättningarna redogör
kommunen för hur FÖP Bro förhåller sig till riksintressen med mera.
Förslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
planeringsförutsättningar och hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
Plandokumentet blir det politiskt beslutade dokumentet där
utvecklingsstrategier, inriktningar och riktlinjer samt huvudsaklig mark- och
vattenanvändning beskrivs. Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen utgör även en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
miljöbalken.
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FÖP Bro har särskilt fokus på hållbarhet
I samband med aktualitetsprövningen identifierades tre teman som behövde
belysas särskilt i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna: Social
hållbarhet, barnperspektiv i planeringen och ett förändrat klimat. Ytterligare
ett tema har lagts till i efterhand: Trafikens brister och behov. Dessa perspektiv
är särskilt viktiga för tätorternas fortsatta utveckling, och de fördjupade
översiktsplanerna ska bidra till att stärka dessa aspekter i den fysiska
planeringen. De fyra temana har därför varit utgångspunkter i arbetet och
behandlats särskilt i PM, workshops och andra processer som varit underlag till
FÖP Bro.
Varför är FÖP Bro så kort?
Planen är relativt kort för att göra den mer lättillgänglig och bidra till en
tydligare styrning av den fysiska planeringen. Det ska vara lätt att se vad
kommunen vill. Av samma anledning kommer alla ytor som pekas ut i
plankartorna att göras tillgängliga som GIS-skikt om planen antas.
Allt underlag i form av planeringsunderlag, utredningar, PM, förstudier och
liknande finns tillgängliga för alla på kommunens hemsida.
Vilka förändringar har gjorts i planen efter granskningen?
I det särskilda utlåtandet beskrivs innehållet i alla synpunkter och yttranden
som inkom under granskningen, och hur kommunen ställer sig till dem. Där
beskrivs även hur granskningen av planförslaget har bedrivits. Efter
granskningen och inför beslut om antagande kan kommunen göra sådana
revideringar som inte innebär väsentliga ändringar av planförslaget. Om
planförslaget ändras väsentligt efter granskningstiden ska kommunen låta
planförslaget gå ut på granskning igen. Här följer några exempel på
förändringar som har gjorts i planförslaget utifrån inkomna synpunkter under
granskningsperioden:


En ny planeringsinriktning som anger att kommunen ska skapa
förutsättningar för hållbara resvanor och kollektivtrafikförsörjning i nya
bebyggelseområden föreslås i avsnittet Infrastruktur. Planförslaget har
även förtydligats utifrån hur föreslagna strategiska kopplinga r kan
möjliggöra utveckling av kollektivtrafik samt utveckling av gång- och
cykelnätet inom tätorten.



Utveckling och precisering av skrivningar i befintliga
planeringsinriktningar för att bland annat lyfta äldreperspektivet.



Förtydligad hänvisning till de råd och riktlinjer som anges i
Kulturmiljöutredningen för Bro samt förtydligande av hur
kulturmiljöhänsyn kan tas vid utveckling av stationsområdet.
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Tidigare utpekat förslag på bebyggelseutveckling vid Permaparken i
Råby har tagits bort efter synpunkter från boende i området och platsen
föreslås nu utvecklas för rekreation och som grönområde.



Tidigare föreslagen lokalisering av ny kretsloppscentral samt
planeringsinriktning om att reservera mark för ny kretsloppscentral vid
Kockbacka trafikplats har tagits bort efter inkomna synpunkter från
boende i området. Behovet av en ny kretsloppscentral i kommunen
kvarstår dock och i det särskilda utlåtandet anges att en vidare
lokaliseringsprövning för en ny kretsloppscentral behöver genomföras i
samband med kommande planarbete.

Se det särskilda utlåtandet för en fullständig redovisning av inkomna
synpunkter och hur de har hanterats.

Barnperspektiv
FÖP Bro kommer ha stor inverkan på barns och ungas liv, framför allt för de
barn och unga som kommer att bo och leva i kommunen om 5, 10 och 20 år.
Bro har haft barnperspektivet som en särskild utgångspunkt, och ger flera
förslag som har till syfte att förbättra den fysiska miljön för barn på längre sikt.
Till exempel:


FÖP Bro föreslår en utveckling av stationsområdet för att möjliggöra
tätare pendeltågstrafik. Barn och deras föräldrar åker ofta kollektivt,
liksom ungdomar, och gynnas av att kollektivtrafiken utvecklas.
Framför allt är detta viktigt för barn vars föräldrar inte har tillgång till
bil.



FÖP Bro föreslår att Bro torg utvecklas till en tryggare och trivsammare
plats med nya lekytor och mer vuxennärvaro, något som vore positivt
för både flickor och pojkar i olika åldrar.



FÖP Bro pekar ut tätortsnära natur och aktivitetsplatser som behöver
utvecklas mer. FÖP Bro säger också att Bro IP ska utvecklas som en
gemensam mötesplats för kommuninvånare i alla åldrar med fler ytor
och funktioner.



Att förflytta tyngdpunkten i Bro söderut mot centrumrondellen vid
Enköpingsvägen och mot Köpmanvägen kommer att knyta ihop Bro
centrum med stationen på ett tydligare sätt. Det kommer på sikt att
skapa ett mer levande centrumstråk som ger bättre förutsättningar för
handel och service, och alltså ett större utbud av närservice för barn och
unga i Bro. Förhoppningen är också att detta gör att fler från de södra
delarna av Bro tar sig till Bro torg och centrumstråket, och att unga från
olika delar av kommunen på så sätt möts. Nya målpunkter längs vägen,
som lek- eller parkmiljöer, kan också bidra till hemkänsla, trygghet och
glädje hos barn och unga.
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Att utveckla Bro station till en knutpunkt och mötesplats kommer att på
liknande sätt bidra till att unga från olika delar av kommunen möts.
Syftet är bland annat att bidra till att stärka den sociala
sammanhållningen i kommunen och minska känslan av utanförskap och
risken för motsättningar mellan unga från olika stadsdelar.

Ida Texell
Kommundirektör

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, den 20
december 2021.
2. Planeringsförutsättningar FÖP Bro 2040, den 20 december 2021.
3. Särskilt utlåtande FÖP Bro 2040, den 20 december 2021.
4. Hållbarhetskonsekvensbeskrivning FÖP Bro 2040, den 20 december 2021.
5. Länsstyrelsens granskningsyttrande, den 27 september 2021.
Beslut sänds till
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FÖP Bro 2040
– Fördjupad översiktsplan för Bro
framtagen av Upplands-Bro kommun
Inför beslut om antagande, 2021-12-20

www.upplands-bro.se/tatort
www.upplands-bro.se/tatort

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : FÖP Bro 20211220 RevA

FÖP Bro 2040
Fördjupad översiktsplan för
Bro framtagen av
Upplands-Bro kommun

Innehåll
Inledning

3

Bro torg

Förord

4

Strategikarta - Bro torg och station 27

Varför en FÖP Bro?

6 Bro stationsområde

Illustrationskarta - utvecklingsstrategier 7

*PLATS FÖR
PLATTA MED
KOMMUNFULLMÄKTIGES
BESLUT*

2

24
28

Målpunkter, näringsliv och service 32

Så arbetar vi med hållbar utveckling

8 Genomförande

35

Bro år 2040

10 Strategikarta - genomförande

37

Bebyggelseutveckling

12 Hållbarhetskonsekvenser

38

Strategikarta - bebyggelseutveckling

13 Ändringar av ÖP 2010

40

Infrastruktur

18 Bakgrund

41

Strategikarta - infrastruktur

19

Bilaga - Länsstyrelsens
granskningsyttrande

43

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : FÖP Bro 20211220 RevA

Killingestråket och grönplan
Översiktsplan

o
Ett hållbart Upplands-Bro:
kommunen som ger plats!
Upplands-Bro växer och vi utvecklar
kommunen för att möta framtidens behov.
Den här fördjupade översiktsplanen
fokuserar på Bro och på hur du som bor
i, arbetar i eller besöker Bro ska kunna
trivas, utvecklas och ta del av de värden
och resurser som finns här. I Bro är det
nära till grönområden och vatten, det
finns ett aktivt kultur- och föreningsliv
och goda möjligheter för företag att växa
och anställa. FÖP Bro 2040 visar hur
kommunen vill att Bro ska utvecklas fram
till 2040, med utblick mot 2050.

Håbo-Tibble kyrkby

J

Lejondalssjön

Bro
J

Säbyholm

Örnässjön
Lillsjön

Kungsängen
J

Upplands-Bro har gått från att vara en
landsortskommun i regionens periferi till
en kraftigt expansiv kommun med hög
inflyttning. Kommunen ligger attraktivt
vid Mälaren och tätorterna Bro och
Kungsängen nås snabbt och lätt med
pendeltåg via Mälarbanan eller bil via E18.
J
Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

m

Tjusta

Tätortsavgränsning

Grön koppling

Landsbygdskärna,
bebyggelse och service

Regionalt svagt grönt
samband

Järnväg - stråk och
station
Regionalt stråk och
koppling, väg

E18

Regional grönkil, värdekärna rekreation
0,5
0
0,5 1
1,5
2

J

2,5

3

3,5

4

4,5

5
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Totalförsvarets influensområde

Bro tätort i relation till omgivande landsbygd, Kungsängen och regional infrastruktur.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.
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Förord
Välkommen till Bro 2040, en modern
småstad nära storstaden!

Vi stärker kopplingen till Mälaren genom att förstärka gång- och
cykelvägar, peka ut besöksmål vid vattnet för utveckling, och genom att
bygga ihop tätorten hela vägen från Rättarboda till centrala Bro.

Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. FÖP Bro 2040 visar hur kommunen vill att Bro ska
utvecklas. Utvecklingen av centrala Bro är viktig inte bara för de boende
i området utan för hela Bro och för hela kommunen. Kommunstyrelsen
beslutade år 2018 att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro.

Bro station ska bli en knutpunkt och mötesplats som binder ihop norra
och södra Bro med varandra. Med gestaltning, fler funktioner och
aktivering av allmänna platser ska stationen bli en mötesplats.

Upplands-Bro har gått från att vara en landsortskommun i regionens
periferi till en kraftigt expansiv kommun med hög inflyttning.
Kommunen ligger attraktivt vid Mälaren och tätorterna Bro och
Kungsängen nås snabbt och lätt med pendeltåg eller bil via E18.
Vi vill att Bro ska växa på ett hållbart sätt. Upplands-Bro kommun ska
erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, ett
stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva
bostäder, välkomnande boendemiljöer och områden för friluftsliv och
rekreation
FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar
förutsättningarna och inriktningen på den fysiska planeringen. Planen
ska ge stöd för kommunens egna prioriteringar i arbetet för ett mer
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.
Centrala Bro ska utvecklas till en modern småstad genom att
förtäta centralt och längs Enköpingsvägen med bebyggelse av
småstadskaraktär. Vi knyter ihop de centrala delarna av Bro med
stationen och Trädgårdsstaden söder om järnvägen genom att utveckla
stråket från Bro Torg mot Köpmanvägen och stationen. Bro torg ska
vara en trygg och levande mötesplats. Förtätning och gestaltning av
torget och aktivering av ytorna runt omkring ska bidra till en levande
och trivsam mötesplats för alla.

4

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, Inför beslut om antagande 2021-12-20.

Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro. Vi sätter värde på naturen
som finns i och runt omkring Bro. Vi uppmuntrar till bebyggelse som
harmonierar med kulturlandskapet.
Vi ska dra nytta av det goda pendlingsläget till Stockholm, samtidigt
som Bro ska fortsätta att utvecklas till en plats med egen karaktär och
dragningskraft.
Vi föreslår också utveckling av Bro IP som en levande mötesplats
med inriktning på rekreation Vi pekar också ut ett antal platser för
tätortsnära parker, rekreation, odling och friluftsliv.
Välkommen till Bro 2040, en modern småstad nära storstaden!

Fredrik Kjos
Moderaterna

Martin Normark
Liberalerna

Janne Stefanson
Kristdemokraterna

Lisa Edwards
Centerpartiet

Upplands-Bro december 2021
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E18

Råby
Bro torg

Bro station
Finnsta

Bro IP
Bro sett från sydost.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.
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Varför en FÖP Bro?
Bro ska växa hållbart
Bro är med sina 10 532 (2020) invånare den
näst största tätorten i kommunen. Fram till
2050 kommer Bro att växa med 3 000-4 000
bostäder, och befolkningen kan komma att
fördubblas under den perioden. Tillväxten är
en utmaning, men den ger också en möjlighet
att utveckla Bro på ett sätt som är till nytta och
glädje för de boende och för hela kommunen.
Vi vill att Bro ska växa på ett hållbart sätt.
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en
bra barnomsorg och skola, god social- och
äldreomsorg, ett stort utbud av arbetstillfällen,
ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva
bostäder, välkomnande boendemiljöer och
områden för friluftsliv och rekreation. När
befolkningen växer behöver utbudet och
servicen också växa för att kunna möta
behoven. Nu tar vi nästa steg i planeringen
för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart Bro.
FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen
i tätorten och förtydligar förutsättningarna
och inriktningen på den fysiska planeringen
i Bro på lång sikt. Planen visar kommunens
mark- och vattenanvändning fram till
2040 med utblick mot 2050. FÖP Bro ska
underlätta för kommande processer som
detaljplanering, bygglovsfrågor och annan
tillståndsprövning. Den ska vara vägledande
för exploatörer och andra som har ett

6

intresse av att delta i kommunens utveckling.
Planen ska också ge stöd för kommunens
egna prioriteringar i arbetet för ett mer
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart
samhälle.

Uppdraget
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta
fram en fördjupad översiktsplan för Bro.
I uppdraget ingår att särskilt belysa social
hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Utöver
dessa teman förhåller sig planen också särskilt
till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda
2030.

Avgränsning
Horisontåret för planen är 2040 med utblick
mot 2050. Den rumsliga avgränsningen är
den antagna tätortsavgränsningen för Bro
enligt Landsbygdsplan FÖP 2016 med fyra
förslag till ändringar.

Planens relation till ÖP 2010
och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en
ändring av gällande översiktsplan. UpplandsBros kommunövergripande översiktsplan
heter ÖP 2010. Kommunen har också en
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fördjupad översiktsplan för landsbygden som
antogs i juni 2017, Landsbygdsplan FÖP 2016.
FÖP Bro är en geografisk fördjupning och
utgör alltså en ändring av ÖP 2010. FÖP Bro
2040 ersätter kapitel 10 i ÖP 2010, ”Bro”. FÖP
Bro innebär också förändringar i kapitlen
om boende och infrastruktur för de delar
av Bro som ligger innanför tätortsgränsen.
I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 och
FÖP 2016 att gälla som vanligt. Det innebär
att vissa temaavsnitt, som exempelvis risk och
säkerhet och teknisk försörjning, inte beskrivs
ingående i och med att ÖP 2010:s riktlinjer
fortfarande gäller. Däremot tas dessa aspekter
upp i de fall där FÖP Bro föreslår något där
det krävs särskild hänsyn eller där vi ser att
det förekommer en målkonflikt.
På sidan 36 specificerar vi vilka ändringar av
ÖP 2010 och FÖP 2016 som FÖP Bro 2040
innebär.
Landsbygdsplan FÖP 2016

ÖP 2010
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro
Antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017

ÖVERSIKTSPLAN FÖR
UPPLANDS-BRO
KOMMUN

www.upplands-bro.se/landsbygdsplan

Antagen av Kommunfullmäktige
2011-12-15 §162

www.upplands-bro.se
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Hur gör vi det?

E18

I Bro har vi fem utvecklingsstrategier:

Traﬁkplats Bro

Centrala Bro ska utvecklas till en modern småstad

Lejondalssjön

Vi utvecklar Bro till en modern småstad genom att förtäta
centralt och längs Enköpingsvägen med bebyggelse av
småstadskaraktär. Vi knyter ihop de centrala delarna av Bro
med stationen och Trädgårdsstaden söder om järnvägen
genom att utveckla stråket från Bro Torg mot Köpmanvägen
och stationen.

Skällsta

Bro torg ska vara en trygg och levande mötesplats

Kvista

Torget ska vara tryggt, välkomnande och tillgängligt för alla;
kvinnor och män, flickor och pojkar, unga och gamla från
alla delar av Bro. Förtätning och gestaltning av torget och
aktivering av ytorna runt omkring ska bidra till en levande och
trivsam mötesplats för alla.

E18

Tegelhagen

Örnässjön

Vi stärker kopplingen till Mälaren genom att förstärka gångoch cykelvägar, peka ut besöksmål vid vattnet för utveckling,
och genom att bygga ihop tätorten hela vägen från Tegelhagen
och Rättarboda till centrala Bro.

Mälaren

Bebyggelseutveckling

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategisk koppling, ny väg

Strategiska blågröna stråk

Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg
Strategisk koppling båt

,

Strategisk koppling gång- och cykel
Torg, service och handel

Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro

?Eko-sociodukt, förslag

?

Bro station ska bli en knutpunkt och mötesplats som binder
ihop norra och södra Bro med varandra.

Vi sätter värde på naturen som finns i och runt omkring
Bro. Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med
kulturlandskapet och bidrar positivt till både grön och blå
infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.

Görvälnkilen

n
ge

vä
gs
in

p
kö
En

Rättarboda

Broborna ska få närmare till Mälaren

Bro station ska utvecklas för att möta behoven hos en växande
befolkning. Med gestaltning, fler funktioner och aktivering av
allmänna platser ska stationen bli en mötesplats för Brobor
norr och söder om järnvägen.

Kockbacka
Traﬁkplats

J

Bro station
Rekreation, natur- och kulturmiljö, areella näringar
Tätortsavgränsning

Målpunkt Mälaren
Friluftsområde

Ø

Bro IP
Bro IP utveckling

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.
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Så arbetar vi med hållbar
utveckling

De globala målen är våra
gemensamma

Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar
samhällsutveckling och helhetssyn. Social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet
genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget. Kommunens vision: ”Ett hållbart
Upplands Bro – Kommunen som ger plats” är
en självklar utgångspunkt.

Vi utgår också från Agenda 2030, FN:s globala
mål för en hållbar utveckling. I beskrivningen
av våra särskilda teman (se nedan) och de
kriterier för ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart samhälle som varit
utgångspunkten för FÖP-arbetet har vi haft de
globala målen som inspiration och förlaga.

FÖP Bro 2040 involverar de fyra huvudmålen och fem av de sex största utmaningar
som identifierats i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. Vi möter
dem utifrån Bros specifika förutsättningar.

För att synliggöra när ett förslag eller en
planeringsinriktning anknyter särskilt till
Agenda 2030 använder vi oss av symbolen för
det mål som är relevant, och förtydligar med
en kommentar på vilket sätt de hänger ihop.
Observera att många förslag har anknytning
till mer än ett mål. Symbolerna ska ses
som exempel snarare än en fullständig
redovisning.
Så här kan det se ut när en planeringsinriktning anknyter särskilt till målet
Hållbara städer och samhällen.
Så här kan det se ut när en planeringsinriktning anknyter särskilt till målet
Jämställdhet.
Den här symbolen använder vi för att
visa när ett ställningstagande anknyter
särskilt till barnperspektivet.

Särskilda teman i FÖP Bro
Social hållbarhet

Ett förändrat klimat

Barnperspektiv

Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling
innebär att samhällets resurser fördelas på sätt
som skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv
genom utbildning, arbete och boende med tillgång
till önskade kvaliteter. Det betyder också att den
sociala sammanhållningen och samhörigheten
med samhället stärks genom att fler görs delaktiga
i samhällsutvecklingen. Och det innebär att
människors behov och trygghet säkerställs.1

Vi utgår från Klimatlagen och regeringens
klimatmål som syftar till att skapa ett hållbart
samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat
och är fritt från utsläpp och farliga gifter med
hänsyn till både människor, djur och natur.

Vi utgår från Barnkonventionen och att:

1 Definitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillnadernas Stockholm – Kommissionen för ett socialt hållbart
Stockholm.
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Trafikens brister och behov
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens
mål om att kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna ska öka och att skapa ett mer
transporteffektivt samhälle.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, Inför beslut om antagande 2021-12-20.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som
rör barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få
den respekterad.

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : FÖP Bro 20211220 RevA

Ändringar av tätortsavgränsningen

Allmänna och statliga
intressen

I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen
för tätortsutvecklingen av Bro. I FÖP
2016 justerades den något. Och nu sker
detaljplanering för bostäder i två områden
utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsavgränsningen i enlighet med detta.

Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.

Vi minskar ytan för det i ÖP 2010 utpekade
utvecklingsområdet ”Kvista”. I stället prioriteras området för rekreation och jordbruksmark inom landsbygden. Vi föreslår också
en utvidgning av tätorten vid Kockbacka
trafikplats samt för pågående planuppdrag
”Klockaren och Härnevihage”.

I planeringsförutsättningarna redogör
kommunen för hur FÖP Bro förhåller sig
till riksintressen med mera och resultatet av
avvägningarna visas i plandokumentet.
Kommunens översiktsplanering är skyldig
enligt lag att på olika sätt ta hänsyn till det
allmännas bästa och statliga ställningstaganden
om exempelvis skyddsvärda områden. När
staten pekar ut geografiska områden som är av
nationell betydelse för olika samhällsintressen,
kallas dessa för riksintressen.

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi
behöver samarbeta med andra kommuner
kring utvecklingen. En sammanställning
av de mellankommunala intressen
som är aktuella för FÖP Bro redovisas i
planeringsförutsättningarna på sidan sju.
I de utvecklingsstrategier och den markoch vattenanvändning som FÖP Bro
föreslår har avvägningar gjorts mellan dessa
olika intressen. Detta gäller till exempel
fyrspårsreservat längs Mälarbanan, värnandet
av den regionala grönkilen och utvecklingen
av Högbytorpsområdet.
Förslag FÖP Bro.
Nytt förslag jämfört
				med gällande FÖP
				2016 beige fält.

Varför är FÖP Bro så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra
till en tydligare styrning av den fysiska
planeringen, och fokusera på de frågor som är
viktiga att samråda med alla inblandade. Det
ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för
planförslagets avvägningar och hänsynstaganden är samlade i flera olika dokument
som följer med som underlag:
1. Planeringsförutsättningar
Består av tematiska kartbilder över
kommunen med gällande riksintressen,
natur- och kulturvärden med mera. Här
finns också beskrivningar av avvägningar
och hänsyn samt tydliggörande av
skillnader mellan ÖP 2010 och FÖP Bro
2040.
2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive
miljökonskvensbeskrivning.
3. Förstudie för Bro centrum.
4. Förstudie för Bro stationsområde.
5. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.
6. Förstudie för området Kvista.
7. Kulturmiljöinventering för Bro.
8. Trafiknätsanalys för Bro.
9. PM Ekosystemtjänster och naturvärdesinventering.
10. PM Social hållbarhet.
11. PM Boendetäthet och nåbarhet.
12.PM om jordbruksmark i Upplands-Bro
kommun.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.
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Bro år 2040 – en modern småstad nära storstaden
Från kyrkan mitt i byn till ett
pendlarsamhälle

Bro idag – En blandning av
småstad och förort

Bro år 2040 har utvecklats
till en modern småstad

Bro är kommunens näst största tätort efter
Kungsängen. Pendeltåget löper genom orten
och går i halvtimmestrafik mot Stockholm
och Bålsta. Man tar sig lätt till Bro från
Stockholm eller Bålsta via järnvägsstationen
eller via E18 med två trafikplatser.
Landsbygden är samtidigt väldigt närvarande
både visuellt och mätt i avstånd.

Bro är präglat av äldre planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsplatser,
bostadsområden och centrum. Här finns
70-talets funktionalism, villasamhällets
framväxt runt kommunikationsstråk och
bilens givna plats i samhället. Bebyggelsen
är genomgående låg och gles. Det finns gott
om öppna ytor men saknas en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur och tydliga,
aktiva mötesplatser. Bro idag har drag av
både småstad och förort.

Syftet med FÖP Bro 2040 är att Bro ska
bli en tryggare, roligare och mer attraktiv
plats att bo på – en modern småstad nära
storstaden. Vi ska dra nytta av det goda
pendlingsläget till Stockholm, samtidigt som
Bro ska fortsätta att utvecklas till en plats med
egen karaktär och dragningskraft. Genom att
utveckla Bro torg till en tryggare, trevligare
och mer aktiv mötesplats, förtäta centralt och
längs Enköpingsvägen med bebyggelse av
småstadskaraktär och stärka stråket mellan
stationen och torget ska Bro 2040 ha uppnått
sin fulla potential.

Tätorten Bro har sitt ursprung kring Bro
kyrka och Brogård. Bro kyrka uppfördes
under 1100-talet och vid den tiden var
Upplands-Bro en strategisk centralbygd
mellan Birka, Sigtuna och Uppsala.
Under 1900-talets första hälft växte Bro
fram i makligt tempo. Tillskotten var
småskaliga och inordnades i landskapet allt
eftersom. Vid 1900-talets mitt påbörjades
en kraftigare tillväxt som kulminerade
under 60- och 70-talet för att sedan avta. År
2001 öppnades den nya pendeltågsträckan
Kungsängen–Bålsta med ny station i Bro,
vilket blev startskottet till en ny period av
bebyggelseutveckling i Bro.

Bro torg har en i grunden tilltalande
gestaltning med småstadskänsla. Samhället
har också en stark närvaro genom skolor,
förskolor, bibliotek och simhall med
äventyrsdel. Det finns kvar äldre bebyggelse
med högt kulturmiljövärde i centrala lägen av
Bro som bidrar till platsens identitet.
Bros styrka är kombinatinen av småstadens
skala, arkitektur och närhet till natur och
landsbygd med ett gott pendlarläge till
Stockholm. Här finns också tätortsnära
skogsområden och idrottsplatser,
Sätrabäcken och Brobäcken, närhet till
naturområden, Mälaren och Lejondalssjön
med rekreationsmöjligheter. Med andra ord
har Bro många värden att både värna om och
utveckla vidare.

Bro station kring sekelskiftet. Foto av: Järnvägsmuseet
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Köpmanvägen mot Bro centrum. Foto: Erik Sandqvist
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Hela Bro hänger ihop
Just nu pågår två stora utbyggnadsprojekt
söder om järnvägen, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen, med utrymme för över 4 000
bostäder. Det kommer att innebära att en
helt ny del av Bro växer fram på andra
sidan järnvägen under de kommande tio
till femton åren. Fram till 2050 kommer
Bro att ha växt ytterligare med fler mindre
bostadsområden med småhus. De nya
områdena måste hänga ihop med de gamla
i en helhet, där boende från olika områden
träffas och umgås på torget, i skolan, på
badplatsen eller på biblioteket. I FÖP Bro
2040 pekar vi därför ut nya kopplingar över
järnvägen och ny bebyggelse i Kvista som
binder ihop Tegelhagen och Rättarboda med
Trädgårdsstaden. Vi föreslår också utveckling

av Bro IP som en levande mötesplats med
inriktning på rekreation för alla Bro-bor och
besökare, där människor i olika åldrar och
med olika bakgrund kan mötas. Detta och
många andra förslag i planen kommer att
bidra till att öka sammanhållningen i hela
kommunen och stärka Bro-andan som redan
finns idag.

Tryggheten har ökat och
avstånden krympt
I framtidens hållbara småstad Bro står hög
tolerans, trygghet och människors lika
värde i centrum. Människor känner tillit till
samhällets institutioner och har förtroende
för varandra. I småstaden Bro har den
socioekonomiska och fysiska segregationen
minskat.

Foto av: Jannebanan/Mostphotos, Katherine Hernandez/Mostphotos och Susanna Evert

I Bro 2040 är det enkelt att röra sig mellan
olika områden för både bilar, cyklar och
fotgängare. Det går snabbt och lätt att ta sig
ner till Mälaren för ett dopp. Det är nära till
Stockholm men ännu närmare till attraktiva
mötesplatser och ett aktivt friluftsliv på
hemmaplan.

Bro växer åt flera håll, men
vi värnar grönkilen och vår
fantastiska natur
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, som är av både regional och lokal
betydelse. Öster om Bro utgör Görvälnkilen
en tydlig gräns mellan Bros och Kungsängens
bebyggelse. Naturen är inte bara viktig för
människors rekreation och välbefinnande,
utan också avgörande för klimatets, den
biologiska mångfaldens och djurlivets skull.
Om Bro ska växa på ett hållbart sätt bör det
inte ske på bekostnad av grönkilen och de
kvaliteter som bidrar till att göra UpplandsBro till en attraktiv kommun att bo och leva
i. Utöver justeringen av tätortsgränsen för
att införliva redan pågående detaljplaner i
tätorten, föreslår vi därför ingen ytterligare
bebyggelse i grönkilen. Vi pekar också ut ett
antal platser för tätortsnära parker, rekreation,
odling och friluftsliv. Detta föreslår vi till
exempel i Råbyskogen, Kvista och på mindre
grönytor i centrala Bro.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.
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Bebyggelseutveckling
•

Bibehåll Bros måttliga skala och
utveckla centrala Bro till en modern
småstad.

•

Använd fysisk planering för
att utveckla Bro till ett mer
sammanhållet, tryggt och jämlikt
samhälle med småstadsprägel.

•

Satsa på förtätning och utveckling
av befintligt bestånd.

•

Prioritera bebyggelseutveckling
till de områden för bostäder som
finns utpekade i översiktsplanen.
Koppla ny bebyggelse till befintliga
områden och undvik ”satelliter”.

•

Höj kvaliteten på grönområden
och offentliga rum i samband med
att vi förtätar med bostäder och
arbetsplatser.

•

Eftersträva en varsam blandning
av olika hustyper och upplåtelseformer.

•

Bygg på naturens och landskapets
villkor.

•

Använd fysisk planering för att
stärka folkhälsan.

12

ekonomiskt hållbart sätt och undvika
nybyggda områden utan fungerande
kollektivtrafik och service.

• Reservera ytor för dagvatten,
översvämningar och skyfall.

Planeringsinriktningar

•

Skapa dagvattenlösningar med
rekreativa kvalitéer.

•

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten, som tätortsnära
skogar, grönska och vatten.

Högt exploateringstryck
kräver en långsiktig strategi
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet
av långsiktiga strategier för hur utbyggnaden
ska ske på ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart sätt. Under 2017 och
2018 antogs två stora detaljplaner som ligger
inom Bro tätort: Trädgårdsstaden etapp 1 och
Tegelhagen. Tillsammans innehåller planerna
mer än 4 000 bostäder i både flerbostadshus
och småhus, och utbyggnaden av dessa
kommer att förändra Bro i grunden.

•

Kommunen behöver anpassa takten
med vilken nya bostäder kommer ut på
marknaden. Det höga exploateringstrycket
i Upplands-Bro och grannkommunerna
riskerar annars att leda till osålda eller
outhyrda bostäder.

•

Mark inom tätorten är en begränsad
resurs. Behovet av nya bostäder, service
och infrastruktur konkurrerar därför med
behovet av tätortsnära natur, som är så
viktig för bland annat trivsel, folkhälsa och
attraktivitet.

•

Klimatförändringarna ställer nya och
högre krav på oss, både när det gäller
befintlig och tillkommande bebyggelse.
Vi måste bygga energisnålt och på ett sätt
som klarar mer extrema väder och bidrar
till en miljömässigt hållbar livsstil.

I avsnittet om bebyggelseutveckling beskriver
vi med hjälp av ett antal planeringsinriktningar hur vi ska bygga för att Bro ska
kunna utvecklas till en modern småstad.

Utmaningar:
•

Det är viktigt att göra saker i ”rätt” ordning
för att utnyttja infrastrukturen på ett

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, Inför beslut om antagande 2021-12-20.

Foto av: Hans Christiansson/Mostphotos
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Så här ska vi göra
Bibehåll Bros måttliga skala och
utveckla centrala Bro till en modern
småstad
Utvecklingen av centrala Bro är viktig inte
bara för de boende i området utan för hela
Bro och för hela kommunen. Det är i centrala
Bro vi skapar den småstadskärna som ger
Bro sin karaktär av en modern småstad.
Med sin genomgående låga bebyggelse,
småskalighet och lekfulla gestaltning av
centrum har Bro potential att utveckla och
förädla sitt uttryck som småstad. Det ska
vi göra genom att förtäta runt centrum
och längs Enköpingsvägen med bostäder
av småstadskaraktär. Tillsammans med
en medveten gestaltning av gaturummet
kommer detta stärka centrala Bros identitet
som småstad.

Använd fysisk planering för att
utveckla Bro till ett mer sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle
med småstadsprägel
Bro idag karaktäriseras av synliga (fysiska)
och osynliga (socioekonomiska) barriärer.
Här finns både socioekonomiska och sociala
utmaningar samt utmaningar i den fysiska
miljön. Bebyggelsen är utspridd över en
relativt stor yta och avstånden kan ibland
upplevas som större än de egentligen är. För
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den fortsatta utbyggnaden bör fokus vara
att minska barriärer mellan områden och
människor, både fysiska och mentala. Det
kan vi göra genom att skapa och utveckla
mötesplatser där människor från olika
områden kan mötas, som torg, parker och
skolor med upptagsområden som blandar
barn från olika områden. Vi vill också förtäta
med bostäder på utvalda platser för att binda
ihop tätorten, skapa mer liv och rörelse och
större underlag för service och kollektivtrafik.

Satsa på förtätning och utveckling
av befintligt bostadsbestånd.
Med de stora utbyggnadsprojekt som pågår
i kommunen är det lätt att glömma de
mindre projekten som kan göra den största
skillnaden. Vi ska förtäta på utvalda platser
i Bro för att få bebyggelsen att hänga ihop
bättre, bryta upp segregationen mellan
olika områden och fylla tomrum med nytt
och levande innehåll. Att förtäta är också
ett mer hållbart och klimatvänligt sätt att
bygga, eftersom vi kan använda oss av
befintlig infrastruktur och inte ta obebyggd
naturmark i anspråk. Vi ska också utveckla
vårt befintliga bostadsbestånd på ett sätt som
höjer kvaliteten och stärker upplevelsen av en
väl omhändertagen offentlig miljö.
Genom att satsa på förtätning och
undvika att tätortsavgränsningen
för Bro utvidgas kan vi värna naturvärden i den omgivande landsbygden.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, Inför beslut om antagande 2021-12-20.

Vad menar vi när vi säger
”småstad”?
I FÖP Bro 2040 skriver vi mycket om att
bygga småstad. Småstadsmässighet…
småstadsgata… småstadskänsla... Men vad
betyder det egentligen?
När vi talar om ”småstadsmässighet” i
FÖP Bro menar vi ett stadsrum som är
aktivt under dygnets flesta timmar. Parker,
torg och offentliga byggnader är en
sammanbindande del av gatunätet och
bidrar till en blandning av funktioner och
ett varierat socialt liv. Husens entréer vetter
direkt mot gatan. Det finns en mänsklig
närvaro i fasadlivet med till exempel
balkonger eller lokaler. Skalan anpassas
efter den gående människan men bilar
är tillåtna i princip i hela gatustrukturen.
Gatunätet är så kontinuerligt som möjligt
och det finns flera sätt att röra sig mellan
olika målpunkter. Det är nära till service,
kultur, natur, vatten, kollektivtrafik, handel
och bostäder.

Foto: Gamma-Man/Mostphotos

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : FÖP Bro 20211220 RevA

Prioritera bebyggelseutveckling
till de områden för bostäder som
finns utpekade i översiktsplanen.
Koppla ny bebyggelse till befintliga
områden och undvik ”satelliter”.
Den bebyggelse som pekas ut i FÖP Bro
2040 ger god planberedskap för bostäder och
verksamheter för många år framöver. Nu
krävs uthållighet för att skapa den moderna
småstad som Bro har alla möjligheter att bli.
Kommunens resurser behöver samlas ihop
och koncentreras för att uppnå bästa möjliga
resultat. Vi fokuserar på det vi har beslutat
i ÖP 2010 och FÖP Bro och pekar inte ut
ytterligare stora planområden som inte
kopplar till övrig bebyggelse.

Höj kvaliteten på grönområden och
offentliga rum i samband med att vi
förtätar med bostäder och arbetsplatser
Bro har många tätortsnära grönytor av
olika karaktär, allt från skogsområden och
gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad
för rekreation och lek, och en del av dem
kommer att tas i anspråk när Bro förtätas.
De förtätningar som görs ska innebära något
positivt för Broborna, och kommunen ska
ta tillfället i akt vid förtätningsprojekt att
höja kvaliteten på närliggande grönytor.
Vid förtätning är det också viktigt att skapa
tilltalande och inkluderande offentliga rum,
och goda boendemiljöer med avseende på till
exempel buller och luftkvalitet.

Eftersträva en varsam blandning av
olika hustyper och upplåtelseformer
I småstaden Bro finns det plats för människor
med olika bakgrund och behov. Det behövs
en blandning av typer av bostäder och
byggnader, för att passa för olika skeden i
livet och för att ge en variation åt stadsbilden.
Blandningen ska dock göras varsamt,
med hänsyn till boendemiljön och till att
vissa enhetliga bostadsområden har högt
kulturhistoriskt värde. De råd och riktlinjer
som framkommer i kulturmiljöutredningen
för Bro ska vara vägledande i kommande
planering och bygglovsprövning. Det är
viktigast att det finns en variation av hustyper
och upplåtelseformer i Bro som helhet,
snarare än i alla områden och överallt.

Bygg på naturens och landskapets
villkor
När Bro växer och förtätas vill vi göra det på
ett sätt som harmonierar med landskapet och
tar hänsyn till de särskilda förutsättningarna
på platsen. På det sättet kan vi spara och
förstärka natur- och landskapsvärden vid
nya exploateringar, och låta dem berika nya
områden och bidra till goda boendemiljöer.
Vi vill också höja attraktiviteten i Bro
genom att öka tillgängligheten till våra
främsta värden som är Mälaren, sjöarna och
naturområdena.

olika grupper i befolkningen. Skillnaderna
syns mellan olika kommuner, mellan olika
områden inom kommunen, och framför
allt mellan kvinnor och män. Den fysiska
planeringen har en viktig roll i att främja
folkhälsan.
Vi ska utveckla våra tätortsnära idrotts- och
rekreationsområden. Vi ska beakta olika
målgruppers behov och eftersträva att
tillgängligheten till rekreation är jämlikt
fördelad. Vi ska skydda utsatta grupper vid
värmeböljor genom att bevara och lägga till
grönska och skugga vid skolor, äldreboenden
och torget. Det är även viktigt att beakta
bullernivåer och luftkvalitet vid planering av
ny bebyggelse. Att planera för ökad trygghet
är också centralt för folkhälsan. Vi ska
stärka tryggheten i centrala Bro för att öka
möjligheten för alla att röra sig utomhus såväl
dag- som kvällstid.

Använd fysisk planering för att
stärka folkhälsan
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan
Foto: Mostphotos
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Reservera ytor för dagvatten,
översvämningar och skyfall
Ny bebyggelse innebär fler hårdgjorda ytor
och mindre växtlighet på platsen. Med ökad
risk för översvämningar och skyfall till följd
av klimatförändringar gör det hanteringen
av dagvatten till en av kommunens stora
utmaningar. Vår planering ska vara långsiktig
och hållbar, och därför pekar vi ut ytor för
dagvattenhantering, översvämningar och
skyfall. Att spara de ytorna kommer att
skydda invånarna mot framtida problem, och
göra det möjligt för kommunen att växa på
ett hållbart sätt. Dagvattenhanteringen bidrar
även till att uppfylla miljökvalitetsnormer
för vatten (MKN). Kommunens arbete med
dagvattenplan, dagvattenpolicy, vattenplan
samt åtgärdsprogram för Broviken ska vara
vägledande i kommande planering och
exploatering.
Att avsätta ytor för översvämningar
och skyfall bidrar till att mildra de
negativa effekterna av naturkatastrofer.

Skapa dagvattenlösningar med
rekreativa kvalitéer.
Ytor för dagvatten behöver inte vara tråkiga.
Med rätt utformning kan de bli platser för vila
och rekreation. Vatten av olika slag ska bli ett
estetiskt och naturligt inslag i stadsbilden i
Bro - det kan handla om dammar, diken eller
andra former där hanteringen av dagvatten
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inte bara bidrar med funktion utan också
är platser där man gärna stannar till och
vilar blicken en stund. Dagvattenlösningar
kan även utgöra livsmiljöer för insekter,
växter och djurliv och på så sätt bidra till den
ekologiska hållbarheten.

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten, som tätortsnära
skogar, grönska och vatten.
Tätorternas grönområden konkurrerar med
behovet av bostäder och vägar. Naturen i och
nära tätorten är dock viktig för människan.
Med hjälp av FÖP Bro vill vi skapa ett
sammanhängande blågrönt nät som är lätt att
röra sig genom. Vi ska fortsätta utveckla våra
gröna stadsrum, parker och naturområden
så de kan fungera som invånarnas utomhusvardagsrum och användas året runt. Planförslaget följer de riktlinjer och strategier
som kommunens Grönplan redan tagit fram.
Flera åtgärdsförslag har, eller håller på att,
förverkligas.
I Bro ska också vattnet få ta plats. Kopplingen
till Mälaren och Lejondalssjön ska stärkas,
målpunkter vid vattnet ska utvecklas,
och Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas som de tätortsnära
upplevelsevärden de är.
Att värna ekosystem och biologisk
mångfald är grunförutsättningar
för att skapa ett ekologiskt hållbart
samhälle.
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Var och hur vill vi bygga
nya bostäder?
Hus i småstad.
Blandad bebyggelse med stadsvillor och
flerbostadshus upp till cirka fyra våningar.
Trygga och tillgängliga offentliga rum i
form av gator, torg, parker och vattenrum
som utgör ett sammanhängande nätverk.
Lokaler i bottenvåningar på strategiska
ställen och entréer som vetter mot gatan.
Lekplatsen är en självklar del i det offentliga
rummet. Kulturmiljövärden tas tillvara vid till
exempel villaomvandlingar.

Småhus i park.
En kombination av park, dagvattenhantering, ny vägkoppling och ny
bebyggelse. Stadsradhus med entrésida
som möter ett offentligt gaturum och
blågrönt stråk med möjligheter för
rekreation, dagvattenhantering, skydd mot
vind och hetta och stadsodling. De blågröna
stråken förbinder och ger förutsättningar för
biologisk mångfald.

Småhus i natur
Sammanhängande bebyggelse med
markbostäder. Bostäderna hålls ihop för
att kunna skapa större sammanhängande
gemensamma grönområden. Byggnaderna
ska anpassas till landskapet och undvika
plansprängning och onaturlig schaktning.
Det är nära till naturen.
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Hus i jordbrukslandskap
Ett kluster av bostadsbebyggelse med
markbostäder likt äldre gårdsbildningar.
Materialval på fasad, tak och utformning
av detaljer görs så att det liknar befintlig
äldre bebyggelse och passar in i kultur- och
naturmiljön på platsen. Upplevelsevärden
och utblickar som hänger samman med
landskapets avläsbarhet ska inte byggas
bort.

2. Nordväst om Brohuset.

Diagram ny bebyggelse:

”Småhus i park”.
3. Råbyvägen.

Traﬁkplats Bro

”Småhus i park”. Bebyggelsen ska samspela
med dagvattenåtgärder på platsen.

Lejondalssjön

E18

4. Mellan Lejondalsvägen och
Stora sandhagen.

3
2

”Småhus i park”.
5. Mellan Kockbackarondellen och
Sandbodavägen.

FÖP Bro föreslår ny bebyggelse som varken
finns med i ÖP 2010 eller ingår i något
pågående detaljplanearbete. I förslaget skiljer
vi på några olika typer av bebyggelse:
1. Bro torg, Enköpingsvägen och centrala Bro
nära stationen.
Vi förtätar med ”hus i småstad” längs Enköpingsvägen, Norrgrindsvägen, Köpmanvägen samt i
delar av Gamla Bro intill stationsområdet.

Kockbacka
Traﬁkplats

1

7

1

1

5

”Hus i jordbrukslandskap”,
6. Öster om Kockbacka.
”Småhus i natur”. För området öster om
Kockbacka finns en förstudie framtagen som
preciserar förslaget till ny bebyggelse.
7. Kvista

Mälaren

”Småhus i natur” och ”småhus i park”
där området ansluter till bebyggelsen i
Tegelhagen och Jursta. En förstudie med
preciserat förslag är framtagen för området.

4

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
6
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Bebyggelseutveckling
Torg, service och handel
Grönområden rekreation och ekosystemtjänster
Strategiska blågröna stråk
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DDDDDDAreella
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näringar, tätortsnära jordbruksmark

Tätortsavgränsning

Inspirationsbilder - ”hus i småstad”, ”småhus i park”, ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”. Bildkällor: Arkitekterna Brunnberg och Forshed samt Mostphotos.
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Infrastruktur
Planeringsinriktningar
•

•

Minska barriäreffekten av järnvägen
och bind ihop gamla och nya delar
av Bro med varandra genom fler
över- eller undergångar.
Utveckla Enköpingsvägen och
Köpmanvägen till huvudstråk
och småstadsgator som knyter
ihop Bro och på så sätt stärker
sammanhållningen och småstadskänslan.

•

Gestaltning och utformning av gator
och gångstråk ska bidra till en trygg,
trivsam och levande småstadsmiljö.

•

Bygg ut och knyt ihop cykelnätet i
Bro för att göra det enklare,
tryggare och trevligare att gå och
cykla.

•

Stärk cykelstråket mellan Bro och
verksamhetsområdet i Brunna för
att knyta tätorterna tätare ihop.

•

Öka robustheten i vägnätet genom
att undersöka förutsättningarna
för en ny vägsträckning från
Håtunavägen till Kockbackavägen.
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• Gör plats för utökad cykelparkering
på torget, vid stationen och i
anslutning till de busshållplatser
där det finns ett sådant behov.
•

Skapa förutsättningar för en
utbyggd laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta
och planera för fler klimatvänliga
drivmedel.

•

Utveckla entréerna till Bro för gång,
cykel och bil.

•

Skapa förutsättningar för
hållbara resvanor och
kollektivtrafikförsörjning i nya
bebyggelseområden.

Bro - ett samhälle som
håller ihop
Vi vill att Bro ska vara en småstad som
hänger ihop inbördes, där människor lätt
rör sig mellan olika områden. Järnvägen och
Enköpingsvägen utgör idag barriärer mellan
olika delar av Bro. När Bro växer söderut på
andra sidan järnvägen och ner mot Mälaren
blir det viktigare än någonsin att överbrygga
klyftorna och binda ihop de olika delarna
med varandra.
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Utmaningar:
•

Både järnvägen och flera bilvägar utgör
barriärer i samhället. Detta minskar
rörligheten och känslan av samhörighet
mellan olika områden. Dessa barriärer
behöver överbryggas på olika sätt för att
skapa ett mer sammanhållet Bro.

•

Det saknas idag tvärkopplingar
mellan bostadsområden norr om
Enköpingsvägen. Lokal fordonstrafik är
därför hänvisad till Enköpingsvägen, utan
mer effektiva alternativ.

•

Det finns tydliga luckor där gångoch cykelvägnätet inte hänger ihop,
vilket begränsar framkomligheten och
sammanhållningen mellan områden.

Så här ska vi göra
Minska barriäreffekten av järnvägen
och bind ihop gamla och nya delar
av Bro med varandra genom fler
över- eller undergångar.
Söder om järnvägen växer det nya området
Trädgårdsstaden fram. Men trots att det
gamla och nya Bro delas av järnvägen ska Bro
vara en sammanhållen modern småstad. Det
kommer att finnas skolor, mötesplatser och
offentlig service på båda sidor av järnvägen
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Infrastruktur Bro
Högbytorp
Strategisk koppling, ny väg
Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg
Strategisk koppling båt

E18

,

Strategisk koppling gång- och cykel
Entréer till tätorten
Traﬁkplats Bro

Grön koppling

Lejondalssjön

Regionalt svagt samband
Grönområden rekreation och ekosystemtjänster
Strategiska blågröna stråk
Eko-sociodukt, förslag

J

Bro station

Skällsta

Torg, service och handel

Kockbacka
Traﬁkplats

Målpunkt Mälaren
Friluftsområde

Ø

Bro IP

Kvista

Bro IP utveckling

E18
p
kö
En

Tätortsavgränsning

g
vä
gs

in

Rekreation, natur- och kulturmiljö, areella näringar

en

Görvälnkilen

Tegelhagen
Rättarboda

Örnässjön

Mälaren
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som vem som helst ska kunna nå. Du ska
kunna bo på södra sidan och gå i skola på
norra sidan, eller vice versa. För att Bro ska
vara en sammanhållen tätort utan för stora
klyftor behöver vi stärka sambanden och
uppmuntra till rörelse mellan norra och södra
Bro. Därför pekar vi ut tre nya över- eller
undergångar över järnvägen. En i anslutning
till stationsområdet, en i anslutning till den
västliga entrén och en i anslutning till den
planerade skolan vid Kockbacka gärde.

och medveten gestaltning av gaturummet.
För Köpmanvägen handlar det om att skapa
ett tydligare stråk med hjälp av gestaltning
och, om det finns förutsättningar i form
av tillgängliga ytor, skapa målpunkter och
aktiviteter längs vägen. Om det tillkommer
ny bebyggelse längs Köpmanvägen är det
viktigt att även denna får en gestaltning
som för tankarna till småstad. Förtätning
längs huvudstråken ska inte begränsa
framkomlighet för till exempel busstrafik
eller den lokala trafikförsörjningen.

Utveckla Enköpingsvägen och
Köpmanvägen till huvudstråk och
småstadsgator som knyter ihop Bro
och på så sätt stärker sammanhållningen och småstadskänslan.

För att bygga vidare på detta uttryck bör även
delar av Ginnlögs väg och Rösaringsvägen
förändras från landsväg till mer av ett
gaturum i takt med att samhället växer vidare
ned mot Mälaren.

För Enköpingsvägen bör detta ske med hjälp
av förtätning med bebyggelse av småstadstyp

Målpunkter och aktiviteter för barn
längs stråk där många människor rör
sig bidrar till igenkänning och att
vägen inte känns så lång. Det
signalerar också att gatan och dess
omgivningar är till för barnen, och
inte bara för de vuxna.

Gestaltning och utformning av gator
och gångstråk ska bidra till en trygg,
trivsam och levande småstadsmiljö.

Inspirationsbild småstadskänsla från Holland
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Utformning och gestaltning av gator och
gångstråk är lika viktigt som funktion för
att skapa en hållbar småstadsmiljö. Vi ska
anpassa skalan efter de gående och skapa
målpunkter längs vägen för att möjliggöra liv
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Småstadsgator och tung
trafik - hur går det ihop?
Ett centralt förslag i målsättningen att
utveckla Bro till en modern småstad, är att
omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata.
Det kommer att förändra karaktären på
Enköpingsvägen. Gaturummet kommer att
förändras med nya entréer, uteserveringar
och annan aktivitet på trottoarerna. En lägre
hastighet på Enköpingsvägen än dagens
50 km/h i centrala delar är önskvärd.
Kommunen har anhållit hos Länsstyrelsen
om att ta bort Enköpingsvägen genom
centrala Bro som sekundärled för farligt
gods, då bättre och säkrare alternativ för
farligt gods-trafik finns via Kockbackavägen
och E18.
För att ändå möjliggöra för lokala transporter, busstrafik och annan tung trafik
att ta sig fram när och om de behöver, är
det viktigt att se till både utformning och
standard. Gatan kan utformas på ett sätt
som har vistelsekvaliteter, samtidigt som
det finns plats för både trafik och parkering.
Aktuella riktlinjer för bussars framkomlighet
finns i RiGata-Buss*.
Kommunens ställningstagande är att det
fortfarande ska vara möjligt för tung trafik
att färdas på Enköpingsvägen. Men hastigheten kan komma att sänkas och andra
anpassningar göras för att utforma en trygg
och trivsam gatumiljö på de gåendes villkor.
*Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik, Region
Stockholm Trafikförvaltningen
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och variation i stadsrummet. Vi ska möjliggöra tillgång till viloplatser med koppling
till grönska och god belysning längs gångoch cykelstråk. Parker, torg och andra
mötesplatser ska vara en naturlig och
sammanbindande del av gatunätet. Längs
stråket mellan stationen och torget vill vi
ha övergångsställen över Enköpingsvägen i
stället för gångtunnlar. Det kan också vara
önskvärt att undvika rondeller i centrala
Bro och i stället ha vanliga gatukorsningar,
eftersom det i större utsträckning är anpassat
efter dem som går och cyklar.
Gestaltningen är viktig för den upplevda
tryggheten på en plats. Eftersom kvinnor
generellt oftare än män upplever otrygghet i offentliga miljöer är detta också en
jämställdhetsfråga.

Bygg ut och knyt ihop cykelnätet i
Bro för att göra det enklare, tryggare
och trevligare att gå och cykla.

Stärk cykelstråket mellan Bro och
verksamhetsområdet i Brunna för
att knyta tätorterna tätare ihop.

Fler människor behöver välja att gå och cykla
i stället för att ta bilen, för att bromsa klimatförändringarna, stärka folkhälsan och uppnå
en mer hållbar utveckling. Vi vill bidra till
det genom att stärka gång- och cykelnätet
i Bro på de ställen där det brister idag. Vi
pekar ut ett antal nya eller kompletterande
stråk för gång och cykel, till exempel
kompletteringar längs med Enköpingsvägen
genom hela Bro, ett nytt stråk genom Skällsta
mellan Håtunavägen och Råbyvägen, och
en komplettering av cykelväg fram till
handelsområdet (Willys) i Skällsta. Föreslagna
strategiska vägkopplingar för motorfordon
bör även utformas med gång- och cykelbana.
Gestaltningen av gång- och cykelvägar och
miljön runt omkring dem måste också bidra
till trygghet för dem som rör sig där, både på
dag- och på kvällstid.

Det regionala cykelstråket går idag mellan
Bro och Kungsängen parallellt med
Enköpingsvägen. Men det saknas en tydlig
koppling mellan Bro och målpunkterna i
Brunna, framför allt till verksamhetsområdet
och dess arbetsplatser. Vi vill knyta Bro
och Kungsängen närmare varandra genom
att stärka den befintliga sträckan mellan
Bro och Brunna som gång- och cykelstråk.
Detta kan troligtvis göras med relativt enkla
medel eftersom sträckan redan finns idag.
En mer tillgänglig och förbättrad gång- och
cykelväg skulle ha stor betydelse för dem
som till exempel arbetspendlar med cykel till
Kungsängens norra delar.

För planerad utbyggnad av gång- och cykelnätet på detaljerad nivå, se kommunens gångoch cykelplan. Kommunens cykelstrategi
beskriver kommunens strategi för ökad och
säker cykling i Upplands-Bro kommun.
Genom att förbättra möjligheterna
för cykling bidrar vi också till att
stärka folkhälsan.
Regionalt cykelstråk vid Råby. Foto: Erik Sandqvist

En ny vägkoppling för bil mellan Kockbacka
trafikplats och Brunna verksamhetsområde
pekas ut och är prioriterad. Den exakta
sträckningen av denna koppling kommer att
behöva utredas vidare, men när den realiseras
föreslår vi också att det regionala cykelnätet
utvidgas med en parallell koppling mellan
Bro och Kungsängen längs med den nya
vägen.
Genom att göra det lättare att
cykla till arbetsplatserna i Brunna
verksamhetsområde, möjliggör vi
arbetspendling utan fossila bränslen.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.

21

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : FÖP Bro 20211220 RevA

Öka robustheten i vägnätet genom
att undersöka förutsättningarna för
en ny vägsträckning från
Håtunavägen till Kockbackavägen.
När vi utvecklar och förtätar inom befintlig
tätort är vägstrukturen en viktig pusselbit
för att få olika delar att hänga ihop bättre.
Idag har det lokala vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Nya tvärförbindelser genom Bro
samhälle skulle bidra till en mer sammanhållen tätort och möjliggöra bättre linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler
kopplingar blir vägnätet också mer robust
vid olyckor eller andra problem i vägnätet.
Vi föreslår därför en ny vägkoppling med
bil norr om centrum från Håtunavägen via
Lejondalsvägen till Kockbackavägen. Detta
knyter ihop Bro även norr om centrum.
Förutsättningarna för detta och den exakta
sträckan för en koppling behöver utredas
närmare.

Gör plats för utökad cykelparkering
på torget, vid stationen och i anslutning till busshållplatser där det finns
ett sådant behov.
För att cykeln ska kunna utgöra ett
verkligt alternativ till bilen för till
exempel arbetspendling, krävs inte bara
välfungerande gång- och cykelvägar utan

också någonstans att ställa cykeln vid viktiga
knutpunkter som stationen, torget och
vissa busshållplatser. I all detaljplanering
och utbyggnad måste principen om en väl
utbyggd cykelinfrastruktur finnas med.

Skapa förutsättningar för en
utbyggd laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta
och planera för fler klimatvänliga
drivmedel.
I Bro 2040 tror vi att bilar och annan
motordriven trafik kommer att ha en plats,
även om användandet kan komma att se
annorlunda ut än idag. Men något som är
säkert är att vi kommer att använda andra
drivmedel för vår fordonsflotta. Idag drivs
de flesta bilar fortfarande av fossila bränslen.
I Bro 2040 kommer merparten av bilflottan
drivas av el eller av andra förnyelsebara
drivmedel. Elbilar och olika alternativ till
fossila drivmedel utvecklas hela tiden, och
det är svårt att säga exakt hur det kommer
att påverka vår tekniska infrastruktur. Men
vi kommer behöva planera för en utbyggd
laddinfrastruktur för elbilar. Vi ska ha en
beredskap för att biogas och andra former
av förnyelsebara drivmedel, självkörande
bilar och olika mobilitetslösningar är
naturliga inslag i stadsbilden och ger nya
förutsättningar för planering av infrastruktur.

Utveckla entréerna till Bro för gång,
cykel och bil.
Entréerna till tätorten är de punkter där
man upplever att man kommer in i tätorten
utifrån. För boende i tätorten som kommer
hem från jobbet eller resan är det kanske den
punkt där man känner att man är ”hemma”.
För den som kommer till Bro för första
gången är entréerna det första intrycket
man får av Bro som plats. För att stärka Bros
identitet behöver vi utveckla entréerna på
ett medvetet sätt. Därför pekar vi nu ut dessa
entréer där gestaltningen och möjligheten
att orientera sig är extra viktig. Vi pekar ut
entréer för både gång, cykel och bil, där
utformningen och skalan behöver anpassas
efter trafikslag. Det ska även vara lätt att ta sig
vidare från entréerna från landsbygden in till
centrala Bro när man går eller cyklar.

Foto: Upplands-Bro kommun.
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Att tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla är ett delmål i det
globala målet om Hållbara städer
och samhällen.

Diagram gång och cykel:

E18

För att uppnå den Regionala utvecklingsplanens mål om att kollektivtrafikens andel
av de motoriserade resorna ska öka behöver
vägkopplingar inom och i anslutning till
nya bebyggelseområden utformas så att de
möjliggör framkomlighet för busstrafik och
lämpliga linjedragningar. Tillgång till gångoch cykelvägar behöver även säkerställas
från början vid utbyggnad av nya
bebyggelseområden för att skapa hållbara
resvanor.
Detta gäller särskilt för de områden som har
ett längre avstånd till stationsområdet och
befintliga busslinjer, exempelvis områdena
öster om Kockbacka och delar av Kvista.
I förstudien öster om Kockbacka anges
att en hållbar bostadsutbyggnad kräver
både bra kollektivtrafik och utbyggt gångoch cykelnät. I området Kvista behöver
tillgängligheten till busshållplatser vid
Jursta och Tegelhagen säkerställas genom
utbyggnad av gång- och cykelnätet.

¯

Traﬁkplats Bro

"

Skapa förutsättningar för
hållbara resvanor och
kollektivtrafikförsörjning i nya
bebyggelseområden.

" Strategisk koppling för att möjliggöra utveckling av busslinjer

Torg, service och handel

Regionalt cykelstråk, befintligt och föreslaget

Målpunkt mälaren

Strategiska kopplingar, gång och cykel

Bro station

Befintliga cykelvägar

Bebyggelseutveckling, gångavstånd till beﬁntlig hållplats

Mälarbanan

Bebyggelseutveckling

Mälarbanan

Pågående utbyggnad, antagna detaljplaner med hållplatser

Beﬁntliga busslinjer

Bro IP utveckling

E18

Bro IP utveckling

Beﬁntliga busshållplatser

Tätortsavgränsning

Tätortsavgränsning

E18

" Säkerställ koppling till busslinjer
Bebyggelseutveckling, längre avstånd till beﬁntlig hållplats*

J

Merparten av den bebyggelseutveckling som föreslås i FÖP Bro
ligger inom rekommenderat avstånd till befintliga kollektivtrafikhållplatser enligt Region Stockholms riktlinjer RiPlan*.
På bilden ovan syns dock att ungefär halva området öster om
Kockbacka och en mindre del av området Kvista har längre
avstånd till befintliga hållplatslägen än vad som anges i RiPlans*
råd. För att en utbyggnad av området öster om Kockbacka ska
vara hållbar krävs därför en utveckling av busslinjenätet.
I förstudieområdet Kvista är ett fåtal bostäder belägna utanför
rekommenderat avstånd till hållplats. Utbyggnad av gång- och
cykelväg längs Jurstagårdsvägen skulle dock medföra att
området uppfyller rekommenderat gångavstånd till befintlig
busshållplats vid Jurstarondellen.

Torg, service och handel
Målpunkt Mälaren
J

Bro station

Bilden ovan visar hur FÖP:ens strategiska kopplingar för gång
och cykel relaterar till det befintliga cykelnätet. Några av de
utpekade strategiska kopplingarna är befintliga cykelvägar.
FÖP:en pekar ut dessa dels då det kan finnas behov av olika
åtgärder för att stärka dessa kopplingar och dels för att illustrera
att kopplingarna är strategiskt viktiga för att exempelvis säkra
tillgängligheten till målpunkter.
En viktig del av utbyggnaden av cykelnätet är att utveckla
regionala cykelstråk. Vi ska stärka det regionala stråket som
kopplar ihop Bålsta-Bro-Kungsängen. Vi vill även utveckla
ett regionalt cykelstråk norrut mot Håtuna, Håbo-Tibble och
Sigtuna.
I kommunens gång- och cykelplan (2021) redovisas planerad
utbyggnad av gång- och cykelnätet på en mer detaljerad nivå.

*Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län
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Bro torg
Planeringsinriktningar
•

På sikt ska tyngdpunkten i Bro
centrum förflyttas söderut
mot centrumrondellen vid
Enköpingsvägen och mot
Köpmanvägen, för att knyta ihop
torg och station.

•

Utveckla Bro torg till en trygg
mötesplats genom att tillföra nya
bostäder och lokaler, utveckla de
offentliga rummen och aktivera
ytorna runt omkring torget.

Torget är tätortens hjärta
Bro torg ska utvecklas som en levande mötesplats i kommunen. Det ska vara en plats
som skapar liv och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En trivsam torgmiljö ökar
attraktiviteten hos orten i stort, och kan bidra
till att människor söker sig till kommunen för
att bo och arbeta.

Bro torg - ett centrum för människor
snarare än handel
Bro torg är idag ett utomhustorg med en
varierad och tilltalande småstadsstruktur.
På torget finns ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger
också Brohuset med bibliotek och simhall.

stationen, varför man inte får de kommersiella fördelar som riktigt stationsnära
centrumnoder får. Däremot ligger det i
dagens geografiska centrum av tätorten med
närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet. Det gör Bro torg till en
potentiell mötesplats för människor med
olika bakgrund och förutsättningar, vilket är
en tillgång både för torget och kommunen
som helhet.

Utmaningar:
•

Hård konkurrens från främst externa
handelsplatser i närliggande områden
begränsar möjligheten att utveckla
handeln i Bro centrum.

•

Det finns behov av att stärka tryggheten i
centrum och önskemål från invånarna om
att utbudet ska öka.

•

Stärk underlaget för service och
restauranger genom att förtäta
centralt.

•

Satsa på genomtänkta boendeformer av hög kvalitet.

•

Öka vuxennärvaron runt torget med
fler arbetsplatser.

Så här ska vi göra

•

Överbrygga Enköpingsvägen som
barriär för att stärka kopplingen
mellan torget och stationen.

•

Bind samman ny och befintlig
bebyggelse med gemensam odling.

•

Synliggör de små barnens plats på
torget genom fler lekytor för mindre
barn.

På sikt ska tyngdpunkten i Bro
centrum förflyttas söderut mot
centrumrondellen vid
Enköpingsvägen och mot
Köpmanvägen, för att knyta ihop
station och torg.

Torget ligger cirka en kilometer från

Foto: Erik Sandqvist.
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och gestaltning, och genom att på sikt flytta
tyngdpunkten för handel och service söderut
mot centrumrondellen och Köpmanvägen.
När Bro tätort växer söderut är det viktigt
att Bro centrum utvecklas för att kunna vara
en knutpunkt för hela Bro. Genom att stärka
torgets koppling till Enköpingsvägen och
Köpmanvägen mot stationen ska centrum
bli mer lättillgängligt för alla oavsett om en
färdas med kollektivtrafik, cykel, bil eller till
fots.

För att torget ska bli en tryggare och mer
attraktiv mötesplats behöver vi höja
kvaliteten på utemiljön på ett sätt som
stärker småstadskänslan och visar på väl
omhändertagna offentliga platser. Nya
byggnader och gestaltning av stråk, hållplatser
och parkeringar kan skapa tydliga och
trivsamma entréer till torgområdet. Torget
skulle också vinna på om fler kommunala
verksamheter lokaliserades dit, för att ytterligare stärka samhällets närvaro i centrala Bro.

Flytten av centrums tyngdpunkt ska dels
ske genom att aktivt arbeta med befintligt
centrum och dess utemiljöer och dels genom
att främja förtätning med handel och möjliga
affärslokaler söder om dagens centrum mot
centrumrondellen och Köpmanvägen.

En omvandling av Broskolans lokaler kan
öppna upp passager och möjliggöra ett
öppnare stadsrum och ett bättre flöde
genom Bro centrum. Det skulle även öka
tillgängligheten till närliggande grönområde
och fritidstaktiviteter.

Utveckla Bro torg till en trygg
mötesplats genom att tillföra nya
bostäder och lokaler, utveckla de
offentliga rummen och aktivera
ytorna runt torget.

För att torget ska kännas som en trygg plats
hela dygnet behöver de omkringliggande
byggnaderna aktiveras såväl dag- som
kvällstid. Det kan exempelvis handla
om att skapa möjligheter för kultur- och
fritidsaktiviteter eller föreningsliv i lokaler
runt torget.

Underlaget för ett kraftigt ökat handelsutbud
i centrum är begränsat. Däremot är Bro
torg viktigt för ortens identitet och som
gemensam samlingspunkt för människor
från olika delar av Bro. Torget ska vara en
plats som är tillgänglig för alla, kvinnor och
män, unga och gamla från alla delar av Bro.

Stärk underlaget för service och
restauranger genom att förtäta
centralt.
Det är viktigt att Bro torg upprätthåller
samhällsfunktioner och service för att
tillgången till detta ska vara jämlik, och
för att signalera att Bro är en viktig plats.
Med rätt insatser kan torget fortsätta att
erbjuda närservice och viss lokal handel. En
förtätning med bostäder i centrum, längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle
både ge ett ökat underlag för service, och vara
en möjlighet att stärka attraktiviteten och
småstadskänslan med rätt typ av bebyggelse.
I Förstudien för Bro centrum som följer med
som underlag till FÖP Bro finns analyser av
behov och möjliga volymskisser redovisade i
scenariot ”Förtätning med småstadskänsla”.

Genom att skapa en trygg, inkluderande
och tillgänglig torgmiljö ökar vi möjligheterna för alla människor att delta i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.

Foto: Mostphotos.
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Satsa på genomtänkta boendeformer
av hög kvalitet
Bro torg är trots sitt stationsnära läge ingen
självklar magnet för boende i Bro. För att en
förtätning med lägenheter ska bli lyckad krävs
väl gestaltade bostäder som ebjuder något
mer än bara ett boende. Det handlar om att
bygga attraktiva bostäder för målgrupper som
har råd att efterfråga dem. I Bro dominerar
hyresrätten som upplåtelseform, varför
fler prisvärda bostadsrätter skulle kunna
bidra till större variation. Yngre seniorer
och äldre är grupper som saknar tilltalande
boendealternativ i Bro idag, och där attraktiva
bostäder med gemensamhetsytor skulle
kunna fylla ett behov. Ny bebyggelse bör
också gestaltas på ett sätt som bidrar till att
stärka småstadskänslan.

Öka vuxennärvaron vid torget med
fler arbetsplatser.
På kortare sikt kan detta ske genom att
kommunala verksamheter flyttar till
lokaler på central plats i Bro. På längre sikt
kan kommunen skapa förutsättningar för
ytterligare arbetsplatser genom att förtäta
i strategiska lägen i centrala Bro. Ett ökat
befolkningsunderlag för service kan ge
möjligheter för ytterligare verksamheter att
etablera sig vid torget.
Den nya bebyggelsen kan också erbjuda nya

lokaler för verksamheter i bottenvåning.
Likaså kan en ny användning av Broskolans
lokaler för arbetsplatser och kulturaktiviteter
innebära ett positivt tillskott till centrum och
skapa mer aktiviteter och vuxennärvaro på
kvällstid.
Genom att göra plats för fler arbetsplatser i centrala Bro, bidrar vi till
att skapa nya arbetstillfällen och
möjliggör för ökad företagsamhet.

Överbrygga Enköpingsvägen som
barriär för att stärka kopplingen
mellan torget och stationen.
Enköpingsvägen ligger som en barriär mellan
gamla Bro och Råby och Finnsta, och därmed
också mellan stationen och torget. För att öka
rörligheten mellan områden och känslan av
närhet behövs det fler ställen att ta sig över
Enköpingsvägen. Övergångsställen är att
föredra eftersom gångtunnlar inte minskar
barriäreffekten lika mycket och ofta upplevs
som otrygga.

Synliggör de små barnens plats på
torget genom fler lekytor för mindre
barn.
Om torget ska vara tätortens centrala mötesplats behöver vi skapa ytor som är tillägnade
Brobor i alla åldrar. Barn är brukare av
det fysiska rummet likt alla andra samhällsmedlemmar, men det finns ibland en risk
att barnperspektivet blir mindre synligt
i planeringen och utformningen av våra
allmänna platser. Vi ska därför se till barnens
särskilda behov och önskemål i utvecklingen
av torget och skapa ytor som är fokuserade
på barns lek. När barnen trivs och vill vara på
torget är förutsättningarna bra för att Bro torg
ska vara en trivsam och trygg plats för alla.
Genom att låta barn vara med
och utforma det offentliga rummet
kan vi göra barnen delaktiga i
samhällsplaneringen.

Bind samman ny och befintlig
bebyggelse med gemensam odling
Skapa öppna gårdar med gemensam stadsodling eller annan form av odlingslotter
mellan den nya bebyggelsen längs
Norrgrindsvägen och Råbyområdet.
Foto: okänd och Susanna Evert
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¯

Bro torg och station
Centrumutveckling

Råbyvägen

Vid Bro torg ska vi förtäta med nya bostäder
för att stärka underlaget för service och
kommersiella verksamheter. Vi ska skapa
ﬂer arbetsplatser och förbättra tryggheten
genom att skapa mer liv och rörelse över
torget. Vi ska skapa gemensamma mötesplatser och odlingsytor och synliggöra de
små barnens plats på torget genom ﬂer
lekytor. På sikt ska centrums tyngdpunkt
förﬂyttas söderut mot centrumrondellen.

1

Förtätning Enköpingsvägen

Vi ska utveckla Enköpingsvägen från en
genomfartsled till en småstadsgata. Enköpingsvägen ska fortsatt behålla sin funktion
för den lokala traﬁkförsörjning och framkomligheten för exempelvis bussar ska inte
inskränkas. Men genom gestaltning, förtätning med bebyggelse av småstadskaraktär
som vetter ut mot gatan och nya kopplingar
ska vi överbrygga Enköpingsvägen som
barriär och skapa ett tryggt och levande
gaturum.

7
6

I stationsområdet ska kollektivtraﬁkens
ytkrävande behov prioriteras. Vi ska säkerställa ytor för utveckling av bussterminalen samt reservera ytor för att möjliggöra
fyrspår på Mälarbanan och ett vändspår
väster om stationen. Stationsområdet ska
även utvecklas till en attraktiv mötesplats
och knutpunkt för att stärka sammanhållningen mellan Bros olika delar. Arbetet
med stationsutveckling behöver ske i
samarbete med Traﬁkverket och Region
Stockholm. Ytorna för stationsutveckling är
schematiskt ritade i kartan och mer detaljerade ytstudier behöver göras i den kommande planeringen.

2

Mötesplats, aktivitet och friluftsliv

3

Målpunkter utmed huvudstråk

4

Fornlämningsmiljö, upplevelsevärden

5
6
7

1

3

1
Gi
nn
lög

2

sv
äg

J

Strategiska blågröna stråk
Grönområden, utveckling rekreation

Befintligt stationsläge
Torg, service och handel
Huvudstråk Köpmanvägen + Norrgrindsvägen
Strategisk koppling, ny väg
Utred genomfart Härnevi skolväg

Utveckla parkstråk, dagvatten

4

1
5

Förslag till ny stationsentré
Mötesplats, barns lek och rekreation

2

Enk
öpin
gsv
äge
n

Stationsutveckling

1

2

1

Utred ny väg, tvärkoppling norr om Bro torg

Utveckla plats för ny stationsentré

Strategisk koppling, gång och cykel

Plats för vändspår

Ny gång- och cykelbro över järnvägen

Bebyggelseutveckling
Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Tätortsavgränsning
Pågående utbyggnad, antagen detaljplan
Pågående detaljplaner
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Bro stationsområde
Planeringsinriktningar
•

•

Bygg tätt nära stationen och öka
tillgängligheten till stationen för
cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer.
Reservera och säkerställ ytor
vid Bro station för utveckling av
bussterminal, infartsparkering för bil
och cykel och stationsnära service.
Prioritera bytespunktens funktioner
före andra intressen.

•

Planera för ett vändspår för pendeln
samt en ny stationsentré till västra
änden av perrongen i Bro.

•

Skapa ny vägförbindelse över
eller under järnvägen väster om
perrongen och koppla den till en
västlig entré.

•

Reservera mark för att i framtiden
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.

•

Utveckla stationsområdet till
en mötesplats och knutpunkt i
småstaden Bro.

•

Utveckla grönområdet runt
Sätrabäcken och vid Härnevi
bollplan för rekreation och lek.

• Ta tillvara på stationsområdets
värdefulla kulturmiljöer för att
stärka platsens kvaliteter och Bros
identitet som stationssamhälle.
•

Utred effekterna av att öppna
Härnevi skolväg för trafik mot
Enköpingsvägen.

resultatet har vägts in i den fördjupade
översiktsplanen. I frågor gällande kollektivtrafik
och stationsutveckling har kommunen inte egen
rådighet. Planering och utredningar behöver
ske i samarbete med Trafikverket och Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Utmaningar:
•

Stationen är redan idag för trång och
dagens bussterminal och infartsparkeringar kommer inte att räcka till för
den utökade kollektivtrafik som behövs
när Bro växer.

•

När Trädgårdsstaden är utbyggd kommer
järnvägen att utgöra en barriär mellan
gamla och nya Bro. Att stationen i
dagsläget bara har en uppgång bidrar till
en sådan barriäreffekt.

•

Bristande kapacitet i järnvägssystemet
gör att pendeltågen endast går i
halvtimmestrafik i Bro. Lösningar behövs
som möjliggör kvartstrafik snarast.

Pendeltågsstationen ska växa i takt
med Bro
Området närmast stationen är attraktivt för
många olika funktioner och konkurrensen
om marken är stor. Exploatörer vill bygga
bostäder stationsnära och pendlare vill
ha en väl fungerande bytespunkt vid
pendeltågsstationen. Det ska vara smidit
att byta mellan färdmedel vid stationen.
Stationsområdet är trångt och mark behöver
reserveras för bytespunktens funktioner som
inte kan förläggas på annan plats.
Hela stationsområdet med alla dess funktioner
utvecklas för att vara attraktivt och med
fungerande kollektivtrafik. I takt med att Bro
växer behöver även busslinjenätet ses över.
Fler bussar kräver mer plats vid stationen. En
mer detaljerad förstudie som studerar olika
scenarier för utveckling av stationsområdet
med samhällsservice, bussterminal, infartsparkering och pendeltåg har tagits fram.
Förstudien slutredovisades våren 2021 och

Bros befintliga pendeltågsstation, bussterminal och infartsparkering markerat med
streckad linje i flygfotot. Området för blivande Trädgårdsstaden i förgrunden.
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Så här ska vi göra
Bygg tätt nära stationen och öka
tillgängligheten till stationen för
cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer.
För att skapa bättre underlag för samhällsservice och möjliggöra stationsnära bostäder
ska vi utnyttja tillgänglig mark väl och bygga
tätt där så är möjligt runt stationen. Ny
bebyggelse ska dock anpassas i sin skala till
småstadskaraktären i centrala Bro. Det är
även viktigt att bebyggelsen planeras och
utformas så att tillgängligheten till stationen
ökas med nya och stärkta kopplingar och
stråk.

Reservera och säkerställ ytor
vid Bro station för utveckling av
bussterminal, infartsparkering för bil
och cykel och stationsnära service.
Prioritera bytespunktens funktioner
före andra intressen.
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera
och vara ett attraktivt alternativ ska ytor
reserveras för bussterminal, infartsparkering
för bil och cykel, rastlokal för bussförare,
stationsnära service med mera. Ytor behövs
både på norra och södra sidan av järnvägen
och vid östra och västra änden av perrongen.

Vi måste prioritera bytespunktens funktioner
före andra intressen för att det ska finnas
kapacitet för fler bussar och tåg.
Stationsnära privata fastigheter kan behöva
förvärvas för att en större bussterminal
ska få plats. Om det inte går att utöka ytan
för terminalen vid stationen kan linjenätet
behöva utformas med bussarnas tidsreglering
på annan plats, antagligen i Bro centrum.
Nuvarande infartsparkering norr om spåren
är för smal för att få plats med vändmöjlighet.
Genom att prioritera bytespunktens
funktioner framför andra intressen
säkerställer vi förutsättningarna för
en hållbar och inkluderande infrastruktur.

Planera för ett vändspår för pendeln
och en ny stationsentré till västra
änden av perrongen i Bro.
Kommunen har länge drivit frågan om
ytterligare en entré i Bro. Den skulle
minska avståndet till många arbetsplatser
och tillkommande bostäder och därmed
göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig. I
förstudien om Bro stationsområde, scenario
”Västlig entré”, är en ny entré förlagd väster
om dagens entré. Denna entré är också vår
utgångspunkt och pekas ut i plankartan. Ett
nytt vändspår väster om perrongen kan
vara ett sätt som gör det möjligt att köra
pendeltågen i kvartstrafik.

för buss.

Bussterminal och stationsplattform i Bro. Foto: Erik Sandqvist
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Skapa en ny vägförbindelse över
eller under järnvägen väster om
perrongen och koppla den till en ny
entré.

även en central social plats där människor
kan mötas. Parallellt med att Bro växer och
att vi ska resa allt mer kollektivt i framtiden
kommer stationsområdets betydelse för Bro
att öka avsevärt.

En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro
pekades ut i ÖP 2010 men har inte realiserats.
En över- eller undergång kopplad till västlig
entré behövs för att minska barriäreffekten av
järnvägen och göra det lätt att röra sig mellan
Bros olika delar. Det behöver utredas vidare
om en ny vägkoppling är möjlig.

Med gestaltning, fler funktioner och
aktivering av allmänna platser ska stationsmiljön bli mer inbjudande för de som
kommer till Bro med pendeln samt bli en
plats där invånarna som passerar vill dröja
kvar och mötas. Utveckling av stationsområdet är en kritisk framgångsfaktor för att
stärka sammanhållningen mellan Bros olika
delar.

Reservera mark för att i framtiden
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.
Fyra spår väster om Kallhäll kan i
framtiden krävas för fortsatt utveckling
av såväl pendeltågs- som regional- och
fjärrtågstrafiken. Trafikverket avser att i närtid
utreda behovet av kapacitetsförstärkning
mellan Kallhäll och Bålsta genom en
åtgärdsvalstudie. Resultatet från åtgärdsvalstudien behöver lyftas in i underlaget för den
kommande planeringen.

Utveckla grönområdet runt
Sätrabäcken och vid Härnevi
bollplan för rekreation och lek.

Utveckla stationsområdet till en
mötesplats och knutpunkt i
småstaden Bro.
Pendeltågsstationen är med dess funktion ett
naturligt nav för Brobor både söder och norr
om järnvägen, men stationen ska inte bara
vara knutpunkt för kommunikationer utan

30

Stationsparken och det gamla stationshuset i Bro. Foto: Erik Sandqvist
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Grönområdet runt Sätrabäcken mellan
Enköpingsvägen och Mälarbanan upplevs
idag som en baksida mellan verksamhetsområdet och bebyggelsen vid stationen. En
ny västlig entré till pendeltågsstationen kan
ligga i direkt anslutning till grönområdet och
utveckling av parkmiljö för rekreation och
lek skulle bidra till en välkomnande plats och
ge trygghet och attraktivitet till stadsrummet.
Det finns även potential att skapa och stärka
ett parkstråk från området runt Sätrabäcken
norrut längs med Råbyvägen.
Genom att utveckla grönområdet för
lek och rekreation ökar vi tryggheten
och involverar barn i utvecklingen av
stationsområdet. Låt barn och unga
vara med och bestämma innehållet och
utformningen av platsen!
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Hur kan vi värna kulturmiljön
i gamla Bro samtidigt som vi
utvecklar stationsområdet?
Utveckling av stationsområdet och järnvägen, som är av riksintresse för
kommunikationer, är en förutsättning för
planeringen i Bro. Ny bebyggelse och
ytor för kollektivtrafikens behov bör dock
planeras så att läsbarheten av ortens
ursprung inte försvåras.
Kulturmiljöutredningen för Bro pekar på
att bebyggelsen som hör till den gamla
sationsetableringen är mycket känslig för
ytterligare rivning. Sambanden inom den
äldre bebyggelsen är också känsligt för
fragmentisering.
Kommunen ska säkerställa att det
finns bra beslutsunderlag i form av
kulturmiljöutredning eller antikvariskt
underlag vid planarbeten eller bygglovsprövning. Det ska vara tydligt vilka värden
som finns på platsen och hur de bör
hanteras för att inte går förlorade när
ändringar ska göras i värdefull kulturmiljö.
Vid planläggning bör värdefulla
byggnader skyddas från förvanskning
samtidigt som ny bebyggelse utformas
med hänsyn till områdets karaktärsdrag.

Ta tillvara på stationsområdets
värdefulla kulturmiljöer för att stärka
platsens kvaliteter och Bros identitet
som stationssamhälle.
Bros stationsområde utgörs idag av en
blandad bebyggelse som gradvis vuxit fram
sedan järnvägsstationens tillkomst 1876.
Gatunätet, som till stor del är oförändrat
sedan tidigt 1900-tal, är oregelbundet och
likaså tomtindelningen inom området.
I kulturmiljöutredningen för Bro pekas
hela stationsomådet ut som ett område
med karaktärer att värna och ett flertal
bebyggelsegrupper inom området bedöms
vara särskilt värdefulla ur kulturmiljöperspektiv.

Utred effekterna av att öppna
Härnevi skolväg för trafik mot
Enköpingsvägen.
Att öppna upp Härnevi skolväg som
lågfartsgata för målpunktstrafik till skolan
skulle medföra positiva effekter för
trafiknätets robusthet. Det är dock viktigt att
en förändring av gatan inte skadar värdena i
dess småskaliga karaktär och grönstrukturen
runt vägen. Hur gaturummet kan påverkas
av att öppna upp för trafik genom Härnevi
skolväg behöver därför utredas vidare.

Med en hänsynstagande planering och ny
bebyggelse som anpassar sig efter platsens
värden finns det potential att stärka Bros
identitet som stationssamhälle från 1800-talet.
De råd och riktlinjer som framkommer i
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara
vägledande vid kommande planering och
bygglovsprövning.
Att skydda och förvalta den lokala
kulturmiljön är en del i målet om
att skapa Hållbara städer och
samhällen.
Härnevi skolväg. Foto: Erik Sandqvist

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.

31

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : FÖP Bro 20211220 RevA

Målpunkter, näringsliv och service
• Öka möjligheterna till ett
differentierat näringsliv genom
fler mindre verksamhetslokaler
och samverkan med det lokala
näringslivet i samhällsplaneringen.

Planeringsinriktningar
•

•

Låt Skällsta fortsätta vara Bros
nav för sällanköpshandel och
volymhandel, och utveckla Bro torg
som mötesplats med vardagsnära
handel, restaurang, service och
möteslokaler.
Utveckla attraktiva och
lättillgängliga utflyktsmål i
närmiljöer som lockar till kortare
resor och mer hemester.

•

Planera för aktiva mötesplatser
som bidrar till att knyta ihop Bros
olika delar och stärka den sociala
sammanhållningen.

•

Utveckla Bro IP som en gemensam
mötesplats för personer i alla åldrar
med fler ytor och funktioner.

•

Utveckla delar av Kvistaområdet
till ett nytt friluftsområde med
motionsspår, terrängspår och andra
möjligheter till friluftsaktiviteter.

•

Ta vara på värdet av att UpplandsBro är en ö i Mälaren och öka
möjligheterna till bad- och båtliv i
Bro.

32

Bro ska vara en modern småstad,
inte en sovstad
I Bros centrala delar ska det finnas arbetsplatser, handel, kultur och föreningsliv för
att skapa liv och rörelse på både dag- och
kvällstid. Småstaden Bro 2040 är en plats där
näringsliv och tillskapandet av arbetstillfällen
är en integrerad del i småstadslivet. I småstaden Bro finns en levande huvudgata som
samlar invånare kring nöjen, handel och
service och besökare utifrån uppskattar
det lugna men ändå aktiva småstadslivet
kombinerat med fantastisk natur inpå knuten.

Utmaningar:
•

Bro centrum och handelsplatsen i
Skällsta konkurrerar såväl med externa
handelsplatser i Bålsta och Järfälla
som med e-handeln. Det behövs en
medveten strategi för att främja en fortsatt
närservice vid Bro torg och en levande
handel i Skällsta.

•

Värdefulla tillgångar i form av tätortsnära
natur, kulturhistorisk miljö och närhet
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till Mälaren och Lejondalssjön. upplevs
inte alltid som kvaliteter i Bro eftersom
tillgängligheten till dessa är begränsad på
olika sätt. Det kan handla om att gång- och
cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska
platser och tätortsnära natur inte förvaltas
eller uppmärksammas.

Så här ska vi göra
Låt Skällsta fortsätta vara Bros
nav för sällanköpshandel och
volymhandel, och utveckla Bro torg
som mötesplats med vardagsnära
handel, restaurang, service och
möteslokaler.
I kommunen finns utöver de två centrumen i
tätorterna två externa handelsplatser: Brunna
Park och Skällsta. Handeln vid Bro torg består
till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning, medan handelsplatserna
erbjuder ett större utbud och mer sällanköpshandel. De externa handelsplatserna är de
lokala torgens största konkurrenter om
kunderna, samtidigt som de innebär att det
totala utbudet inom kommunen blir större
och mer varierat.
Bro torg behöver en medveten strategi
för att upprätthålla dagens servicenivå. I
kombination med den fysiska utvecklingen
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av torget som beskrivs i tidigare avsnitt,
behövs också en utvecklad strategi med
inriktning mot det lokala näringslivet och
centrumutveckling.

Utveckla attraktiva och
lättillgängliga utflyktsmål i
närmiljöer som lockar till kortare
resor och mer hemester.
Fina utflyktsmål som naturreservat, parker,
badplatser och kulturhistoriska platser stärker
den lokala stoltheten och sammanhållningen
i en ort. Vi ser att det är viktigt att i Bro satsa
på de platser för rekreation som finns och
ytterligare stärka dem som målpunkter. Det
ska märkas att Bro är en småstad med stora
värden. Här är gott om samlingsplatser som
naturreservat, badplatser och friluftsområden.

Inspirationsbild höghöjdsbana i Hällkana

Planera för aktiva mötesplatser
som bidrar till att knyta ihop Bros
olika delar och stärka den sociala
sammanhållningen.
Vi vill skapa platser i mellanrummen där
människor kan mötas. Genom aktiv planering
ska vi lokalisera sådana platser så att det är
naturligt att ta sig dit från Bros olika delar
samt ge platserna funktioner och utformning
som lockar till längre vistelse. Då finns
förutsättningar för spontana träffar och
mellanmänskliga interaktioner utanför deras
givna sammanhang.

Utveckla Bro IP som en gemensam
mötesplats för personer i alla åldrar
med fler ytor och funktioner.
Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros
idrottscentrum och en mötesplats för
kommunens unga. Det kan handla om fler
idrottsytor, åtgärder för att öka tryggheten
ytterligare och skapa en inkluderande
gestaltning för både flickor och pojkar, äldre
och yngre barn och vuxna. Kopplingen över
järnvägen och till den föreslagna nya skolan
behöver stärkas och förutsättningarna för en
gång- och cykelbro över järnvägen bör därför
undersökas. En sådan sammanbindande
funktion skulle också stärka kopplingen
mellan befintliga Bro och Trädgårdsstaden,
och öka tillgängligheten inte bara till Bro IP

utan också till det rekreativa dagvattenstråk
som FÖP:en pekar ut.

Utveckla delar av Kvistaområdet
till ett nytt friluftsområde med
motionsspår, terrängspår och andra
möjligheter till friluftsaktiviteter.
En förstudie har gjorts för området Kvista
som består av ett större sammanhängande
skogsområde utan någon befintlig
bebyggelse. Delar av området pekas ut
för utveckling av nya bostäder men i de
delar där rekreationsvärdena bedöms vara
höga föreslås ett nytt friluftsområde med
möjligheter till olika typer av friluftaktiviteter.
Områdets närhet till pågående utbyggnad
i Tegelhagen samt ett flertal pågående
detaljplaner gör att det kommer fylla ett
viktigt behov av rekreation för framtida
boende. Men friluftsområdet ska även utgöra
en målpunkt för alla Upplands-Brobor och
besökare.
Tätortsavgränsningen går genom det föreslagna friluftsområdet och platsen utgör
entrén till tätorten från Säbyholm och
Ådöhalvön, vilket gör den till en strategisk
målpunkt i relationen mellan tätort och
landsbygd. I anslutning till friluftsområdet vid
Kvistaberg föreslås en yta för handelsträdgård
eller dylik verksamhet som speglar skärningspunkten mellan tätorten och landsbygden.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.

33

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : FÖP Bro 20211220 RevA

Ta vara på värdet av att
Upplands-Bro är en ö i Mälaren och
öka möjligheterna till bad- och båtliv
i Bro.
Bro har med sitt läge fördelen att dela en av
Stockholmsregionens viktigaste upplevelsevärden, nämligen den direkta närheten till
vattnet och Mälaren. Samtidigt upplevs inte
vattnet vara tillgängligt från stora delar av
Bro tätort och i förhållande till den långa
strandlinjen mot Mälaren är möjligheterna
till bad- och båtliv relativt begränsade. Vi
ska därför stärka kopplingar och utveckla
målpunkter vid Mälaren samt utveckla
möjligheten att angöra Bro från vattnet.
För att även stärka mälarkopplingen utanför
tätorten ska vi förverkliga Landsbygdsplanens
förslag om att skapa en gång- och cykelkoppling från tätorten till Ådöhalvön och
Björknäsbadet.

Öka möjligheterna till ett
differentierat näringsliv genom
fler mindre verksamhetslokaler
och samverkan med det lokala
näringslivet i samhällsplaneringen.
I Bro finns idag en stor bredd av olika typer
av näringsverksamheter som spänner mellan
storskaliga industriella verksamheter vid
Högbytorp, småskalig industri och handel
i Skällsta, lokal kommersiell service i Bros
centrala delar och även tätortsnära jordbruk.
I verksamhetsområdet Nygård pågår
detaljplanering och områdets befintliga
utformning och karaktär med storskalig
logistikverksamhet kan komma att förändras
framöver. I direkt anslutning till tätorten finns
även flera verksamheter som lockar besökare
till Bro, såsom golfanläggningar, galoppbana
samt hotell- och konferensanläggningar.
Samhällsplaneringen ska både ta hänsyn
till det lokala näringslivets förutsättningar
och bidra till att Bro är en attraktiv plats för
verksamheter att etablera sig på. Den fysiska
planeringen är en viktigt del i att skapa
förutsättningar för ett differentierat och
hållbart näringsliv.

Lejondalssjön
Högbytorp

Klövberga
Traﬁkplats Bro

E18

Skällsta

Kockbacka
Traﬁkplats

Mälaren

Torg, service och handel
Målpunkt Mälaren

DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
Nygård
DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDD

Bro IP utveckling

DDDDD
DDDDD Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark
DDDDD

Örnässjön

Strategisk koppling gång- och cykel
Tätortsavgränsning

Friluftsområde

Utvecklingsområde verksamheter: Området är
utpekat i ÖP 2010 för utveckling av Högbytorps
verksamhetsområde. Det finns ett planprogram
framtaget för området, vilket ska vara vägledande
vid eventuell kommande planering samt bygglovsprövning.
Befintliga verksamheter: Befintliga verksamhetsområden med storskaliga industriella verksamheter
i Högbytorp och småskalig industri och handel i
Skällsta.
Pågående detaljplan, nya verksamheter: I
området Klövberga pågår detaljplanering för ett
nytt verksamhetsområde.
Pågående detaljplan, befintliga verksamheter:
Nygård är ett befintligt verksamhetsområde där
arbete med en ny detaljplan pågår. Utformningen
av området och dess karaktär med storskaliga verksamheter kan komma att ändras i framtiden.

Bjökrnäs badplats. Foto: John Marin
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Genomförande – Hur ska FÖP Bro bli verklighet?
Planeringsinriktningar
•

•

Prioritera detaljplaner som är nära
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service.
Prioritera detaljplaner som bidrar
till att uppfylla kommunens mål
om ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart samhälle.

•

Ta hänsyn till de lokala
marknadsförutsättningarna i
kommunens arbete med nya
detaljplaner.

•

Följ upp i vilken utsträckning
kommunens detaljplanering och
bygglov följer intentionen i översiktsplanen.

•

Bevara områden med
naturvärdesklass 1 och 2. I områden
med naturvärdesklass 3 och 4 ska
grönkompensationsåtgärder vidtas
vid exploatering.

•

Arbeta strategiskt med mark- och
fastighetsinnehav för att styra
utvecklingen i Bro i enlighet med
FÖP Bro.

FÖP:en uttrycker kommunens
långsiktiga viljeinriktning för Bro.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro
tätort uttrycker kommunens långsiktiga
viljeinriktning för den fysiska planeringen.
Det är ett politiskt dokument som antas av
kommunfullmäktige.
Den fördjupade översiktsplanen blickar
långt fram i tiden, väger in både nationella,
regionala och lokala intressen och tar
bredare hänsyn än detaljplaneringen. Om
den politiska viljeinriktningen ändras på
ett betydande sätt ska översiktsplanerna
också ändras i enlighet med detta. Detta för
att ge en förutsägbarhet och kontinuitet i
planeringen för invånare, myndigheter och
andra aktörer som berörs av kommunens
fysiska planering.

Så här ska vi göra
Prioritera detaljplaner som är nära
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service.
Vi ska börja bygga det som ligger
närmast befintliga kommunikationer,
infrastruktur och service. Det förslag till
utbyggnadsordning som finns på nästa sida
grundar sig på den närhetsprincipen. Vi ska
inte heller tillskapa ny tätortsbebyggelse
utanför tätortsavgränsningarna.

Prioritera detaljplaner som bidrar till
att uppfylla kommunens mål om ett
hållbart samhälle.
I de flesta planer och projekt finns visioner
om att skapa vackra miljöer, bra bostäder
eller livskraftiga verksamheter. Men för att ett
projekt ska vara hållbart räcker det inte med
att projektet i sig har ett attraktivt innehåll.
Allt nytt vi bygger kommer att ha påverkan
på de människor och det samhälle som redan
finns. När vi lägger pengar och resurser på
att bygga nytt måste det nya bidra till att
vi uppnår våra mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun.

Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättningarna i kommunens
arbete med nya detaljplaner.
För ett hållbart genomförande som följer
efterfrågan ska kommunen ta sin del
av ansvaret för att ge bästa möjliga
förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och
släppa fram planer i rätt tid. De detaljplaner
som är under genomförande samtidigt
ska erbjuda olika boendeformer och inte
konkurrera med varandra inom samma
segment. Ur bostadsförsörjningssynpunkt är
det också viktigt att nyproduktionen erbjuder
olika boendeformer och hustyper för olika
faser i livet.
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Följ upp i vilken utsträckning
kommunens detaljplanering
och bygglov följer intentionen i
översiktsplanen.
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en
miljömässigt, ekonomiskt och socialt
hållbar kommun. För att bevaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp hur
väl viljeinriktningarna i FÖP Bro följs i
efterföljande politiska beslut, planering och
genomförande. Uppföljningen kommer också
att ge oss en indikation på hur väl FÖP Bro
fungerar som politiskt styrdokument.

Bevara områden med naturvärdesklass 1 och 2. I områden med
naturvärdesklass 3 och 4 ska
grönkompensationsåtgärder vidtas
vid exploatering.
Områden med naturvärden kan klassificeras
utifrån en skala enligt SIS-standard där
klass 1 utgör högst naturvärde och klass 4
innebär visst naturvärde. Vid nybyggnation
är det nästan alltid så att den mark som tas i
anspråk innehåller naturvärden. Det kan vara
motiverat att låta naturvärden ge vika för
nya bostäder, verksamheter eller något annat
som är viktigt för invånarna och kommunen,
men vi ska alltid kompensera för det. När
naturvärden försvinner ska nya naturvärden
tillföras i form av grönkompensation. Det
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kan till exempel ske genom skötselåtgärder,
restaurering av skadade miljöer, skapande
av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt
skydda naturområden som tidigare saknat
skydd. Inriktningen om grönkompensation
och bevarande av områden med de högsta
naturvärdena uttrycks sedan tidigare i
kommunens Grönplan som beslutades av
kommunfullmäktige 2008.
Genom att spara områden med höga
naturvärden tar kommunen ansvar
för att skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Arbeta strategiskt med mark- och
fastighetsinnehav för att styra
utvecklingen i Bro i enlighet med
FÖP Bro.
För att kunna styra utvecklingen och skapa
förutsättningar för förtätning och utveckling
av Bro, behöver kommunen arbeta strategiskt
med mark- och fastighetsinnehav. Det är
ett arbete som innefattar både avyttring och
förvärv av mark såväl som aktiv styrning,
förvaltning och utveckling av den mark
kommunen äger. Att till exempel arbeta
aktivt med markanvisningar för att attrahera
bostads- och fastighetsutvecklare för att
ge dem incitament att pröva önskvärda
upplåtelseformer eller projekt gör
kommunen till en medskapare av social
hållbarhet.
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Vad är en naturvärdesinventering
enligt SIS-standard?
Naturvärdesinventering (NVI) är ett sätt
att identifiera och klassa värdefulla
naturområden enligt en standardiserad
metod. Det huvudsakliga syftet är att
avgränsa och beskriva naturområden av
betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesinventering innehåller såväl
kartstudier och sammanställning av
tidigare kunskap, som fältinventering.
Metoden går ut på att beskriva ett så
kallat biotopvärde. Livsmiljöer (biotoper)
beskrivs genom till exempel trädålder
och förekomst av värdefulla ekologiska
strukturer som döda träd, ihåliga
träd, fuktiga partier och marker med
stenblock. Vidare beskrivs ett artvärde,
utifrån vilka skyddade eller ovanliga arter
som har påträffats under inventeringen.
Biotopvärdet och artvärdet fogas sedan
samman till ett naturvärde, där skalan går
från klass 1 (högsta naturvärde), via klass
2 (högt värde), klass 3 (påtagligt värde) till
klass 4 (visst värde).
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Förslag utbyggnadsordning:
Prioriterat �ll 2030
Prioriterat 2030 - 2040
Prioriterat e�er 2040

Pågående utbyggnad
Pågående detaljplan
Beﬁntlig bebyggelse
Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför beslut om antagande 2021-12-20.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – sammanfattning
Förslaget till fördjupad översiktsplan antas
medföra betydande miljöpåverkan och
omfattas av kravet enligt 6 kap miljöbalken
att genomgå en strategisk miljöbedömning.
Kommunen har utvidgat arbetet till att göra
en hållbarhetsbedömning. Den uppfyller
miljöbalkens krav men låter även sociala och
ekonomiska aspekter konsekvensbedömas.
Arbetet har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens
planarbete.
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget
i större utsträckning bidra till hållbar
utveckling jämfört med nollalternativet.
Det gäller både utifrån miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga
hållbarhetsperspektiv då det inte finns någon
tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.

Ekonomisk hållbarhet
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms
planförslaget vara mer hållbart jämfört med
nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv
samt befolkning och bostadsmarknad
omfattar båda alternativen utveckling av
bostäder, verksamheter och service samt
att tillgängligheten till pendeltågsstationen
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förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget
med handel och service och tillgängliggör
natur- och kulturvärden. Detta sammantaget
gynnar arbetsmarknad och näringsliv
samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i
Bro. Genom att planförslaget redovisar en
prio-ritering gällande utbyggnadsordning
bedöms planförslaget också vara mer hållbart
utifrån kommunalekonomi och robusthet.
Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger
också bättre förutsättningar för att kunna
nyttja kollektivtrafik och kommunal service
kostnadseffektivt.

Social hållbarhet
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget
vara mer hållbart utifrån folkhälsa kopplat
till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget
stärker möjligheterna till fysisk aktivitet och
rekreation, ökar tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer och ökar möjligheten att
gå och cykla. Planförslaget har tydligare
planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att
öka trygghet och tillgänglighet. I planförslaget
anges också hur förbättring av områden kan
ske samtidigt som de förtätas.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur
kulturmiljösynpunkt jämfört med
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nollalternativet. I planförslaget finns
planeringsinriktningar som tillgängliggör
natur- och kulturmiljöer, samt om att
tillvarata stationsområdets värdefulla
kulturmiljöer. I plankartan har
kulturmiljöintressen synlig-gjorts i de
områden där bebyggelse planeras i
anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro
stationsområde och Sandhaga). Planförslaget
innebär även mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Miljömässig hållbarhet
Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms
planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet
samt grönstruktur och biologisk mångfald.
Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda
vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror
bland annat på att planförslaget har tydligare
planeringsinriktningar gällande till exempel
utbyggd laddinfrastruktur, i karta pekar ut
områden för utveckling av kollektivtrafik,
strategiska områden för fördröjning av
dagvatten, ytor för översvämning och
skyfall samt pekar ut prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt
trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling,
liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
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För att begränsa utsläpp av växthusgaser
och för att rena och fördröja dagvatten och
skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. För
grönstruktur och biologisk mångfald innebär
planförslaget nya planeringsinriktningar
som säger att befintliga naturvärden av klass
1 och 2 ska sparas samt att klass 3 och 4 ska
grönkompenseras. När det gäller folkhälsa
utifrån buller, utsläpp till luft och risker
bedöms planförslaget och nollalternativet
vara likvärdiga. Förtätning innebär att
bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.

Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en
hållbar utveckling har utvärderats med hjälp
av en värderos. Det är en bedömning av
förutsättningarna att nå en hållbar utveckling
och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje
nollalternativ:

Om hållbarhetskriterierna
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med temadefinitioner och inriktningar för FÖP
Bro. Utifrån dessa definitioner har sedan en mindre arbetsgrupp
med tjänstepersoner definierat ett antal hållbarhetskriterier för
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Kriterierna har också
utgångspunkt i Agenda 2030, barnkonventionen och de nationella miljöoch folkhälsomålen. Det är dessa kriterier som syns i hållbarhetsrosen.
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Här ändrar eller specificerar
FÖP Bro 2040 ställningstaganden i
ÖP 2010

8
7

2

5

3

6

1a

1b

4

dels för areella näringar, jordbruksmark (1b).
En del av ytan i 1a avsätts också för rekreativ
dagvattenhantering. Det är fortsatt viktigt att
reservera mark för fyrspår på Mälarbanan
utmed hela sträckan.

Här pågår detaljplanering som
ändrar användning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:

2. Kvista

Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i
närheten av Bro Hofs golfbana. Anknyter till
utbyggnaden av Tegelhagen.

Tidigare utpekat för bostadsbebyggelse men
en stor del övergår till att pekas ut för
naturmark och areella näringar och
föreslås tillhöra landsbygden och ej ingå
i tätortsutvecklingen. Förstudie finns
framtagen för området och medföljer som
bilaga till FÖP Bro som detaljerar förslaget
till struktur för tillkommande markbostäder,
infrastruktur och rekreationsområden.

3. Söder om Ginnlögs väg
Området ligger utanför täortsavgränsningen
och är tidigare utpekat som utredningsområde för bostadsbebyggelse.
Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010

1. Kockbacka verksamhetsområde.
Tidigare utpekat som nytt mindre
verksamhetsområde i bullerutsatt läge mellan
väg och järnväg. Nu pågår detaljplanering för
en ny skola på delar av ytan, och den övriga
ytan pekas dels ut för småskaliga service-,
frilufts- eller idrottsanläggningar (1a) och
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I samband med pågående detaljplanering av
områdena Klockaren och Härnevi hage har
dock detta område bedömts som olämpligt
att bebyggas med hänsyn till bland annat högt
lokalt kulturmiljövärde och utgår därmed
Tätortsavgränsning
som
utredningsområde.
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen

Förslag ändrad
jämfört med utpekande i ÖP 2010
4. Öster
omanvändning
Kockbacka

Förstudie finns framtagen och medföljer som
bilaga till FÖP Bro som detaljerar förslaget
till struktur för tillkommande markbostäder,
infrastruktur och rekreationsområden.
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5. Klockaren

6. Härnevi hage
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i
närheten av Bro Hofs golfbana Anknyter till
utbyggnaden av Trädgårdsstaden och Bro IP.

7. Klöv och lilla Ullevi
Planuppdrag finns som syftar till att
undersöka möjligheten att bygga bostäder vid
handelsplatsen vid trafikplats Bro.

Här pågår detaljplanering inom
tidigare utredningsområde i
ÖP 2010 (pågående planer inom
utvecklingsområde listas ej):
8. Klövberga
Planarbete pågår och syftar till att utveckla
ett varierat område för verksamheter, logistik
och sällanköpshandel i kombination med
att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i
området bevaras och tillgängliggörs.
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Fördjupad översiktsplan för tätorten
Bro i Upplands-Bro, inför beslut om
antagande 2021-12-20.
Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars
Upplands-Bro kommun där inget annat
anges. Några av inspirationsbilderna är av
okänt ursprung.
Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild
AB.
Under arbetet med planförslaget fungerade
samhällsbyggnadsutskottet som politisk
styrgrupp.
Upplands-Bro har en strategisk placering
vid Mälaren, mitt i naturen med flera större
städer på lagom avstånd. Tack vare goda
kommunikationer kan man få det bästa av två
världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en
spännande framtidsutveckling. Kommunens
växande näringsliv gör att allt färre invånare
behöver pendla ut för att förvärvsarbeta.
Här finns ett rikt utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter som erbjuder aktiviteter och
avkoppling för alla intressen och åldrar.
www.upplands-bro.se/tatort
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
08 581 690 00

Foto : WSP
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Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en
växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil
nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter
till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro,
och en levande landsbygd.
Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller
besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till
grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och
goda möjligheter för företag att växa och anställa. En modern
kommun, som fokuserar på det viktiga.

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se/tatort
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil
stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts
en mångtusenårig historia med en spännande
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt
boende med en aktiv fritid.

Planeringsförutsättningar tillhörande den
fördjupade översiktsplanen för Bro i Upplands-Bro
kommun, FÖP Bro 2040, inför beslut om antagande
2021-12-20.

Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro
kommun där inget annat anges.

www.upplands-bro.se
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Finnsta i höstfärger. Foto: WSP.
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Förord och läsanvisning
I planeringsförutsättningarna
beskriver vi vilka avvägningar som
gjorts i FÖP Bro
Kommunen ska i översiktsplanen
redovisa sin bedömning av hur man avser
att tillgodose allmänna intressen enligt PBL
2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar
för ”Planeringsförutsättningar”. Här redogör
vi för de allmänna intressen som är relevanta
för FÖP Bro 2040, som riksintressen, förordnanden och hänsynsområden. Var och hur
avvägningar görs mellan olika allmänna
och till viss del enskilda intressen i FÖP Bro
redovisas i kommentarer i anslutning till
kartorna.

Avgränsning
Till Landsbygdsplanen hör en bilaga med
planeringsförutsättningar för hela kommun-

ens yta. Denna bilaga är motsvarande för
tätorterna Bro och Kungsängen. Kungsängen
är inkluderad i bilagan eftersom Bro och
Kungsängen behöver ses tillsammans i ett
sammanhang för att ge en rättvisande bild av
tätortsutvecklingen i kommunen. Kommentarerna om avvägningar i detta dokument
gäller dock endast Bro.
Planeringsförutsättningarna ska också läsas
i relation till den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och den fördjupade
översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016.
I FÖP Bro föreslås några mindre förändringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016.
Dessa förslag används genomgående här
i planeringsförutsättningarna. Läs mer om
tätortsavgränsningens förändring i avsnittet
”Ändringar av tätortsavgränsningen” i plandokumentet.

Det är plandokumentet som beslutas politiskt
Det är plandokumentet med dess utvecklingsstrategier, planeringsinriktningar och
markanvändningskartor som kräver ett
politiskt ställningstagande. FÖP Bro ska
beslutas och antas i kommunfullmäktige.
Planeringsförutsättningarna beslutas inte
politiskt utan utgör ett underlag till plandokumentet. Kartorna i dokumentet är ögonblicksbilder. Den geografiska informationen
är tänkt att bli ett levande planeringsunderlag
för fortsatt planering, bygglovsprövning och
annan tillståndsprövning.

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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Allmänna och mellankommunala intressen
Upplands-Bro är en del av Stockholms
län och Mälardalsregionen, och många
frågor och utmaningar är gemensamma.
Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur
och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang
där utmaningarna kring till exempel
bostadsförsörjning, klimatomställning och
social hållbarhet behöver mötas gemensamt.
I den här delen redogör vi kort för hur
Upplands-Bro förhåller sig till de mellankommunala intressen och riksintressen som
påverkas av FÖP Bro 2040.

Mellankommunala och regionala
intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi
behöver samarbeta med andra kommuner
kring utvecklingen. Här följer en kort
redogörelse för kommunens syn på de
mellankommunala intressen som är aktuella i
FÖP Bro 2040. I de utvecklingsstrategier och
den mark- och vattenanvändning som FÖP:en
föreslår har avvägningar gjorts mellan dessa
olika intressen.
Avvikelser från RUFS 2050
FÖP Bro 2040 pekar inte ut några nya ytor
för bebyggelse som avviker från Regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2050. Den antagna detaljplanen för
Tegelhagen innebär dock ett tillskott av ca
1500 bostäder i sekundärt bebyggelseläge
enligt RUFS plankarta. Utbyggnad av planen
pågår.

Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta
tätort österut
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för
fyrspår vid en förlängning av Mälarbanan,
vilket kan gynna invånarna i Bålsta. I övrigt
påverkar inte utvecklingen i Bro Håbos
utvecklingsplaner.
Barkarby-Jakobsbergs utveckling som
regional kärna
Kommunen stödjer utvecklingen av BarkarbyJakobsberg som regional kärna. Det ökade
utbudet av bostäder och handel i BarkarbyJakobsberg, och den planerade tunnelbanelinjen till Barkarby är positivt för UpplandsBro och knyter kommunen starkare till
Stockholmsregionen. Omvänt innebär också
Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner
på sikt större befolkning och mer underlag för
kollektivtrafik och service i regionkärnan.
Järfällas utvecklingsplaner för Stäket
Påverkas inte av FÖP Bro 2040.
Regionala gång- och cykelstråk
Kommunen vill öka möjligheterna att ta
sig fram till fots och på cykel, och FÖP
Bro pekar ut ett antal gång- och cykelstråk
som ska stärkas. De regionala gång- och
cykelstråken är mycket viktiga för att knyta
ihop cykelinfrastrukturen i kommunen
med den i Håbo och Järfälla, och på så sätt
stärka kopplingen både västerut och till
Stockholm. FÖP Bro innehåller också flera
planeringsinriktningar om att förstärka

cykelinfrastrukturen på olika sätt.
Arlandaförbindelse via Erikssund och
Sigtuna, inklusive bussförbindelse från
Bålsta
Påverkas inte av FÖP Bro 2040.
Arlandaförbindelse/utbyggnad av
Rotebroleden
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden
är färdig och avslutad).
Sjö- och färjeförbindelse med andra Mälarkommuner (nöjes-/turism-/arbetspendling)
Kommunen vill främja möjligheten att ta
sig runt på vattnet inom kommunen och
till andra kommuner i Mälaren. FÖP Bro
pekar ut strategiska kopplingar för båt som
en del av sin utvecklingsstrategi. FÖP Bro
har också en planeringsinriktning som säger
att kommunen ska ta vara på värdet av att
Upplands-Bro är en ö i Mälaren och öka
möjligheterna till bad- och båtliv i Bro. I detta
skulle kunna ingå att tillsammans med andra
Mälarkommuner utveckla färjeförbindelserna,
främst mellan Upplands-Bro och de närmaste
grannkommunerna samt Stockholm. Detta
har tidigare utforskats närmare i Projekt
Strandutveckling, ett samarbete med
kommunerna Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna,
Upplands-Väsby samt Region Stockholm (då
Stockholms läns landsting) och presenterades
i en slutrapport 2014. Det behövs dock ett
omtag i arbetet för att omsätta projektets idéer
i praktikten.
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7

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : Planeringsförutsättningar FÖP Bro 20211220

Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta)

Regionala vandrings-, cykel, kanot- och
skridskoleder och dylikt.

Påverkas inte av FÖP Bro2040.

Upplands-Bro är en friluftskommun där
närheten till Mälaren, sjöar och natur är
en av de största resurserna. Inom tätorten
går Vikingaslingan (skridskoled, väster
om Stäksön), Upplands-Broleden som går
genom både Bro och Kungsängen, samt
Mälardalsleden genom Kungsängen mot
Bålsta, Sigtuna och Järfälla. Genom att peka
ut och stärka strategiska kopplingar för
gång och cykel ökar vi tillgängligheten till
vandringslederna.

Den regionala grönkilen, Görvälnkilen
Upplands-Bro vill värna den regionala
grönkilen. FÖP Bro 2040 pekar dock ut ett
utredningsförslag för en ny vägkoppling
mellan Brunna verksamhetsområde och
Kockbacka trafikplats. Syftet med en eventuell
vägkoppling är att öka vägkapaciteten för
tunga transporter till lager- och logistikverksamheten i Brunna. Denna vägsträckning
skulle i så fall gå genom grönkilen, parallellt
med E18. Närmare utredningar och
konsekvensbeskrivningar är under arbete
och kommer att presenteras i samband med
att FÖP Kungsängen går ut på granskning
framöver. Detta eftersom vägen främst är
till för att hantera ökade trafikmängder i
Kungsängen.
FÖP Bro 2040 pekar också ut en eko- och
sociodukt över E18 och den eventuella nya
vägförbindelsen för att stärka den svaga gröna
koppling som RUFS 2050 pekar ut i grönkilen.
Även eko- och sociodukten kommer att
utredas och presenteras närmare inom ramen
för FÖP Kungsängen.
Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden
Påverkas inte.

Utveckling av Högbytorpsområdet med
inriktning på miljö, energi, återvinning och
kretslopp
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av
tätorten och ska även fortsättningsvis stärkas
och utvecklas som en hub för verksamheter
med inriktning på miljö, energi och
återvinning.
Handelsutveckling i Brunna och Skällsta
samt i grannkommunerna
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta
även fortsättningsvis ska fortsätta vara
kommunens nav för sällanköpshandel och
volymhandel. Den torgnära handeln kommer
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och
lokal prägel.
Mellankommunalt och regionalt samarbete
kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023).
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Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med
avfallshantering genom samverkan och
erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan
enligt vattendirektivet
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst,
vilket innebär att det finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas
för vattenförekomsten. De delar av
Mälaren som är mottagare av vattnet som
rinner från Bro och Kungsängen har ett
mycket högt skyddsvärde och uppfyller
enligt senaste status-bedömningen inte
miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande
tillskott av bebyggelse planeras i Bro och
Kungsängen och för att skydda de känsliga
recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas
till vara vid förtätning och att vattnet ska få ta
plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska värnas
och ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar som ska bidra till att
rena vattnet och på så sätt öka möjligheterna
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för
vatten. I plankartan pekas strategiskt
viktiga områden ut för dagvattenhantering
med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden. I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten,
översvämningar och skyfall.
Eftersom Broviken är huvudsaklig
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mottagare av dagvattnet från Bro behövs
en strategisk planering utifrån var åtgärder
kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen arbetar med att ta fram en
dagvattenplan och en dagvattenpolicy.
Kommunen arbetar också med att ta fram ett
åtgärdsprogram för Broviken där vi kommer
att tydliggöra vad som behöver göras för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
uppfyllas.

och statliga ställningstaganden om exempelvis
skyddsvärda områden. När staten pekar ut
geografiska områden som är av nationell
betydelse för olika samhällsintressen, kallas
dessa för riksintressen.

Östra Mälarens vattenskyddsområde
(dricksvatten)

De kraftledningar som går genom kommunen
ligger utanför tätortsavgränsningarna och
påverkas på så sätt inte av de fördjupade
översiktsplanerna. Däremot utgör den
kapacitetsbrist som finns i stomnätet i hela
Mälardalsregionen ett hinder för UpplandsBro kommuns möjligheter att bygga
bostäder och verksamheter. Kommunens
utbyggnadsplaner innebär på motsvarande
sätt också att vi gör anspråk på en del av länets
begränsade elkapacitet.

Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde, primär och sekundär
skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för
ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln
och Skytteholm inom Östra Mälaren. Detta
för att säkra tillgången till dricksvatten på lång
sikt.
FÖP Bro föreslår att Bro ska förtätas. Utökad
bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena
och fördröja dagvatten.

Totalförsvarets riksintresse och avgränsning
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan
Påverkas inte av FÖP Bro 2040.
Riksintresse för kraftledningar

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken
(hela Mälaren med dess öar och stränder)

Allmänna och statliga intressen

Riksintresset för Mälaren med dess öar
och stränder innebär att exploatering och
andra ingrepp i de utpekade områdena
inte får medföra att områdenas natur- och
kulturvärden skadas påtagligt. För vart och ett
av områdena gäller dessutom särskilda förbud
eller krav på hänsyn.

Kommunens översiktsplanering är skyldig
enligt lag att ta hänsyn till det allmännas bästa

Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort
som ligger söder om järnvägen. FÖP Bro

Som beskrivs under föregående rubrik
föreslår FÖP Bro ett antal utpekanden och
planeringsinriktningar för att rena dagvatten
och förbättra vattenmiljön på olika sätt.

föreslår en mindre justering av tätortsgränsen
för att införliva planområdena för Klockaren
och Härnevi hage där detaljplanering pågår.
Planerna gäller två mindre bostadsområden,
och hänsyn behöver tas i detaljplaneringen
till såväl riksintresset för friluftsliv som till de
höga lokala kulturmiljövärdena. Kommunen
har med hänsyn till bland annat riksintresset
och områdets höga kulturmiljövärden valt
att inte ytterligare utvidga tätorten söder om
Ginnlögs väg, trots den relativa närheten till
pendeltågsstaionen.
FÖP Bro pekar även ut området Kvista söder
om järnvägen för bostäder i kombination
med ett nytt friluftsområde. En förstudie
har gjorts för området som i dagsläget är ett
större sammanhängande skogsområde utan
någon befintlig bebyggelse. Delar av området
pekas ut för utveckling av nya bostäder men
i de delar där rekreationsvärdena bedöms
vara höga föreslås ett nytt friluftsområde med
möjligheter till olika typer av friluftaktiviteter.
Detta bedömer vi snarast kommer stärka
riksintresset för friluftslivet enligt 4 kap
miljöbalken.
Flygets riksintresse samt avgränsning
(Arlanda) och flygbullerpåverkan
Kollektivrafikförbindelserna mellan
Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och
kommunen ska verka för att få bättre
förbindelse till Arlanda flygplats. Bebyggelsen
inom kommunens tätorter ligger inte inom
influensområdet för flygbuller.
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Riksintresse för kulturmiljövården
Det fanns tidigare ett utpekat riksintresseområde för kulturmiljövården i Bro, se kartan
över tidigare riksintresse kulturmiljövården
längre fram i dokumentet. Detta område har
dock tagits bort som riksintresse genom ett
beslut av Riksantikvarieämbetet 2020-11-30.
Kommunen bedömer dock att det fortfarande
finns höga lokala kulturmiljövärden i området
som bör värnas. Detta ligger till grund för
ställningstagandet att inte ytterligare utöka
tätortsgränsen söder om Ginnlögs väg.
Riksintresse för kommunikationer - E18
Väg E18 ingår i det av EU utpekade Trans
European Transport Network, TEN-T. Vägarna
som ingår i TEN-T är av särskild internationell
betydelse. E18 är en väst-östlig förbindelse
som förbinder Stockholm med Oslo via
Västerås, Örebro och Karlstad.
Den bebyggelse som FÖP Bro 2040 föreslår
kommer naturligtvis att innebära en ökad
belastning på E18. All föreslagen bebyggelse
i FÖP Bro 2040 med undantag av Kvista
ligger dock inom primärt bebyggelseläge
enligt RUFS 2050, och går alltså i linje
med den regionala överenskommelsen
om bebyggelseplanering. När det gäller
Kvista uppgår antalet bostäder i förstudien
till ca 230 bostäder, vilket motsvarar antal
bostäder i gällande detaljplan för området där
genomförandetiden har gått ut. Vi bedömer
därmed att Kvistas påverkan på E18 kommer
att bli försumbar.

10

Trafikverket har pekat på behovet av en
systemanalys som visar de kumulativa
effekterna av kommunens samlade
exploateringar i Bro och Kungsängen.
Kommunen håller med om att en sådan
analys behövs och undersöker just nu
förutsättningarna för att genomföra en sådan.
Detta kommer dock i så fall att ske inom
ramen för arbetet med FÖP Kungsängen,
eftersom det främst är kommunens planerade
exploateringar i Kungsängen som avviker
från den regionala planeringen. Brunna
trafikplats bedöms i flera redan genomförda
trafikanalyser som särskilt utsatt för ökad
belastning i framtiden, vilket är ytterligare en
anledning till att systemanalysen kopplas till
just Kungsängen.
Riksintresse för kommunikationer Mälarbanan
Mälarbanan går från Stockholm norr om
Mälaren, via Västerås till Örebro. Banan är
av nationell betydelse och trafikeras av både
person- och godstrafik, och från Bålsta mot
Stockholm även av pendeltåg.
Den bristande spårkapaciteten på Mälarbanan
och de problem det för med sig är väl kända.
Trängseln är stor på såväl pendeltågen
till Kungsängen/Bålsta som på tågen
mot Enköping och Västerås. Systemet är
störningskänsligt.
Höjd kapacitet på järnvägen har stor betydelse
för Upplands-Bro så att kommunen kan
få ökad turtäthet och mindre störningar
och trängsel i pendeltågstrafiken. Fler spår
ger också möjlighet till bättre pendlings-
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möjligheter mot Enköping och Västerås. För
att trygga möjligheten att i framtiden bygga
fler spår från Kallhäll och västerut genom
Upplands-Bro ska mark reserveras längs
nuvarande dubbelspår.
Under 2020 tog kommunen fram en
förstudie för Bro station som undersökte olika
scenarier för utveckling av stationsområdet.
Som en följd av stationsutredningen gav
Samhällsbyggnadsutskottet ett uppdrag
om att ta fram ett utvecklingsprogram för
stationsområdet. Utvecklingsprogrammet ska
fokusera på alternativet ”Västlig entré”, som
utgår ifrån en ny entré till den nordvästra
änden av perrongen.
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Markägoförhållanden

¯

Avvägningar och hänsyn
Kartan visar markägoförhållanden
i tätorterna Bro och Kungsängen.
Av kartan framgår att merparten
av marken i tätorten ägs av andra
än kommunen eller dess bolag.
FÖP Bro slår fast att det är särskilt
viktigt för kommunen att säkerställa
tillgången till ytor vid Bro station
för utveckling av bussterminal,
infartsparkering för bil och cykel och
stationsnära service, samt ytor för
framtida fyrspår.

Teckenförklaring
Upplands-Brohus AB
Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun - tomträtt
Upplands-Bro Kommunfastigheter
Övriga markägare
Strandlinje
E 18
Järnväg
Naturreservat
Totalförsvarets riksintresse

0

1 000 m

Tätortsavgränsning
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Bestämmelser
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro pekar ut ett utredningsförslag
för ny vägkoppling mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En förutsättning
för en sådan vägkoppling är att
det är möjligt att upphäva delar av
Lejondals naturreservat (kommunalt
naturreservat). En utredning av
denna och andra förutsättningar
för en eventuell vägkoppling pågår
inom ramen för arbetet med FÖP
Kungsängen, varför ingen vidare analys
presenteras i samband med granskning
av FÖP Bro.

Teckenförklaring
Naturreservat
Nybyggnadsförbud enligt väglagen
Biotopskydd
Täkttillstånd
Vattenskydd
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Planlagda områden

¯

Avvägningar och hänsyn
Som kartan visar är fortfarande
relativt stora delar av Bro tätort inte
detaljplanerade. I de norra delarna
(Högbytorp) finns dock ett gällande
planprogram (Planprogram för
Högbytorp, godkänt 2011) som ger
förutsättningarna för verksamheten
som bedrivs där. Detaljplanering av
området är inte aktuellt i dagsläget.
I den sydöstra delen av planområdet
för FÖP Bro ligger området ”Öster
om Kockbacka” som i FÖP Bro pekas
ut för naturnära markbostäder som
följer landskapet och där värdefull
natur sparas och kan utgöra ett värde
både för de boende och för andra
besökare. Se förstudien för Öster om
Kockbacka.
FÖP Bro förespråkar förtätning i
kollektivtrafiknära lägen och att inga
ytterligare stora bebyggelseområden
för bostäder ska pekas ut då
kommunen har god planberedskap
för lång tid framöver. Mindre
områden för bostäder kan dock
tillkomma.
Teckenförklaring
Planlagda områden
Pågående plan- och programuppdrag
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
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Verksamhetsområden
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro föreslår ändrad användning
av det som pekades ut som
Kockbacka verksamhetsområde, ett
nytt mindre verksamhetsområde
i bullerutsatt läge mellan väg
och järnväg, i ÖP 2010. Nu
pågår detaljplanering för en ny
skola på delar av ytan, och den
övriga ytan pekas dels ut för
småskaliga service-, frilufts- eller
idrottsanläggningar, och dels för
areella näringar, jordbruksmark. En
del av ytan avsätts också för rekreativ
dagvattenhantering. FÖP Bro 2040
preciserar markanvändningen på
sidan 40 i plandokumentet.
Det är fortsatt viktigt att reservera
mark för fyrspår på Mälarbanan
utmed hela sträckan.

Teckenförklaring
Befintligt
Detaljplan finns ej utbyggt
Detaljplaneprogram finns
Pågående detaljplan
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Areella näringar
– väghinder
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro slår fast att Enköpingsvägen
ska utvecklas till en stadsgata, med
förtätning längs vägen och entréer
mot gatan. FÖP Bro lyfter dock att
det även fortsättningsvis ska vara
möjligt för tung trafik att färdas på
Enköpingsvägen, och att hinder för
lantbruksfordon ska undvikas.

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin
Väghinder objekt
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Bebyggelse, anläggningar och service
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Aktivitetsplatser
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro slår fast i en planeringsinriktning att kommunen ska
planera för aktiva mötesplatser
som bidrar till att knyta ihop Bros
olika delar och stärka den sociala
sammanhållningen.

Teckenförklaring
Större friluftsområde med flera aktiviteter
Lekplatser
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Golfbana
Simhall
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Antal kvadratmeter
friyta per boende
Avvägningar och hänsyn
Kartan visar att tillgången till friyta
per boende är mindre för de boende i
flerbostadshus, jämfört med dem som
bor i villa eller radhus. Bro har många
tätortsnära grönytor av olika karaktär som
används i olika hög grad för rekreation
och lek, men en del av dem kommer att
tas i anspråk när Bro förtätas. För att de
boende även framgent ska ha tillgång till
tätortsnära grönska och rekreation tar
FÖP Bro ställning för att de förtätningar
som görs ska innebära något positivt
för broborna, och kommunen ska ta
tillfället i akt vid förtätningsprojekt att
höja kvaliteten på närliggande grönytor.
FÖP Bro har flera planeringsinriktningar
som syftar på att bevara och stärka
friytor och tätortsnära grönytor. En
övergripande naturvärdesinventering
och en kartläggning av ekosystemtjänster
i tätorterna ligger också till grund för
vilka ytor som tas i anspråk och vilka som
bevaras.
Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende
14 - 20 kvm
20 - 30 kvm
30 - 40 kvm
40 - 50 kvm
50 - 60 kvm
> 60 kvm
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Gångavstånd
skola och förskola
Avvägningar och hänsyn
Som kartan visar har de flesta barn idag
ett relativt kort avstånd till skola och
förskola. Eftersom kartan endast visar
befintliga förskolor och skolor finns de
planerade skolorna i Tegelhagen och vid
Kockbacka gärde inte med i kartan. Dessa
skolor kommer till exempel innebära
att gångavståndet minskar för boende i
Tegelhagen, men kan öka för barnen i
de norra delarna av Bro när Broskolan
försvinner från centrum.
För de områden med bostäder som ligger
längst från centrum är det viktigt att det
finns bussförbindelser och bra gång- och
cykelvägar. FÖP Bro pekar ut strategiska
kopplingar för gång och cykel som ska
stärkas. Förstudierna för Kvista och Öster
om Kockbacka beskriver närmare hur
kopplingarna ska se ut i områdena som
studeras.
Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola
< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
3000 - 4000
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Samhällsservice och
kommunal service
Avvägningar och hänsyn
Se resonemang om skolor och
förskolor på föregående sida.

Teckenförklaring
Öppen förskola
Förskola kommunal
Förskola pedagogisk omsorg
Förskola fristående
Kulturskolan
Grundskola kommunal
Grundskola frisående
Fritidsgård
grundsärskola, särskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Egghult, skolskjuts
Nyborg, skolskjuts
Smidö, skolskjuts
Lennartsnäs, skolskjuts
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Boendetäthet Antal boende inom en
radie på 57 meter
Avvägningar och hänsyn
Kartan ger en översiktlig bild av hur
boendetätheten i tätorterna ser ut i dagsläget. Under arbetet med FÖP Bro har
kommunen också gjort en täthetsanalys
som jämför de befintliga bostadsområdena
med dem som är under utbyggnad (se PM
- Boendetäthet och nåbarhet i UpplandsBro kommun). Analysen visar att tätheten
i de nya stora bostadsområden som byggs
(Tegelhagen och Trädgårds-staden) är
nästan lika hög som i det tätaste befintliga
området Råby. I och med att flera både
befintliga och kommande områden har
relativt hög täthet är det viktigt att service
och tillgång till tätortsnära natur också
ökar när befolkningen växer. Detta är ett
av motiven till att FÖP Bro föreslår ett nytt
frilufts- och rekreationsområde i Kvista.
Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter
< 20
20 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 350
350 - 420
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kommunikationer, transporter och trafik
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Väghållare
Avvägningar och hänsyn
Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är
det fördelaktigt prioritera ny bebyggelse
som ligger i anslutning till befintlig
infrastruktur. Detta resonemang ligger
i linje med FÖP Bros huvudsakliga
inriktning om att satsa på förtätning vid ny
bebyggelseutveckling.

Teckenförklaring
E 18
Järnväg
Enskild
Kommunal
Statlig
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kommunikationer
– övergripande
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro pekar särskilt på vikten av
att fylla de luckor i cykelnätet som
begränsar framkomligheten. Flera
planeringsinriktningar handlar om
att utveckla cykelinfrastrukturen.
Detta sker framför allt genom
det kontinuerliga arbetet med
kommunens gång- och cykelplan
(2021).

Trafikplats Bro

840

269

907
Trafikplats Kockbacka

902

E18

Trafikplats Kungsängen

Teckenförklaring
Cykelnät
Kommunikation, större vägar
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Kollektivtrafik
Avvägningar och hänsyn
En robust och väl utbyggd
kollektivtrafik är en förutsättning för
att klara omställningen till ett mer
hållbart samhälle. FÖP Bro slår fast
i ett antal planeringsinriktningar
att kollektivtrafikens behov av ytor
ska ha företräde framför andra
intressen. Som beskrivs i planen
ska vi också prioriteradetaljplaner
som är nära kollektivtrafik, teknisk
infrastruktur, centrumnoder och
service. Planen lyfter också att det
är önskvärt med en ny vägkoppling
i Bro norr om centrum, framför
allt mellan Lejondalsvägen och
Kockbackavägen för att möjliggöra
en mer effektiv körsträcka för buss
genom Bro. Den exakta dragningen
av en sådan vägkoppling måste dock
utredas närmare.

Teckenförklaring
Busshållplats
Busslinje
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Utvidgat spårområde
och skyddsavstånd
Avvägningar och hänsyn

¯

Mark behöver reserveras för att
möjliggöra utvidgat spårområde med fler
spår. Som en förutsättning gäller därmed
att utvidga spårområdet med 5 meter
på var sida om befintligt spårområde.
Trafikverket har i sitt granskningsyttrande
framfört att det kan krävas ytterligare
utrymme för att utvidga spårområdet.
Myndighetens gällande riktlinjer har dock
inte reviderats när denna handling tsa
fram.
Längs spårområden finns riktlinjer
gällande skyddsavstånd för uppförande av
byggnader samt olika typer av funktioner.
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas
inom 30 meter från spårmitt på närmaste
spår. Avståndet innefattar ett allmänt
skyddsavstånd på 25 meter samt ett tillägg
på 5 meter som medger en viss utveckling
av järnvägsanläggningen.
•

•
•

Skyddsavstånd från spårmitt till
byggnad är som minst 25 meter.
Ytterligare avstånd kan tillkomma.
Skyddsavstånd från spårmitt till
parkering är som minst 15 meter.
Skyddsavstånd från spårmitt till
köryta/väg/gc är som minst 10 meter.
Teckenförklaring

5 meter från spårmitt
10 meter skyddsavstånd
15 meter skyddsavstånd
25 meter skyddsavstånd
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Teknisk försörjning
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Vatten och avlopp

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk
VA verksamhetsområde
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kretsloppscentraler,
avfall och täkter
Avvägningar och hänsyn
Planförslaget har reviderats så
att föreslagen lokalisering av ny
kretsloppscentral vid Kockbacka
trafikplats är borttagen. Det finns
ett fortsatt behov av en ny större
kretsloppscentral, som ersätter de
två befintliga i Bro och Kungsängen,
för att möta framtida behov
av avfallshantering. Befintliga
kretsloppscentraler är för trånga
och kan inte tillgodose dagens och
framtidens behov.
I ett kommande planarbete kommer
en vidare lokaliseringsprövning
behöva göras för att identifiera
en lämplig plats för den framtida
anläggningen. Den tidigare utpekade
platsen i anslutning till Kockbacka
trafikplats är inte utesluten vid en
kommande lokaliseringsprövning.

Teckenförklaring
Kretsloppscentral
Avfallshantering & möjlig framtida energiproduktion
Täkt - aktiv
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Vattenplanering
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Vattenplanering–
Ekologisk status och
avrinningsområden

¯

Avvägningar och hänsyn
Kartan är gjord utifrån
data ur databasen för VISS
(VattenInformationsSystem Sverige)
som beslutades 2016. FÖP Bro
föreslår ett antal utpekandenoch
planeringsinriktningar för att rena
dagvatten och skydda känsliga
vattenmiljöer på olika sätt. Se
vidare beskrivning på s 8-9 i
planeringsförutsättningarna.

Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Teckenförklaring

Mälaren - Ryssgraven

God ekologisk status
Måttlig ekologisk status

Lillsjön

Oklassad
Avrinningsområde - särskilt känsliga områden
Avrinningsområde

Mälaren - Broviken

E 18

Kungsängen

Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Vattenplanering –
Ekologiskt känsliga
områden, vattenskydd,
större vattentäkter
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro föreslår ett
antal utpekanden och
planeringsinriktningar för att rena
dagvatten och skydda känsliga
vattenmiljöer på olika sätt. Se
vidare beskrivning på s 8-9 i
planeringsförutsättningarna.

Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven
Teckenförklaring
Lillsjön

Större vattentäkt
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Ekologiskt känsliga sjöar
Östra Mälaren vattenskyddsområde

Mälaren - Broviken
Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

Mälaren - Tibbleviken
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Markavvattningsföretag

¯

Teckenförklaring
Markavvattningsföretag
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Vattenreglering
Avvägningar och hänsyn
Med utgångspunkt i bland annat
denna karta över landskapets
förmåga till vattenreglering pekar
FÖP Bro ut ett antal ytor för
dagvatten, översvämningar och
skyfall. Syftet med dessa ytor är att
bidra till att ta hand om dagvatten
och överskottsvatten som annars
riskerar att påverka både befintlig
och kommande bebyggelse.
De strategiska blågröna stråken
identifierades och pekades ut
tidigt i processen, för att förslagen
till områden att förtäta skulle
anpassas efter dessa ytor och inte
tvärtom. Den mindre kartan visar
föreslagen ny bebyggelse samt ytor
för dagvatten, översvämningar och
skyfall. För de ytor där bebyggelse
och dagvattenhantering överlappar
(mellan Lejondalsvägen och Stora
sandhagen samt centrala Bro norr
om järnvägen närmast spåren)
föreslår vi småskalig bebyggelse i
kombination med parkmiljö där
ytor för dagvatten ska ingå.
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Bebyggelseutveckling

Torg, service och handel

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster DDDDDDAreella näringar, tätortsnära jordbruksmark
Strategiska blågröna stråk

Tätortsavgränsning

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet
Klass 1 (obefintligt)
Klass 2 (visst)
Klass 3 (påtagligt)
Klass 4 (högt)
Klass 5 (högsta)
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
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Kulturmiljövärden
Avvägningar och hänsyn
Riksintressen för kulturmiljövården
•
Håtuna - Håbo-Tibble
•
Låssa
•
Görväln - farled och herrgårdslandskapet

¯

Lokala intressen för kulturmiljö
Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP 2010
samt i kulturmiljöutredningarna ”Bro
– kulturmiljöer” och ”Kungsängen –
kulturmiljöer” (2019). Riksintresset för
kulturmiljövården i Bro som tidigare
pekade ut området söder om Ginnlögs
väg inkl Bro kyrka, har tagits bort genom
ett beslut av Riksantikvarieämbetet
2020-11-30. Kommunen bedömer dock
att det fortfarande finns höga lokala
kulturmiljövärden i området som
bör värnas. Detta ligger till grund för
ställningstagandet att inte ytterligare utöka
tätortsgränsen söder om Ginnlögs väg.
Det finns också lokala kulturmiljövärden
i Bro stationsområde, som pekas ut för
stationsutveckling och viss förtätning.
De råd och riktlinjer som framkommer i
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara
vägledande vid kommande planering och
bygglovsprövning.
Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930
Karaktärsområde
Särskilt värdefullt område
E 18
Kulturmiljö riksintresse
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Fornlämningar
Avvägningar och hänsyn
Alla fornlämningar skyddas enligt
kulturmiljölagen och åtgärder som
påverkar fornlämningar kräver
tillstånd från Länsstyrelsen.

Teckenförklaring
Fornlämning punkt
Fornlämning område
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och rekreation –
anläggningar
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro föreslår i en planeringsinriktning att Bro IP ska utvecklas
som en gemensam mötesplats
för personer i alla åldrar med fler
ytor och funktioner. Utöver detta
pekar FÖP Bro ut flera ytor med
tätortsnära natur som ska värnas
och/eller utvecklas för rekreation,
till exempel Råbyskogen där det
redan idag finns motionsspår och
frisbeegolfbana.

Teckenförklaring
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
Badplatser
Båtplats
Motionsspår
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och rekreation
– leder
Avvägningar och hänsyn
De strategiska kopplingarna för gång
och cykel som FÖP Bro föreslår
har kommunens grönplan som
utgångspunkt. Kopplingarna ansluter
i många fall till befintliga leder och
promenadstråk, och syftar till att
binda ihop olika delar av Bro med
varandra samt med målpunkter och
Mälarens vatten.

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk
Cykelnät
Vikingaslingan, skridskoled
Vandringsleder, förslag
Upplands-Broleden, vandringsled
Ridled
Mälardals cykelled
Kanotled
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturskydd
Avvägningar och hänsyn
Upplands-Bro vill värna den regionala
grönkilen. FÖP Bro pekar dock ut ett
utredningsförslag för en ny vägkoppling
mellan Brunna verksamhetsområde
och Kockbacka trafikplats. Syftet med
en eventuell vägkoppling är att öka
vägkapaciteten för tunga transporter till
lager- och logistikverksamheten i Brunna.
Denna vägsträckning skulle i så fall gå
genom grönkilen, parallellt med E18.
Närmare utredningar och konsekvensbeskrivningar är under arbete och
kommer att presenteras i arbetet med FÖP
Kungsängen.

¯

FÖP Bro pekar också ut en eko- och
sociodukt över E18 och den eventuella nya
vägförbindelsen för att stärka den svaga
gröna koppling som RUFS 2050 pekar ut
i grönkilen. Även eko- och sociodukten
kommer att utredas närmare inom ramen
för FÖP Kungsängen.
FÖP Bro pekar också ut ny
bostadsbebyggelse i området Kvista,
men marken som omfattar den gröna
värdekärnan ingår i det utpekade
friluftsområdet och bevaras.
Teckenförklaring
Naturreservat
Naturreservatsförslag

"

Regionalt svagt samband
Grön kil
Grön värdekärna
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden –
övergripande
Avvägningar och hänsyn
I arbetet med FÖP Bro har en övergripande naturvärdesinventering och en
kartläggning av ekosystemtjänster gjorts
för tätorterna. Områdena för föreslagen
ny bebyggelse är anpassad för att spara
så mycket av de höga naturvärdena
som möjligt, samtidigt som kommunen
kan bygga fler bostäder och förtäta för
att utveckla Bro. I området Öster om
Kockbacka har bebyggelsen till exempel
placerats ut på ett sätt som bevarar de höga
natur-värdena i området, som dessutom
kan bli till en värdefull kvalitet för de
boende och andra besökare. Detsamma
gäller de flesta föreslagna förtätningarna
inom centrala Bro, som förlagts till platser
utan höga naturvärden. Ett undantag är
områdena Klockaren och Härnevihage där
detaljplanering för bostäder pågår.
FÖP Bro innehåller också en planeringsinriktning som säger att kommunen ska
bevara områden med naturvärdesklass 1
och 2. I områden med naturvärdesklass
3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid exploatering.
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Bebyggelseutveckling

Torg, service och handel
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Grönområden rekreation och ekosystemtjänster DDDDDDAreella näringar, tätortsnära jordbruksmark
Strategiska blågröna stråk

Tätortsavgränsning

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde
Klass 2 - högt naturvärde
Klass 3 - påtagligt naturvärde
Klass 4 - visst naturvärde
Ängs- och betesmarker
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden ädellöv
Avvägningar och hänsyn
Det finns gott om ädellövsträd
i Upplands-Bro. FÖP Bro har
haft som utgångspunkt att
ädellövsmiljöer ska skyddas så långt
det är möjligt, och att det är särskilt
viktigt att spridningssambanden
finns kvar när kommunen förtätas.

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))
Ädellövmiljöer
Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden groddjur
Avvägningar och hänsyn
Även groddjuren är vanligt
förekommande i kommunen.
Områdena som utgör lekvatten för
groddjur är så utbredda i tätorten
att det är svårt att undvika påverkan
när kommunen växer och byggs
ut. Dock är det framför allt de
redan beslutade detaljplanerna för
Trädgårdsstaden och Tegelhagen
samt befintlig bebyggelse som tar
grodornas miljöer i anspråk. Genom
placeringen av den föreslagna
bebyggelsen i Kvista och förslagen
till ytor för dagvattenhantering
med mera innebär FÖP Bro att
åtminstone en del av grodornas
lekvatten sparas.

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur
Spridningsområde groddjur
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Strandskydd

¯

Teckenförklaring
Strandlinje
Standskyddsområde generell, 100 m
Planlagda områden
Beslut om utvidgat strandskydd
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Hälsa och säkerhet
46

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, inför beslut om antagande 2021-12-20

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : Planeringsförutsättningar FÖP Bro 20211220

Översvämningar
skyfall

¯

Avvägningar och hänsyn
Se text på sidan 35 om
vattenreglering och utpekade
blågröna stråk.

Teckenförklaring
Lågpunktskartering, översvämningsrisk skyfall
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Översvämningsrisk
100-årsregn

¯

Avvägningar och hänsyn
Se text på sidan 35 om
vattenreglering och utpekade
blågröna stråk.

Teckenförklaring
E 18
Järnväg
Tätortsavgränsning
100-årsregn maxutbredning, Länsstyrelsen 2021
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Översvämningsrisk
Mälaren

¯

Avvägningar och hänsyn
Översvämningsrisk från Mälaren
finns framför allt i den sydöstra
delen av Bro ner mot Broviken
och Ryssviken. FÖP Bro föreslår
ingen ny bebyggelse av något slag
i dessa områden. Det befintliga
verksamhets-området Nygård är
särskilt utsatt för översvämningsrisk
från Mälaren. I Nygård pågår ett
arbete med en ny detaljplan, som
kan innebära att utformningen av
området och dess karaktär med
storskaliga verksam-heter kommer
att ändras i framtiden. Hur ny
bebyggelse och infrastruktur kan
skyddas mot översvämningsrisk
från Mälaren behöver hanteras i
planarbetet för Nygård.

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h
Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Ras och skred
Avvägningar och hänsyn
I kapitel 9 i ÖP 2010 om hälsa
och säkerhet, tas kommunens
förhållningssätt till risk för
ras och skred upp. Där anges
i en planeringsinriktning att
detaljerade undersökningar ska
tas fram i samband med eventuell
planläggning och byggande
i och intill områden med risk
för översvämning, skred, ras
och erosion. Kapitel 9 i ÖP 2010
kommer att fortsätta gälla även
sedan FÖP Bro har antagits, och
förhållningssättet till risken för ras
och skred är fortfarande detsamma.
Man kan utläsa av kartan att flera
av de större sammanhängande
ytorna där risk för låg stabilitet eller
förutsättningar för skred i finkorniga
arter råder ligger i anslutning till
bäckar eller våtmarker. Detta har
vi tagit hänsyn till i planeringen
genom att reservera dessa ytor
för hantering av dagvatten,
översvämning och skyfall.
Teckenförklaring
Risk för erosion (SIG)
Risk för låg stabilitet (SGI)
Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Risk och säkerhet
Avvägningar och hänsyn
Det är kommunens uppfattning
att det finns bättre och säkrare
alternativ för farligt godstrafik
via Kockbackavägen och E18 än
via dagens sekundärled för farligt
gods på Enköpingsvägen genom
centrala Bro. Kommunen anhöll hos
Länsstyrelsen i november 2017 om
att ta bort Enköpingsvägen genom
centrala Bro som sekundärled för
farligt gods. Länsstyrelsen har ännu
inte fattat något beslut i frågan.

Teckenförklaring
Farlig verksamhet, Seveso
Riskanläggningar
Primärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)
Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)
Kraftledning tillhörande stamnätet
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Riskområden för
översvämning, stabilitet,
skred samt förorenade
områden
Avvägningar och hänsyn
Av bilden framgår att utpekade
MIFO-områden, dvs misstänkt
förorenade områden, generellt
sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger risk för
översvämning.

MIFO-områden
Risk för erosion (SGI
Risk för låg stabilitet (SGI)
Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
Dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem för 20-årsregn
Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter

Lågpunktskartering
0,1 - 0,29 m
0,3 - 0,69 m
0,7 - 0,99 m
1,0 m +
Rekomendation för lägsta grundläggningsnivå (2,70 m RH2000)
100-års nivå (upptill 1,5 m RH 2000)
Tätortsavgränsning
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Höga maxtemperaturer
Avvägningar och hänsyn
I FÖP Bros föreslagna planeringsinriktning om att använda fysisk
planering för att stärka folkhälsan
anges bland annat att vi ska skydda
utsatta grupper vid värmeböljor
genom att bevara och lägga till
grönska och skugga vid skolor,
äldreboenden och i centrum.

Teckenförklaring
17-19 grader C
19-21 grader C
21-23 grader C
23-25 grader C
25-27 grader C
27-29 grader C
29-31 grader C
31-33 grader C
33-35 grader C
35-38 grader C
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Riksintressen
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Riksintresse för
infrastruktur och
kommunikationer
Avvägningar och hänsyn
Se text på s 9-10 om riksintresse
för kommunikationer, E18 och
Mälarbanan.

Teckenförklaring
Riksintresse för järnvägsstation
Riksintresse för järnväg
Riksintresse för väg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Riksintresse för
kulturmiljövård, naturvård
och friluftsliv

¯

Avvägningar och hänsyn
Riksintressen för kulturmiljövården

•

Håtuna - Håbo-Tibble

•

Låssa

•

Görväln - farled och herrgårdslandskapet

Riksintresse för naturvården

Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken,
hela Mälaren med dess öar och
stränder.
Se text på s 9 om riksintresse för
kulturmiljövården och riksintresse
Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken.

Teckenförklaring

!
(

Riksintresse numrering
Kulturmiljö riksintresse
Riksintresse Natura 2000
LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2
Riksintresse friluftliv, MB 3:6
Riksintresse Naturvård, MB 3:6
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Planeringsunderlag och källor
Tryckta källor:
• Miljöbalken.
• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).
• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
• RUFS 2050.
• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december
2011, § 162.
• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele
Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i
samarbete med Upplands-Bro kommun, 1991.
• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och
2. Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander,

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad)
2012.
• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun
2012.
• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf
Can Burcin Sahin.

samarbete med Upplands-Bro kommun, 2019.
• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun.
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
mellankommunala intressen av betydelse för

mäktige 2008-12-18.
• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-

• Länsstyrelsen.

• Förstudie Öster om Kockbacka. Ekologigruppen i

mun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18

på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfull-

• Tätortskartan Stockholms län.

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Länssyrelsens sammanställning av statliga och

• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus

• Lantmäteriet.

• Bro kulturmiljöer. WSP, 2019.

Stockholm läns museum och Upplands-Bro komjuni 2001, § 65.

Copyright kartor:

kommunernas planering, januari 2019.
• Kommunövergripande naturvärdesinventering,
Upplands-Bro kommun, 2019-2020.
• Förstudie för Kvista, Upplands-Bro kommun,
2021.

Bro kommun, beslutad 2012-04-18.
• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, UpplandsBro kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommunfullmäktige.
• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kom-

Övriga källor
• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns
GIS-databas.

mun 2011.
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Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en
växande kommun, både när det gäller invånare och företags
etableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil
nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter
till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro,
och en levande landsbygd.
Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller
besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till
grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och
goda möjligheter för företag att växa och anställa. En modern
kommun, som fokuserar på det viktiga.

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se
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Särskilt utlåtande Fördjupad översiktsplan för Bro tätort – FÖP
Bro 2040

1 Sammanfattning
Granskningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro (FÖP Bro
2040) pågick under perioden 7 juni – 30 september 2021, efter
Kommunstyrelsens beslut om att skicka ut planen på granskning den 26
maj 2021. Under granskningsperioden har 43 yttranden inkommit. Flera
av remissinstanserna och de inkomna synpunkterna är positiva till den
fördjupade översiktsplanen för Bros (FÖP Bro) förslag till inriktning och
den föreslagna utvecklingen av Bro tätort och visionen om en hållbar
småstad.
Det har även inkommit flera synpunkter som pekar på perspektiv som har
behövt förtydliganden, intressen som står i konflikt med varandra och
andra önskemål om revideringar av föreslagna planeringsinriktningar,
åtgärder och utpekanden i planen. Det har exempelvis framkommit en
oro från boende i Bro om att föreslagen utveckling av de centrala delarna
av tätorten till en modern småstad kan komma att innebära en allt för hög
och tät exploatering med ny bebyggelse. Risk för negativ påverkan på
grönområden, kulturmiljövärden och påverkan på den befintliga
bebyggelsens karaktär har även lyfts i synpunkter om den föreslagna
utvecklingen av centrala Bro. Vidare har bland annat synpunkter gällande
naturvärden, trygghetsperspektivet och utveckling av cykelvägar och
kollektivtrafik inkommit under granskningen av FÖP Bro.
Kommunen har reviderat planförslaget utifrån synpunkter som har
inkommit under granskningsperioden. De revideringar som har gjorts är
av mindre karaktär och innebär inte någon väsentlig ändring av FÖP Bros
innehåll och planeringsinriktningar. För vilka teman och perspektiv som
har arbetats vidare med efter granskningsperioden se avsnitt 3 nedan i
utlåtatandet.
Den fördjupade översiktsplanen består av fyra delar:
•

Plandokument, FÖP Bro 2040

•

Planeringsförutsättningar

•

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning inklusive
miljökonsekvensbeskrivning

•

Särskilt utlåtande

Under arbetet med FÖP Bro har även utredningar, förstudier och PM
tagits fram som underlag till planförslaget. Samtliga planhandlingar och
underlag finns på kommunens webbsida: www.upplands-bro.se/tatort.
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2 Läsanvisning
Detta särskilda utlåtande innehåller först en redovisning av hur
granskningen har bedrivits och sedan en ämnesvis sammanställning av de
synpunkter som inkommit samt kommunens kommentarer till
synpunkterna. Sammanställningen av inkomna synpunkter redovisar
endast de konkreta synpunkterna/önskemålen och inte de argument som
har framförts av avsändarna.

3 Föreslagna ändringar av
planförslaget
Med anledning av de synpunkter som inkommit under
granskningsperioden har kommunen framförallt arbetat vidare med att
utveckla följande frågor och teman:
•

Förtydligande avseende kopplingar till befintliga busslinjer inom
tätorten och strategiska kopplingar som kan möjliggöra utveckling
av busstrafik

•

Förtydligande avseende strategiska kopplingar för gång- och cykel
och kopplingen till det regionala cykelnätet.

•

Förtydligad hänvisning till de råd och riktlinjer som anges i
Kulturmiljöutredningen för Bro.

•

Förtydligande avseende kulturmiljöhänsyn vid utveckling av
stationsområdet.

•

Utveckling av skrivningar i befintliga planeringsinriktningar för att
bland annat lyfta äldreperspektivet.

Efter granskningsperioden är det ett par åtgärdsförslag och
planeringsinriktningar som har tagits bort från FÖP Bro. Den tidigare
föreslagna bebyggelseutvecklingen vid rekreationsområdet Permaparken i
Råby i centrala Bro har tagits bort med anledning av inkomna synpunkter.
Området föreslås nu istället att prioriteras för utveckling av grönområde
och rekreation. Den tidigare föreslagna lokaliseringen av en ny
kretsloppscentral vid Kockbacka trafikplats och planeringsinriktningen om
att reservera mark för ny kretsloppscentral har också tagits bort efter
synpunkter inkomna under granskningen. Kommunen bedömer att en
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vidare lokaliseringsprövning för att identifiera en lämplig plats för ny
kretsloppscentral behöver göras i ett kommande planarbete.
En (1) ny planeringsinriktning föreslås i avsnittet Infrastruktur. Den nya
planeringsinriktningen anger att vi ska skapa förutsättningar för hållbara
resvanor och kollektivtrafikförsörjning i nya bebyggelseområden.
Revideringen har gjorts med anledning av inkomna synpunkter om
utveckling av kollektivtrafiken samt tillgång till kollektivtrafik i föreslagna
bebyggelseområden där det saknas befintliga hållplatser och busslinjer.
Det har även tillkommit kartbilder i planen som syftar till att förtydliga
hur föreslagna strategiska kopplingar kan möjliggöra utveckling av
kollektivtrafik samt utveckling av strategiska kopplingar för gång och
cykel inom tätorten.
Dokumentet Planeringsförutsättningar har reviderats med tre nya kartor
avseende utveckling av stationsområdet och temat risk och säkerhet. En
ny karta som visar markreservat för utvidgat spårområde samt
skyddsavstånd från Mälarbanan vid Bro station har tillkommit i
planeringsförutsättningarna. Dessutom har en ny karta som visar en
skyfallskartering med översvämningsrisk vid 100-årsregn samt en karta
som visar potentiellt förorenade områden inom Bro tillkommit i
planeringsförutsättningarna.

4 Hur granskningen
bedrivits
Granskningen av förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Bro
pågick under perioden 7 juni 2021 – 30 september 2021. Information om
granskningen skickades ut enligt sändlista till remissinstanser samt
föreningar och företag. Under granskningsperioden har totalt 43
yttranden inkommit, varav 7 från statliga myndigheter och bolag, 2 från
regionala organ, 1 från grannkommuner, 4 från nämnder och bolag inom
kommunen, 16 från företag, föreningar och andra grupper samt 13 från
privatpersoner.
Förutom att granskningsförslaget har funnits tillgängligt digitalt på
kommunens hemsida och fysiskt i Brohuset i Bro och kommunhuset i
Kungsängen har kommunen under granskningen genomfört olika
aktiviteter med syfte att nå ut till så många målgrupper som möjligt.
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Informationsmöten
Under granskningsperioden hölls två informationsmöten/öppna hus på
torget i Bro. Vid dess tillfällen gavs allmänheten möjlighet att ta del av
planens olika förslag och träffa Samhällsbyggnadskontorets
tjänstepersoner för att ställa frågor och framföra synpunkter om FÖP:en.

Trycksaker och annat material
Utöver det tryckta förslaget till fördjupad översiktsplan, som funnits
tillgängligt på granskningsmöten och under granskningsperioden i
Brohuset och kommunhuset, har kommunen skickat ut vykort till hushåll
inom tätorten med information om FÖP:en och granskningen.
Kommunen har även tryckt upp en broschyr med en sammanfattning av
FÖP:en och dess åtgärdsförslag i kortformat samt information om
granskningen och hur synpunkter på förslaget kunde lämnas in.

Webb och sociala medier
På kommunens webbplats har det funnits en egen sida med information
om FÖP:en och hur personer kunde delta i granskningen av planförslaget.
Nyheter och information om FÖP:en och granskningen har publicerats på
startsidan på kommunens webbplats samt på kommunens sociala medier.
Information om granskningen har även annonserats i lokaltidningen Mitt i
Upplands-Bro samt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

5 Inkomna synpunkter och
kommunens
ställningstaganden
5.1

Bro torg

Upplands-Bro Villaägarförening och en privatperson framför att de saknar
en beskrivning i planförslaget om hur parkeringsfrågan ska lösas i
anslutning till Bro torg när centrala Bro förtätas med nya bostäder,
samtidigt som torget och dess service ska vara tillgängligt för alla Bros
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invånare. Villaägarföreningen framför även att tillgängligheten till Bro
torg behöver utvecklas, både med bil och kollektivtrafik, för att
näringsidkare ska välja att etablera sig vid torget och inte på andra platser.

Kommunens kommentar:
Lokalisering och utformning av parkeringsplatser i anslutning till torget
behöver hanteras i följande detaljplanering. Föreslagen förtätning vid Bro
torg innebär att parkeringsytan kommer att minska och framtida behov av
parkeringsplatser kommer behöva utredas vidare i den kommande
planeringen. Förstudien för Bro centrum föreslår till exempel att alternativa
lösningar såsom parkeringshus med multiprogrammering bör övervägas.
Angående tillgängligheten med kollektivtrafik anger FÖP Bro att
omvandlingen av Enköpingsvägen inte ska inskränka på framkomligheten för
busstrafik. En förskjutning av Bro centrums tyngdpunkt mot
centrumrondellen vid Enköpingsvägen kan skapa en bättre koppling mellan
kollektivtrafik och centrum. Planens förslag till nya strategiska vägkopplingar
syftar även till att möjliggöra bättre tillgänglighet med kollektivtrafik.

Upplands-Bro Villaägarförening föreslår en omvandling av
Enköpingsvägen vid centrumrondellen så att motorfordonstrafiken
förflyttas under mark och att befintligt gatuplan görs om för gång- och
cykeltrafik och att torg- och handelsytor på respektive sidor av
Enköpingsvägen på så vis kan kopplas ihop utan inblandning av biltrafik.

Kommunens kommentar:
Förslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. FÖP Bro och
förstudien för Bro centrum föreslår att befintliga gångtunnlar under
Enköpingsvägen bör omvandlas till övergångsställen i gatuplan. Huvudsyftet
med detta förslag är att öka orienterbarheten och skapa tydligare
korsningspunkter. Planskilda korsningar och olika former av tunnellösningar
bryter siktlinjer och försämrar möjligheten att orientera sig i området.
Kommunen bedömer att det även gäller för en eventuell förflyttning av
biltrafik under gatuplan.

Upplands-Bro Villaägarförening ställer sig tveksamma till huruvida det går
att bygga bort otryggheten i centrala Bro och efterfrågar en vidare
redovisning för hur trygghet och brottsprevention ska säkerställas. De
önskar även att fler väktare och övervakningskameror etableras vid Bro
torg. En privatperson framför att det inte upplevs tryggt att röra sig i Bro
och att det krävs åtgärder för att skapa trygghet. Svenska Kyrkan i Bro
lyfter vikten av att skapa en trygg utomhusmiljö vid Bro torg och påpekar
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att det är värdefullt med lokaler som kan nyttjas och samutnyttjas av olika
aktörer under både dag- och kvällstid.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår ett antal åtgärder kopplade till den fysiska miljön som syftar
till att öka tryggheten och Kommunen bedömer att den fysiska planeringen är
en viktig del i ett trygghetsskapande arbete, men inte hela lösningen. För att
förbättra tryggheten krävs ett brett och överskridande engagemang från olika
delar av samhället. En fördjupad översiktsplan är avgränsad till att ange
markanvändning och planeringsinriktningar för den fysiska miljön och
föreslår därför inga andra typer av åtgärder för att öka tryggheten i centrala
Bro. FÖP Bro anger bland annat att kvaliteten på utemiljöer vid torget ska
höjas för att platsen ska upplevas som väl omhändertagen, att vi ska skapa
tydliga och trivsamma entréer till torget och att vi ska få in mer liv och rörelse
på torget genom att tillskapa service och aktivera ytor runt torget.

Upplands-Bro Villaägarförening efterfrågar fler träffpunkter för att främja
sociala möten och aktiviteter för Brobor i alla åldrar vid Bro torg.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår att nya lokaler, bostäder och arbetsplatser ska tillföras på
torget för att skapa ett levande, attraktivt och tryggt centrum. Planen
poängterar även att torget skulle gynnas av att fler kommunala verksamheter
flyttades dit. Vilken typ av lokaler som ska tillföras vid Bro torg och var dessa
ska lokaliseras behöver studeras vidare i den kommande planeringen.

Upplands-Bro Villaägarförening framför att planförslaget bör redovisa
förslag på åtgärder för att möta behov av flexibla arbets- och
kontorsplatser för distansarbete vid Bro torg.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro anger planeringsinriktningar om att verksamhetslokaler behöver
tillskapas när Bro torg förtätas med ny bebyggelse. Vilken typ av lokaler och
verksamheter samt var på torget i centrum dessa bör lokaliseras behöver
utredas vidare i den kommande planeringen.

Naturskyddsföreningen och en privatperson framför att det är viktigt att
kommunen planerar för att Bro centrum blir den naturliga platsen för
dagligvaruhandel i syfte att minska invånarnas bilberoende. Även
socialnämnden påpekar att det är av stor vikt att Bro centrums serviceoch vårdutbud samt dagligvaruhandel finns kvar för att säkerställa
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tillgången hos de individer som inte har möjlighet att köra egen bil för att
handla eller använda digitala hjälpmedel för att beställa hem varor.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår en planeringsinriktning om att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats med vardagsnära handel, medan Skällsta fortsatt ska vara Bros
nav för sällanköpshandel och volymhandel. Kommunen bedömer att det är av
stor vikt att Bro torg kan upprätthålla servicenivå med dagligvaruhandel och
att det finns en medveten strategi och planering för det.

Socialnämnden framför att det vore positivt ur flera perspektiv om fler
kommunala verksamheter lokaliserades till Bro centrum.

Kommunens kommentar:
Kommunen delar uppfattningen om att det vore positivt om fler kommunala
verksamheter lokaliseras till Bro centrum, vilket även föreslås i FÖP Bro.

Äldre- och omsorgsnämnden framför att det finns ett behov av
boendeformer för målgruppen äldre i Bro, exempelvis trygghetsboende,
angående planeringsinriktningen om att satsa på genomtänkta boendeformer
av hög kvalitet i avsnittet för Bro torg.

Kommunens kommentar:
Planeringsinriktningen om att satsa på genomtänkta boendeformer av hög
kvalitet har reviderats och en skrivelse om behovet av boendeformer för
målgruppen äldre i Bro har lagts till.

Riksbyggen önskar att huvudstråket från Bro torg via Köpmanvägen till
Bro station förlängs som visionär tanke till ett stråk med målpunkt vid
Mälarens strand kring Fiskartorpet.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro pekar ut strategiska kopplingar för gång- och cykeltrafik från
huvudstråket Köpmanvägen vidare till Fiskartorpet för att stärka kopplingen
till Mälaren från centrala Bro. Karaktären på sträckningarna av de
strategiska kopplingarna skiljer sig dock i stora delar från Köpmanvägen och
någon ny bebyggelse utmed de strategiska kopplingarna föreslås inte i FÖP
Bro.
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Svenska kyrkan i Bro är positiva till förtätning med bostäder vid Bro torg
samt längs Enköpingsvägen och Köpmanvägen men framför att nya
byggnader inte bör vara för höga. Även Hembygdens kyrka i Bro
församling och den lokala hyresgästföreningen i Råby framför att ny
bebyggelse i Bro inte bör vara för hög och menar att småstadsmiljö
karakteriseras av tvåvåningsbebyggelse. Fem privatpersoner framför att
den föreslagna utvecklingen av Bro till småstad orsakar oro för att tätorten
ska exploateras med för hög och tät bebyggelse på bekostnad av
grönområden och småskaligheten i Bro riskerar att gå förlorad. Ytterligare
två privatpersoner framför att benämningen ”modern småstad” bör tas
bort i planen då Bro inte är i behov av någon ny identitet och den
befintliga småskaligheten bör bevaras.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro anger inte någon precis riktlinje för byggnaders höjd eller högsta
antal våningar, men planen anger att den måttliga skalan på bebyggelsen i
Bro ska bibehållas. Småskaligheten i Bro är ett viktigt karaktärsdrag för att
stärka Bros identitet. Det gäller att ny bebyggelse lokaliseras och utformas på
ett hänsynstagande och varsamt sätt. Ny bebyggelse behöver knyta an och
bidra till de kvaliteter som finns i befintlig bebyggelse, bland annat
småskaligheten. Exakt hur hög ny bebyggelse kan tillåtas vara behöver utredas
vidare i den kommande planeringen. Benämningen ”modern småstad”
handlar om att skapa förutsättningar för ett levande samhälle med fler
mötesplatser och ett mer attraktivt och tryggare centrum. FÖP Bro föreslår
inte att den fysiska karaktären i Bro ska omvandlas, utan snarare att
befintliga kvaliteter ska byggas vidare på och stärkas.

Lokala Hyresgästföreningen i Råby framför att det finns en oro för att
befintliga butiker och service försvinner från torget om centrumets
tyngdpunkt flyttas ner mot stationen.

Kommunens kommentar:
Kommunen menar att området vid torget i Bro fortsatt ska vara det
huvudsakliga centrumet för dagligvaruhandel och vardagsnära service i Bro.
Planeringsinriktningen om att på sikt förflytta Bro centrums tyngdpunkt mot
centrumrondellen vid Enköpingsvägen syftar bland annat till att skapa en
tydligare entré och koppling till centrum från huvudstråken Enköpingsvägen
och Köpmanvägen. Detta kan även i förlängningen stärka kopplingen mellan
centrum och stationsområdet. Den centrumutveckling som föreslås på
befintliga parkeringsytor intill torget ska ha en tydlig koppling till Bro torg.
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Lokala Hyresgästföreningen i Råby menar att det inte är lämpligt att
ombilda delar av Råbystigens hyreslägenheter till bostadsrätter och
framför att fler hyreslägenheter behövs. De framför även att nya
bostadsområden bör ha en jämn fördelning mellan hyres-, bostads- och
äganderätter.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro kan inte reglera upplåtelseformer för bostäder och anger inte några
planeringsinriktningar för upplåtelseformer i det befintliga bostadsbeståndet.
Planen anger att vi behöver satsa på genomtänkta boendeformer och
eftersträva en varsam blandning av olika hustyper och upplåtelseformer när
Bro förtätas med ny bebyggelse.

En privatperson menar att förtätning längs med Enköpingsvägen kommer
att påverka den öppna stadsbilden negativt och att det istället för
bebyggelse vore önskvärt att plantera träd längs med Enköpingsvägen.

Kommunens kommentar:
Kommunen delar inte uppfattningen om att ny bebyggelse längs med
Enköpingsvägen i centrala Bro kommer påverka stadsbilden negativt. En
förtätning utmed Enköpingsvägen bedöms kunna bidra till att skapa en
tydligare entré till centrala Bro och ett mer levande och attraktivt gaturum.
Det är viktigt att både nya byggnader och gaturummet ges en medveten
gestaltning. Att tillföra träd och grönska längs med Enköpingsvägen ska vara
en del av den föreslagna förtätningen.

5.2

Bro Stationsområde

Trafikverket menar att det behöver förtydligas vilka kopplingar för
gång/cykel och kollektivtrafik som planeras över eller under järnvägen.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår en ny stationsentré väster om befintligt stationsläge samt en
strategisk koppling från Enköpingsvägen till Trädgårdsstaden söder om
Mälarbanan väster om stationen. Öster om stationen föreslås att befintlig bro
för motorfordon kompletteras med en gång- och cykelkoppling. I övrigt pekar
FÖP Bro ut befintliga gång- och cykeltunnlar vid stationsentrén och öster om
stationen som strategiskt viktiga.
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Trafikverket framför att skyddsavståndet från Mälarbanan för anläggning
om 30 meter som framgår i karta till Förstudie för Bro stationsområde
behöver justeras från 30 meter till 31,5 meter för framtida eventuellt
fyrspår. Detta då det krävs 6,5 till 7 meter för ett extra spår intill fyrspår
eftersom det skiljer sig i avstånd från planering av dubbelspår till fyrspår.
Även Länsstyrelsen framför att planförslaget kan kompletteras med en
karta som visar utvidgat spårområde och skyddsavstånd för Mälarbanan i
dokumentet Planeringsförutsättningar.

Kommunens kommentar:
Dokumentet planeringsförutsättningar har reviderats med en karta som visar
reservat för utvidgat spårområde samt skyddsavstånd för Mälarbanan. I den
berörda kartan visas ett skyddsavstånd från Mälarbanan om 30 meter enligt
angivna riktlinjer i Trafikverkets publikation ”Transportsystemet i
samhällsplaneringen” (publikationsnummer: 2020:078). Kommunen noterar
att Trafikverket ser ett behov av utökade säkerhetsavstånd och att riktlinjerna
för detta kan komma att revideras. Fortsatt arbete med utveckling av
stationsområdet behöver ske i samarbete och dialog med Trafikverket.

Region Stockholm menar att planförslaget ska redovisa vilka vägar för
busstrafik som ska angöra bussterminalen samt att relationen mellan
bussterminal, bytespunkt och pendeltågstation med fördel kan beskrivas
tydligare. Riksbyggen efterfrågar ett förtydligande om hur funktionerna
kring Bro station som bytespunkt och trafiknod säkras.

Kommunens kommentar:
I förstudien för Bro stationsområde redovisas olika scenarier för utveckling av
stationsområdet där scenarierna beskriver olika alternativ för busstrafikens
angöring till bussterminalen. Vilka alternativ som är lämpligast för
stationsutvecklingen som helhet behöver utredas vidare i pågående och
kommande planeringsprocesser. FÖP Bro möjliggör både utveckling av
bussterminal, bytespunkt och pendeltågsstation men kan inte ännu fastställa
vilka alternativa lösningar som är lämpligast.

Bro-Lossa Hembygdsförening framför att planeringsinriktningen om att
ta tillvara på stationsområdets värdefulla kulturmiljöer för att stärka platsens
kvaliteter och Bros identitet som stationssamhälle inte är förenlig med andra
planeringsinriktningar för stationsområdet. Hembygdsföreningen menar
att en utbyggnad av Mälarbanan till fyra järnvägsspår skulle innebära att
Bros gamla stationshus tvingas rivas och att den intilliggande
stationsparken skulle försvinna. Hembygdsföreningen menar att planens
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förslag till åtgärder tydligare borde anpassas efter kulturmiljöutredningens
riktlinjer om att till exempel restaurera äldre bebyggelse och strukturer
samt undvika rivningar av äldre bebyggelse i stationsområdet. I två
yttranden från privatpersoner framförs att kartbilden över Bro
stationsområde borde ändras då lagren för ”stationsutveckling” och
”särskilt värdefulla kulturmiljöer” till viss del överlappar varandra.
Personen menar att det bör framgå att de värdefulla kulturmiljöerna inte
ska prioriteras bort till fördel för stationsutveckling. Personerna framför
även att skrivelsen om att kulturmiljövärden ska tas tillvara inom
stationsområdet ”inte innebär att nya åtgärder hindras inom området” är
olämplig och saknar stöd i kulturmiljöutredningen för Bro.

Kommunens kommentar:
Mälarbanan är av riksintresse för kommunikation och en utvidgning av
spårområdet är en förutsättning som planeringen av Bro stationsområde
behöver ta hänsyn till. I förstudien för Bro stationsområde framförs att
järnvägsparken och det gamla stationshuset kan bidra till stationsområdets
karaktär och det föreslås inte rivas. Hur en utvidgning av spårområdet kan
påverka befintliga miljöer behöver dock utredas vidare i den pågående
planeringen för järnvägen och stationsområdet.
FÖP Bro anger som planeringsinriktning att kulturmiljöutredningens råd och
riktlinjer ska vara vägledande vid kommande planering och
bygglovsprövning. Det handlar bland annat om att skydda särskilt värdefulla
byggnader från rivning och förvanskning samt att undvika fragmentisering
av sambandet mellan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Riktlinjerna i
kulturmiljöutredning anger inte att ny bebyggelse inom stationsområdet bör
undvikas.

Bro-Lossa Hembygdsförening menar att planens förslag om att förtäta
med ny bebyggelse inte är förenligt med ambitionen om att behålla Bros
småskalighet. Hembygdsföreningen menar att förtätning i Bros gamla
delar riskerar att påverka tätortens identitet och läsbarheten av ortens
ursprung negativt.

Kommunens kommentar:
Kommunen delar inte uppfattningen om att en förtätning med ny bebyggelse i
sig inte är förenlig med planeringsinriktningen om att bibehålla Bros måttliga
skala. Det gäller att ny bebyggelse lokaliseras och utformas på ett
hänsynstagande och varsamt sätt. Ny bebyggelse behöver knyta an och bidra
till de kvaliteter som finns i befintlig bebyggelse, bland annat småskaligheten.
Kommunen bedömer att det är strategiskt viktigt att förtäta i central Bro och
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vid stationsområdet för att möta behovet av nya bostäder i kollektivtrafiknära
läge.

Riksbyggen framför att det kan vara fördelaktigt att samordna
besöksparkering för Bro IP med infartsparkering till Bro station för ett
bättre samnyttjande och effektiv användning av stationsnära mark.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. FÖP Bro anger att
kommunen behöver reservera och säkerställa ytor vid Bro stationsområde för
utveckling av bland annat infartsparkering. Våren 2019 gavs uppdrag om att
ta fram en infartsparkeringsutredning. Syftet med föreliggande utredning är
att ta fram en långsiktigt hållbar lösning för infartsparkeringen vid Bro
station, beräkna tillkommande parkeringsbehov, dess ytanspråk,
trafikförsörjning samt visa på de för- och nackdelar en planskildhet under
järnvägen kan innebära. Utredningen innefattar infartsparkering för cykel
och bil. Planeringshorisont för utredningen är år 2030. Kommunen noterar
synpunkten och ser positivt på eventuell möjlighet att samordna
parkeringsytor men bedömer att det behöver utredas vidare i den kommande
planeringen.

Riksbyggen framför att det är av stor vikt att planera för hur en västra
entrélösning skall utföras eftersom utformningen av nya byggnader,
kopplingar och landskap kommer ge stor påverkan på om nya entréplatser
blir välkomnande och trygga eller ej. Riksbyggen menar att en stor
vägkoppling över järnvägen eller annan fysiskt påtaglig konstruktion i
miljön kring stationen riskerar att skapa otrygga platser. Riksbyggen
framför även att en ny vägkoppling över järnvägen väster om Bro station
skulle ge stor negativ påverkan på bostäder och livsmiljö i antagen
detaljplan och kommande detaljplaner inom Bro Trädgårdsstad.

Kommunens kommentar:
Kommunen delar uppfattningen om att det är viktigt att en ny västlig entré
till pendeltågsstationen samt intilliggande stationsmiljö utformas och gestaltas
på ett sätt som gör platsen välkomnande och trygg. FÖP Bro anger att
stationsområdet, inklusive ny entrésituation, ska utvecklas till en attraktiv
mötesplats och knutpunkt i Bro. Angående föreslagen strategisk koppling från
Enköpingsvägen till Trädgårdsstaden över järnvägen behöver det exakta
läget och höjdsättningen för en eventuell brokoppling studeras vidare. Vidare
planering av den föreslagna kopplingen behöver ske samordnat med
utbyggnaden av Trädgårdsstaden.
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En privatperson efterfrågar tydligare beskrivning av hur en förtätning
längs Köpmanvägen är tänkt att utformas. Personen framför även att
eventuell flerbostadshusbebyggelse längs Köpmanvägen skulle påverka
områdets karaktär negativt.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro anger att Köpmanvägen ska utvecklas till ett tydligare huvudstråk
genom gestaltning av gaturummet för att koppla ihop stationsområdet och Bro
torg. Planen anger vidare att om det finns tillgängliga ytor ska vi skapa
målpunkter, aktiviteter och eventuell bebyggelse längs med Köpmanvägen. En
förtätning längs Köpmanvägen förutsätter således att det finns tillräckliga
ytor för nya byggnader. I den kommande planeringen behöver lokalisering och
utformning av eventuell bebyggelse längs Köpmanvägen utredas vidare. Om
det tillkommer ny bebyggelse längs Köpmanvägen är det viktigt att den får en
gestaltning som för tankarna till småstad.

En privatperson framför att det inte är önskvärt med ytterligare trafik på
Köpmanvägen och föreslår istället att Köpmanvägen omvandlas till en gata
enbart för busstrafik och gång- och cykeltrafik.

Kommunens kommentar:
Kommunen bedömer att det krävs att biltrafik kan använda Köpmanvägen
för att uppnå en god trafikförsörjning till stationsområdet och gamla Bro.
Utformningen av Köpmanvägen behöver utredas vidare i den fortsatta
planeringen.

5.3

Bebyggelseutveckling

5.3.1 Allmänna intressen
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget kan vara förenligt med
Riksintresset för Mälaren med öar och stränder enligt 4 kap. 1 och 2 §§
Miljöbalken och framför att det är positivt att föreslagen
bebyggelseutveckling i Kvista har preciserats sedan samrådet.
Länsstyrelsen framför dock att det är viktigt att kommunen i den
efterföljande planeringen fortsatt tar hänsyn till natur- och kulturvärden
inom riksintresset.

Kommunens kommentar:
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FÖP Bros planeringsinriktningar och förstudien för området Kvista ska vara
vägledande i den fortsatta planeringen och hänsyn till natur- och
kulturvärden inom riksintresset behöver tas vid utformning och lokalisering
av ny bebyggelse.

Naturskyddsföreningen framför att grönområden inte bör anläggas som
parkmark i allt för hög utsträckning och att parkliknande grönområden
inte kan likställas med naturområden. Naturskyddsföreningen menar även
att förtätning av bebyggelse inte bör bli större än att sammanhängande
grönområden kan bevaras i direkt anslutning till bebyggelsen.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro innehåller både planeringsinriktningar och förslag om att utveckla
grönområden för rekreativa syften och planeringsinriktningar om att värna
och utveckla ekosystemtjänster, såsom tätortsnära skogar, samt att områden
med höga naturvärden ska bevaras (klass 1 & 2) och grönkompenseras (klass 3
& 4). I planen bedöms tätortens gröna värden vara en viktig del i att uppnå
en social hållbarhet och i att skapa platser med hög trivsel. Utveckling av
grönområden, eller andra åtgärder, ska dock inte ske på ett sätt som leder till
att höga naturvärden går förlorade. Därför anger FÖP Bro även
planeringsinriktningar om att värna ekosystemtjänster och att bevara och
grönkompensera områden med höga naturvärden. Frasen att ”utveckla
grönområden” ska heller inte tolkas som att befintliga grönområden ska göras
om till organiserade parkmiljöer. Det kan lika gärna handla om medveten
naturskötsel för att ytterligare höja eller värna befintliga naturvärden i
grönområden. Se vidare i kommunens Grönplan för en utförlig plan för
kommunens parker och grönområden.

Socialnämnden framhäver i sitt yttrande vikten av att olika målgruppers
behov beaktas i planeringsinriktningen om att använda fysisk planering
för att stärka folkhälsan. Nämnden tar som exempel att lättillgängliga
rekreationsområden kan motivera målgrupper med psykisk problematik
eller en funktionsvariation att självständigt komma ut och motionera.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats med en skrivelse om betydelsen av lättillgängliga
rekreationsområden och att olika målgruppers behov ska beaktas under
planeringsinriktningen ”använd fysisk planering för att stärka folkhälsan”.
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Äldre- och omsorgsnämnden framför att kommunen bör ha strategi för
en äldrevänlig kommun i åtanke för det fortsatta arbetet med
planförslaget.

Kommunens kommentar:
Kommunen bedömer att de planeringsinriktningar som anges i FÖP Bro
bidrar till kommunens mål om ett meningsfullt åldrande. Att exempelvis
värna och utveckla serviceutbudet i Bro centrum bedöms viktigt för bland
annat äldre och den del av befolkningen som kan ha svårt att ta sig längre
sträckor för att nå dagligvaruhandel och nödvändig service. FÖP Bro belyser
även behovet av tilltalande boendeformer för äldre i centrala Bro.
En mindre revidering av planförslaget har gjorts i planeringsinriktningen
”gestaltning och utformning av gator och gångstråk ska bidra till en trygg,
trivsam och levande småstadsmiljö” med syfte att lyfta äldreperspektivet.
Under planeringsinriktningen har en skrivelse lagts till om att kommunen
behöver planera för tillgång till viloplatser med koppling till grönska och god
belysning längs gång- och cykelstråk. Att utveckla och skapa goda
förutsättningar för kollektivtrafiken bedöms också viktigt ur ett
äldreperspektiv.

Bygg- och miljönämnden framför att det är viktigt att det dagvatten som
kommer till Broviken från Bro uppfyller miljökvalitetsnormerna. Byggoch miljönämnden menar även att det är viktigt att kommunen får bättre
kontroll på hur effektiva befintliga dagvattendammar är och hur mycket
mer rening som behövs för att möta upp mot ställda krav. Nämnden
menar att det vore bra att identifiera områden där dagvattenreningen
behöver bli bättre.

Kommunens kommentar:
I kommunen pågår två arbeten som berör dagvattenhanteringen i Bro; förslag
till ny dagvattenplan och förslag till åtgärdsprogram för Broviken. I förslaget
till dagvattenplan anges att kommunen har ett väl utbyggt system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren och att den
största delen av det allmänna dagvattnet renas innan det når recipienten. Det
konstateras dock i förslaget till dagvattenplan att en del av de
avrinningsområden som rinner till dagvattendammarna är så pass stora att
den befintliga reningen inte är tillräcklig, till exempel Råbydammens, samt
att det finns avrinningsområden som saknar rening helt, exempelvis Finnsta
och delar av gamla Bro. Förslag på åtgärder i Bro tätort är under
framtagande.
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I förslaget till åtgärdsprogram för Broviken föreslås ett antal åtgärder för att
både förbättra rening av dagvatten och för att hantera översvämningsrisk. De
strategiska blågröna stråk som pekas ut i FÖP Bro stämmer överens med
förslaget till åtgärdsprogram för Broviken.

Bygg- och miljönämnden framför att det kan tydliggöras i planförslaget
om Kulturmiljöutredningen för Bro ska vara vägledande för
bygglovsprövning inom hela tätorten. I granskningsversionen av planen
lyfts detta enbart i avsnittet för Bro stationsområde.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats med en ny skrivelse om att
kulturmiljöutredningens riktlinjer och råd ska vara vägledande vid
detaljplanering och bygglovsprövning under planeringsinriktningen
”eftersträva en varsam blandning av olika hustyper och upplåtelseformer”.

Kultur- och fritidsnämnden framför att det är viktigt att poängtera att
området söder om Ginnlögs väg fortfarande besitter höga
kulturmiljövärden, trots Riksantikvarieämbetets beslut om upphävande av
riksintresset för kulturmiljövården Bro den 30 november 2020. Nämnden
menar att en eventuell utvidgning av tätortsavgränsningen söder om
Ginnlögs väg skulle kunna leda till en ytterligare negativ påverkan på
områdets kulturmiljövärden.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats avseende tätortsavgränsningen och någon ny
markanvändning eller åtgärd pekas inte ut för det berörda området söder om
Ginnlögs väg. Kommunen bedömer att det lokala kulturmiljöintresset i
området är en viktig del i varför området inte har pekats ut som lämplig för
ny bostadsbebyggelse inom FÖP Bros avgränsade tidshorisont.
Kommunen bedömer att det kan finnas ett behov av att ta fram en förstudie
för området med syfte att klargöra det lokala kulturmiljöintresset och dess
uttryck, efter Riksantikvarieämbetets beslut om att upphäva riksintresset för
kulturmiljövården Bro.

Kultur- och fritidsnämnden framför att det med sikte på 2040 kommer
finnas ett större behov av idrottsanläggningar, för både föreningslivet och
mindre anläggningar för spontanaktivitet, samt fler lokaler för
kulturverksamhet och bibliotek och övriga mötesplatser. I nya
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bostadsområden behöver det finnas ytor som lockar boende i alla åldrar
till utomhusvistelse.

Kommunens kommentar:
Planen betonar att nya lokaler för kultur- och föreningsliv ska skapas vid Bro
torg. FÖP Bro har även som planeringsinriktning i avsnittet om målpunkter,
näringsliv och service att kommunen ska planera för aktiva mötesplatser som
kan bidra till att knyta ihop Bros olika delar och stärka den sociala
sammanhållningen. Syftet är att skapa stimulerande utomhusmiljöer som kan
bjuda in till aktivitet och interaktioner utanför människors givna
sammanhang.

Företagarna menar att det är viktigt att prioritera villor, radhus och parhus
med äganderätt för att göra kommunen attraktiv att bo i för
nyckelpersoner i företag och stödja kompetensförsörjning i tätorten.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. FÖP Bro föreslår
att vi ska skapa en varsam blandning av olika hustyper och upplåtelseformer.
Kommunen bedömer att en blandning av boendeformer är eftersträvansvärd
för att ge plats för människor med olika bakgrund och behov. Det behövs även
en blandning av bostadstyper för att det ska passa för olika skeden i livet.

Riksbyggen framför att det vore önskvärt med en tydligare strategi i
planen för hur befintliga naturvärden bättre kan inventeras och användas i
ny bebyggelse samt hur naturen kan få en större plats i den framtida
livsmiljön. Riksbyggen menar att ekosystemtjänster och deras funktion i
planeringen tydligare kan integreras i planförslaget.

Kommunens kommentar:
Planen har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. FÖP Bro innehåller
planeringsinriktningar om att områden med naturvärdesklass 1 och 2 enligt
SIS-standard ska bevaras från exploatering och att områden med
naturvärdesklass 3 och 4 ska grönkompenseras vid exploatering. Vidare anger
FÖP Bro att ekosystemtjänster ska värnas och utvecklas i tätorten.
Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som kommunens Grönplan tagit
fram. I dokumentet Planeringsförutsättningar finns förtydliganden om vilka
avvägningar som har gjorts utifrån befintliga naturvärden och integrering av
naturvärden och ekosystemtjänster i FÖP:ens förslag.
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Riksbyggen menar att planen borde innehålla fler riktlinjer för hur den
fysiska miljön som utvecklas inom tätorten ska upplevas som trygg att
vara och röra sig i under dygnets alla timmar.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro anger i flertal planeringsinriktningar strategier för hur den fysiska
miljön kan bidra till att förbättra tryggheten inom tätorten. De strategier som
lyfts fram i planen handlar bland annat om att höja kvaliteten på gestaltning
och utformning av offentliga platser, gator och gångstråk för att skapa
trivsamma utomhusmiljöer. Att tillföra nya bostäder och service i centrala Bro
kan bidra till att skapa en mer levande stadsmiljö med högre vuxennärvaro
som kan öka den upplevda tryggheten. Den fysiska planeringen ska också
bidra till att överbrygga barriärer och skapa mötesplatser där människor från
olika delar av Bro kan mötas så att den sociala sammanhållningen stärks.
Kommunen bedömer att åtgärder i den fysiska miljön, som identifieras i FÖP
Bro, är en viktig men ändå begränsad del av att öka tryggheten i tätorten.
Faktisk och upplevd otrygghet är komplext och det krävs ett brett engagemang
och åtgärder från samhällets olika delar för att komma åt problematiken.

Hembla AB efterfrågar tydligare riktlinjer för den fysiska planeringen
specifikt i socioekonomiskt svaga områden i Bro, ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro anger ett flertal planeringsinriktningar och åtgärder som syftar till
att överbrygga fysiska och socioekonomiska barriärer för att skapa en mer
sammanhållen och jämlik tätort. Tillskapandet av lokaler, verksamheter och
arbetsplatser i centrala Bro är viktiga åtgärder ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv. Huvudstråken Köpmanvägen och Enköpingsvägen och
utvecklingen av dessa är också exempel på åtgärder som är viktiga för att
utveckla Bro till ett mer sammanhållet samhälle. Planeringsinriktningen om
att skapa aktiva mötesplatser som bidrar till att knyta ihop Bros olika delar
och stärka den sociala sammanhållningen är också viktig ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv. Vi ska planera aktivt för att lokalisera platser som
lockar till längre vistelse där människor kan mötas spontant och där
mellanmänskliga interaktioner kan ske utanför deras givna sammanhang.

En privatperson framför att planen borde innehålla befolkningsprognoser
över boende och arbetande i Bro samt beräknad demografisk struktur i
Bro för jämna årsintervall fram till 2040.
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Kommunens kommentar:
I planeringsförutsättningarna finns en beskrivning av den uppskattade
befolkningsökningen med hänvisning till PM om Boendetäthet och nåbarhet i
Upplands-Bro kommun.

En privatperson har efterfrågat tydligare beskrivning om vilka befintliga
byggnader som riskerar att rivas i samband med ny föreslagen
bebyggelseutveckling.

Kommunens kommentar:
Planen föreslår inte någon eventuell rivning av specifika byggnader. FÖP Bro
anger planeringsinriktningar och åtgärder på en mer övergripande
detaljeringsnivå. I kommande detaljplanering inom tätorten behöver
placering och utformning och eventuell påverkan på befintlig bebyggelse
studeras vidare. Planförslaget anger dock att förtätningen i Bro ska göras
varsamt och att ny bebyggelse behöver utformas med hänsyn till den befintliga
bebyggelsens värden.

Två privatpersoner framför att värdefulla kulturmiljöområden i Bro borde
redovisas tydligare i planförslaget och att kulturmiljövärden borde få en
egen huvudrubrik på samma nivå som exempelvis Bebyggelseutveckling
och Infrastruktur.

Kommunens kommentar:
De kulturmiljövärden som finns identifierade i kulturmiljöutredning finns
redovisade i karta i dokumentet Planeringsförutsättningar. I plandokumentet
redovisas de särskilt värdefulla kulturmiljöer som ligger i nära anslutning till
områden där FÖP Bro föreslår bebyggelseutveckling eller andra åtgärder.
Övriga utpekade kulturmiljöer bedöms inte påverkas av FÖP:ens förslag.
Hänvisningen till kulturmiljöutredningens råd och riktlinjer har tydliggjorts i
planen genom revidering av skrivning under planeringsinriktningen
”eftersträva en varsam blandning av olika hustyper och upplåtelseformer”.

En privatperson framför att alla planens förslag på förtätning bör tas bort
eftersom personen menar att ytterligare exploatering i befintliga
bostadsområden leder till otrygghet och påverkar stadsbilden och
områdens karaktär negativt.

Kommunens kommentar:
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Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan då kommunen inte
delar uppfattningen om att förtätning i sig leder till otrygghet. Kommunen
bedömer att väl avvägda förtätningar med god gestaltning och utformning av
allmänna platser kan bidra till att skapa mer liv och rörelse i Bro, vilket är
positivt ur ett trygghetsperspektiv. För att uppnå önskat resultat från den
fysiska planeringen behöver ny bebyggelse lokaliseras och utformas med
varsamhet så att den kan lyfta befintliga värden och kvaliteter samtidigt som
den tillför nya. För att möta behovet av bostäder behöver Bro växa och den
övergripande planeringsinriktningen är att det ska ske utan att tätorten
breder ut sig över omkringliggande landsbygd i för hög grad. Kommunen
bedömer även att en förtätning med bostäder i centrala Bro kommer ge
positiva effekter i form av ökat befolkningsunderlag för service.

Region Stockholm framför att planförslaget skulle stärkas ytterligare om
kopplingar mellan förväntad befolkningsutveckling och beskrivningen av
planerad utbyggnadstakt förtydligas. Region Stockholm menar att det
skulle gynna efterföljande planering om kommunen på ett tydligare sätt
visar hur bebyggelsestrukturen avser utvecklas och att det förtydligas
geografiskt var och hur många bostäder och arbetsplatser som tillkommer
på olika platser.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. Övergripande
volymstudier med grova uppskattningar av tillkommande mängd bostäder har
gjorts i arbetet med förstudierna för Kvista, Öster om Kockbacka och Bro
centrum. Någon mer utförlig beräkning av förväntat antal bostäder och
arbetsplatser som tillkommer i och med FÖP Bros åtgärdsförslag har däremot
inte tagits fram.

Region Stockholm menar att det behöver göras en översyn av vilka
planprocesser som pågår parallellt med den fördjupade översiktsplanen
för att skapa en sammanhållen planering, särskilt för de planer som kan
vara i konflikt med förslagets planeringsinriktningar som syftar till att
stärka kollektivtrafikens förutsättningar.

Kommunens kommentar:
I planförslaget redovisas de pågående detaljplaneprocesser inom Bro tätort
som pågår parallellt med FÖP Bro. Kommunen gör inte bedömningen att
något av dessa pågående planuppdrag är i konflikt med FÖP:ens
planeringsinriktningar som syftar till att stärka kollektivtrafikens
förutsättningar.
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5.3.2 Områdesförslag
Trafikverket påpekar att planen innehåller flera förslag på
bebyggelseutveckling i områden som inte har nära till resursstark
kollektivtrafik, exempelvis området Kvista och öster om Kockbacka.
Trafikverket önskar att det för dessa områden förtydligas vilken mängd
bostäder som planeras samt dess täthet, utformning och medföljande
gatumiljö.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats med en ny planeringsinriktning om att skapa
förutsättningar för hållbara resvanor och kollektivtrafikförsörjning i nya
bebyggelseområden. Särskilt de områden som inte har närhet till
kollektivtrafik behöver planeras och utformas på ett sätt som möjliggör
kollektivtrafikförsörjning till dessa områden. I planen har det även tillkommit
en kartbild som tydliggör vilka föreslagna bebyggelseområden som ligger
utanför rekommenderat avstånd till befintliga hållplatslägen enligt RiPlan
samt vilka kopplingar för kollektivtrafik som behöver utvecklas för att dessa
områden ska kunna byggas ut med kollektivtrafikförsörjning.
För områdena Kvista och öster om Kockbacka har förstudier tagits fram i
arbetet med FÖP Bro där förslag till bebyggelsestruktur preciseras. Föreslagen
bebyggelsestruktur är dock fortfarande på en övergripande nivå och visar
framförallt vilken hänsyn som behöver tas till topografi, landskapsbild, naturoch kulturvärden för platserna. Områdenas täthet och mer detaljerad
utformning av gatumiljö och bebyggelsestruktur behöver utredas vidare i
kommande planering.

Trafikverket saknar beskrivning av omfattningen på föreslagen
kretsloppscentral samt dess trafikpåverkan.

Kommunens kommentar:
I det reviderade planförslaget har kommunen tagit bort föreslagen
lokalisering av ny kretsloppscentral vid Kockbacka trafikplats samt
planeringsinriktningen om att reservera yta för ny kretsloppscentral.
Kommunen vill dock tydliggöra att det finns ett fortsatt behov av en ny större
kretsloppscentral, som ersätter de två befintliga i Bro och Kungsängen, för att
möta framtida behov av avfallshantering. Befintliga kretsloppscentraler är för
trånga och kan inte tillgodose dagens och framtidens behov.
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Tekniska nämnden beslutade den 19 april 2021 att ge avfallsavdelningen i
uppdrag att ansöka om planbesked för en ny kretsloppscentral och teknisk drift
vid Kockbacka trafikplats. I ett kommande planarbete kommer en vidare
lokaliseringsprövning behöva göras för att identifiera en lämplig plats för den
framtida anläggningen. Den tidigare utpekade platsen i anslutning till
Kockbacka trafikplats är inte utesluten vid en kommande
lokaliseringsprövning. Kommunen bedömer dock att fler platser behöver
prövas och att det därför inte går att peka ut en enskild lokalisering i nuläget.

Trafikverket menar att planerna för Nygårds industriområde behöver
preciseras och utvecklas i planförslaget. Trafikverket pekar på att området
med fördel kan pekas ut som industriområde med verksamhet för
transporter på järnväg med syfte att även i framtiden kunna nyttja och
utveckla befintliga spår.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. Planen pekar ut
Nygård som ett av Bros befintliga verksamhetsområden, med tillägget om att
det finns ett pågående planarbete för området. Områdets karaktär och
utformning kan komma att ändras utifrån det pågående planarbetet.
Kommunen delar Trafikverkets syn om att möjligheten till transporter på
järnväg är en viktig fördel för verksamheter i området.

Naturskyddsföreningen menar att det är viktigt att den regionala
grönkilen, Görvälnkilen, bevaras och att den inte naggas i kanterna.
Naturskyddsföreningen framför att planens föreslagna
bebyggelseutveckling i Kvista bedöms motstridig gentemot planens
riktlinje om att tätorterna inte ska växa på bekostnad av grönkilen.

Kommunens kommentar:
I förstudien för området Kvista har föreslagen bebyggelseutveckling
preciserats, bland annat med syfte att överbrygga det regionala svaga gröna
samband som finns för Görvälnkilen just där samt för att gynna
ekosystemtjänster och biologisk mångfald i området. Området är sedan
tidigare planlagt med en gällande detaljplan för bostadsbebyggelse och utpekat
i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010, för ny
bostadsbebyggelse. FÖP Bros preciserade förslag till bebyggelseutveckling i
området Kvista bedöms ta större hänsyn till grönkilen och naturvärden i
området. Detta eftersom tätortsavgränsningen justeras så att en mindre yta
tas i anspråk för bebyggelse och förslaget till struktur på bebyggelsen har
utformats med hänsyn till gröna spridningssamband samt att områden med
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höga naturvärden bevaras. Kommunen bedömer därför att föreslagen
bebyggelseutveckling i Kvista är positiv utifrån Görävlnkilens värden jämfört
med den gällande planeringen för området.

Naturskyddsföreningen framför att planerad bebyggelse i områdena
Husbytorp-Tegelhagen och Kvista bör minskas för att inte påverka
grönkilen samt möjligheten till när-rekreation negativt. Två
privatpersoner framför att mängden bostäder i föreslagen
bebyggelseutveckling i områdena Kvista och Klockaren upplevs vara för
stor och att omfattningen på utbyggnaden riskerar att påverka
landskapsbilden och rekreationsvärden i områdena negativt. Personerna
menar att en mindre exploatering som tar bättre hänsyn till
omkringliggande natur och landskap vore lämpligare.

Kommunens kommentar:
För området Tegelhagen finns en gällande detaljplan som antogs 20 december
2017 och vann laga kraft 14 mars 2018. Pågående utbyggnad av området
Tegelhagen sker enligt gällande detaljplan.
Parallellt med FÖP Bro pågår arbete med planprogram för Klockaren och
Härnevihage (delar av Brogård 1:88). Samhällsbyggnadsutskottet beslutade
att förslaget till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage sänds ut
på samråd den 27 oktober 2021. FÖP Bro anger inte några nya förslag på
åtgärder inom programområdet för Klockaren och Härnevihage.
Preciseringen av förslaget till bebyggelseutveckling i förstudieområdet Kvista
har anpassats för att gynna tillgängligheten till närrekreation i området på
samma sätt som anpassning har gjorts utifrån Görvälnkilens värden, se
kommentar ovan. Förstudien för området Kvista har bland annat utgått från
FÖP Bros planeringsinriktning om att använda fysisk planering för att stärka
folkhälsan. I förstudien för Kvista och i FÖP Bro föreslås att mark reserveras
för ett större sammanhängande frilufts- och rekreationsområde med
exempelvis gångstigar, elljusspår och viloplatser. Området som föreslås att
reserveras för rekreation och friluftsliv är tidigare utpekat för ny
bostadsbebyggelse i översiktsplanen ÖP 2010. Kommunen bedömer därför att
förslaget till bebyggelseutveckling i området Kvista gynnar tillgången till
bostadsnära rekreation jämfört med gällande planering för området.

Fastighetsägaren för Brogård 1:88 framför önskemål om att
tätortsavgränsningen för Bro ska justeras och utvidgas i områden söder
om Ginnlögs väg och Bro IP, bland annat område som tidigare ingått i det
nu upphävda riksintresset för kulturmiljövården. I yttrandet finns
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kartmaterial och motiveringar för respektive område som föreslås ingå i
tätortsavgränsningen för Bro.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. Kommunen
bedömer utifrån rådande planeringsförutsättningar att det berörda området
inte bör prioriteras för bebyggelseutveckling inom den avgränsade
tidsperioden för FÖP Bro. Området är beläget inom riksintresse för det rörliga
friluftslivet för Mälarens öar och stränder samt den regionala grönkilen,
Görvälnkilen, med ett svagt grönt samband, klass 2 enligt RUFS 2050. Delar
av området utgörs även av jordbruksmark och områdena söder om Bro IP har
delvis höga naturvärden som bör värnas. Området har även höga
kulturmiljövärden vars uttryck till stor del ligger i landskapsbilden, med
bland annat den öppna jordbruksmarken i anslutning till Bro kyrka.
Området är dock även beläget i kollektivtrafiknära läge, vilket både påpekas i
yttrandet från fastighetsägaren och lyfts i RUFS 2050. Kommunen bedömer
dock att det finns lämpligare platser att prioritera för bebyggelseutveckling
inom den avgränsade planperioden mot bakgrund av de
planeringsförutsättningar i området som anges i detta svar.
Kommunen bedömer vidare att det kan finnas ett behov av att ta fram en
förstudie eller annan utredning för att klargöra områdets lokala
kulturmiljöintresse samt dess uttryck och känslighet. Möjligen kan detta göras
genom kommande arbete med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för
kommunen.

Stendörren önskar att delar av fastigheten Nygård 2:19 inom Nygårds
verksamhetsområde pekas ut för bebyggelseutveckling med blandad
markanvändning som medger bostadsbebyggelse med tillhörande service.
Stendörren framför även att Nygårds verksamhetsområde inte bör pekas
ut som område för pågående detaljplanering utan att området kan
betecknas som verksamhetsområde enligt gällande detaljplaner med
tillägget om önskad bebyggelseutveckling för Nygård 2:19. Stendörren
framför även önskemål om att utveckling av området Nygård bör
prioriteras närmare i tid, till 2030, än vad som anges i planförslagets karta
för föreslagen utbyggnadsordning på sidan 33.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. Kommunen
bedömer att planeringsförutsättningarna i det berörda området är av sådan
komplicerad art att ett nytt utpekande för bebyggelseutveckling vid Nygård
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vore en sådan väsentlig ändring som inte bedömts lämplig inför ett beslut om
antagande av planförslaget.
Det berörda området är beläget inom område med översvämningsrisk (från
Mälaren och vid skyfall), höga naturvärden och jordbruksmark. Området är
även beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet längs Mälarens öar
och stränder samt den regionala grönkilen, Görvälnkilen. Tillgänglighet till
service och kollektivtrafik samt relationen mellan verksamhetsområdet och
eventuell ny bebyggelse är även viktiga och stora frågor vid planering av
eventuell ny bebyggelse i området. Mot bakgrund av dessa förutsättningar och
planförslagets huvudsakliga inriktning om att satsa på förtätning vid ny
bebyggelse och att undvika nya perifera bebyggelseområden i Bro bedömer
kommunen att det berörda området vid Nygård inte är strategiskt för
prioritering av ny bebyggelseutveckling inom planförslagets tidshorisont. FÖP
Bro anger dock att områdets utformning och karaktär kan komma att
förändras genom pågående planarbete för Nygård.

Stena Fastigheter har inkommit med ett bemötande av föreslagen
bebyggelseutveckling i området Kvista, som utvecklats inför
granskningsversionen av planen genom förstudien för Kvista som togs
fram av Kommunen. Stena lyfter i sitt yttrande önskemål om
vidareutveckling, förtydliganden och justeringar av FÖP Bros förslag till
utveckling av Kvistaområdet. Stena Fastigheter föreslår bland annat att
marken sydost och nordost om Jurstarondellen bebyggs med bostäder för
att bättre koppla ihop omkringliggande bebyggelseområden. Stena
Fastigheter efterfrågar även en tydligare strategi för utformning av
Jurstagårdsvägen och bebyggelse intill denna. Slutligen önskar Stena
Fastigheter att prioriteringsordningen för området justeras så att området
kring Jursta gård och Trädgårdsstaden etapp 2 prioriteras först, eftersom
dessa redan delvis är detaljplanerade.

Kommunens kommentar:
I den fördjupade översiktsplanen för Bro är området sydost om
Jurstarondellen utpekat för bebyggelseutveckling men i förstudien för området
Kvista föreslås inte någon bebyggelse på platsen med hänsyn till
kulturmiljövärden och landskapsbild. Kommunen delar Stena fastigheters syn
på att platsen fyller en viktig funktion för att nå ambitionen om att binda
samman omkringliggande bebyggelseområden. I den fortsatta planeringen för
området kommer lämpligheten för eventuell bebyggelse på den berörda platsen
att behöva utredas vidare. Det är viktigt att kulturmiljön och landskapsbilden
värnas i den fortsatta planeringen.
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Området nordost om Jurstarondellen är beläget inom pågående
detaljplanearbete för Trädgårdsstaden, etapp 2, och utformningen av detta
område har inte studerats närmare i FÖP Bro utan kommer hanteras inom
detaljplanearbetet för Trädgårdsstaden.

Hembla AB framför att fastigheterna Finnsta 1:11 och 1:17 inte bör stå
angivet som ”pågående detaljplaner” i planförslaget eftersom arbetet med
detaljplan för området inte pågår aktivt. Hembla efterfrågar även att
FÖP:en redovisar en vision och föreslagen utveckling för dessa fastigheter.

Kommunens kommentar:
Arbetet med pågående detaljplan för de berörda fastigheterna, planuppdrag
för Södra Finnsta (Finnsta 1:14 m.fl.), har prioritet 3 enligt kommunens
planprioritet och handläggs därmed inte aktivt. I kommentar till planen i
planprioritetslistan anges att en viktig förutsättning för en tillkommande
bebyggelse är att studera hur en omdaning av Enköpingsvägen kan göras.
De berörda fastigheterna ligger inom delar av det område som pekas ut för
förtätning med ny bebyggelse längs Enköpingsvägen. I övrigt anger inte FÖP
Bro några nya förslag för bebyggelseutveckling på de två fastigheterna.

Lokala Hyresgästföreningen i Råby framför att Permaparken och
intilliggande basketplan inte bör pekas ut för utveckling av bebyggelse,
utan snarare att platsernas befintliga funktioner kan utvecklas ytterligare
för rekreation och fritidsaktivitet.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats utifrån synpunkten ovan och området vid
Permaparken och intilliggande basketplan pekas nu ut som grönområde med
utveckling av rekreation och inte för bebyggelseutveckling.

Lokala Hyresgästföreningen i Råby framför att en förtätning av
bebyggelse längs Enköpingsvägen bör utföras med lägre bebyggelse än
befintliga byggnader vid Råbystigen för att nya byggnader inte ska
upplevas som skymmande och utestängande. De påpekar även att behovet
av parkeringsplatser behöver säkerställas vid förtätning längs
Enköpingsvägen på befintliga parkeringsytor.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro anger inte några riktlinjer för våningsantal eller höjd på
tillkommande bebyggelse. Lämplig utformning av ny bebyggelse behöver
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utredas vidare för de specifika platserna i kommande detaljplanering. Planen
anger dock att Bros småskalighet ska bibehållas och att den genomgående låga
bebyggelsen är ett karaktärsdrag som ska värnas.

Lokala Hyresgästföreningen i Råby ifrågasätter varför Broskolan ska
flyttas till en plats som idag utgörs av jordbruksmark och menar att det
vore bättre att renovera skolans befintliga lokaler.

Kommunens kommentar:
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 september 2020, § 46, uppdrag om att
ta fram förslag till ny detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.),
med syftet att möjliggöra en ny skola i Bro. I arbetet med pågående detaljplan
har en utredning om exploatering på jordbruksmark tagits fram. Utredningen
visar på att föreslagen bebyggelse tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk,
men att fördelarna som föreligger i form av rådighet över marken, möjlighet
till förtätning och sammanlänkning inom tätorten, de ekonomiska aspekterna
och möjlighet att skapa ekosystemtjänster och social hållbarhet i koppling till
skolan inte kan underskattas. Detaljplanen bedöms således vara förenlig med
bestämmelserna om skydd av jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken.
Vilka funktioner som kan inrymmas i och framtida utformning av Broskolans
befintliga lokaler behöver utredas vidare i den kommande planeringen för
utvecklingen av Bro centrum.

I två yttranden från privatpersoner framförs att föreslagen lokalisering av
ny kretsloppscentral vid Kockbacka trafikplats inte bedöms lämplig med
hänsyn till platsens närhet till bostadsbebyggelse, kulturmiljövärden samt
natur- och rekreationsvärden. Platsen bedöms även olämplig eftersom
den är väl exponerad mot E18 och utgör en entré till Bro tätort, där en
kretsloppscentral inte skulle ge ett välkomnande intryck. Författarna till
det ena yttrandet föreslår istället att kommunen på platsen planerar för att
anlägga en park som välkomnande entrépunkt till Bro. Utöver yttrandena
har det även bifogats en namninsamling mot föreslagen lokalisering av
kretsloppscentral med 124 underskrifter från boende i området.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats utifrån synpunkten ovan och i
antagandehandlingen för FÖP:en pekas inte någon lokalisering för en ny
kretsloppscentral ut, varken vid Kockbacka trafikplats eller någon annan
lokalisering inom tätorten. Kommunen vill dock tydliggöra att det finns ett
fortsatt behov av en ny större kretsloppscentral, som ersätter de två befintliga i
Bro och Kungsängen, för att möta framtida behov av avfallshantering.
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Befintliga kretsloppscentraler är för trånga och kan inte tillgodose dagens och
framtidens behov.
Tekniska nämnden beslutade den 19 april 2021 att ge avfallsavdelningen i
uppdrag att ansöka om planbesked för en ny kretsloppscentral och teknisk drift
vid Kockbacka trafikplats. I ett kommande planarbete kommer en vidare
lokaliseringsprövning behöva göras för att identifiera en lämplig plats för den
framtida anläggningen. Den tidigare utpekade platsen i anslutning till
Kockbacka trafikplats är inte utesluten vid en kommande
lokaliseringsprövning. Kommunen bedömer dock att fler platser behöver
prövas och att det därför inte går att peka ut en enskild lokalisering i nuläget.

En privatperson framför önskemål om att det så kallade Viktor Jonssonhuset i stationsområdet skulle göras om till ett kulturcenter. Personen
efterfrågar även tydligare redovisning av vad som är planerat för
fastigheten.

Kommunens kommentar:
Det pågår ett arbete med en ny detaljplan för fastigheten med det så kallade
Viktor Jonsson-huset efter beslut om planbesked och planuppdrag från
Samhällsbyggnadsutskottet i augusti 2019. Det pågående detaljplanearbetet
ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp
den befintliga villan samt tillföra nya bostäder inom fastigheten.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att sända ut förslaget till detaljplan för
Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) på samråd den 29 september 2021.

5.4

Infrastruktur

5.4.1 Riksintressen
Trafikverket anser att riksintressena för kommunikation E18 och
Mälarbanan bör omnämnas och illustreras i planhandlingen. Trafikverket
påpekar även att Brodepån är inlämnat som förslag till nytt riksintresse
kommunikation järnväg för pendeltågsdepå, våren 2021.

Kommunens kommentar:
Riksintressena E18 och Mälarbanan finns redovisade i karta för riksintressen
infrastruktur och kommunikationer samt beskrivna i text på sidan 10 under
rubriken Allmänna och statliga intressen i dokumentet
Planeringsförutsättningar.
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Länsstyrelsen betonar vikten av att en övergripande systemanalys av
påverkan på E18 av kommunens samlade exploateringar genomförs men
har inga invändningar mot att det sker som en del av arbetet med den
fördjupade översiktsplanen för Kungsängen.

Kommunens kommentar:
Kommunen har tagit till sig Länsstyrelsens synpunkt och en övergripande
systemanalys av påverkan på E18 från kommunens samlade exploateringar
ska genomföras i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen.

5.4.2 Fordonstrafik
Trafikverket saknar resonemang om infrastruktur för elektrifiering av
godstransporter, speciellt då kommunen satsar stort på logistik och
verksamhetsområden, och samhället önskar få till en överflyttning till
hållbara transporter.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro anger planeringsinriktning om att kommunen ska skapa
förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en utökad elektrisk
fordonsflotta. I det pågående detaljplanearbetet för Klövberga, som är det
största nya området för logistik och verksamheter under planering i Bro,
uttrycks satsningar för elektrifiering av transportfordon. I samrådsversionen
av planbeskrivningen för Klövberga framförs att det kommer finnas behov av
att kunna ladda elfordon som förbrukar mycket el inom planområdet samt
beräkningar visar att upp till 25% av områdets elförbrukning kan komma att
gå till laddning av elfordon.

Trafikverket framför att det behövs utvecklad laddinfrastruktur och
kraftigt sänkta p-tal för ny exploatering för att nå målet om ”Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen” och att kommunen behöver tydliggöra
satsningar på detta. Trafikverket framför även att ”aktivt resande” med
fördel kan kopplas till planförslagets fokus på social hållbarhet och att
”mobility management”-åtgärder, kollektivtrafik och gång- och
cykelåtgärder kan kopplas till det. Riksbyggen efterfrågar en övergripande
strategi för hur mobilitetslösningar kan integreras i ny eller befintlig
infrastruktur, till exempel hur laddinfrastruktur och tillhörande ytbehov
kan säkras. Riksbyggen menar att frågan om lägen och huvudprinciper för
infartsparkering och mobilitetslösningar bör redovisas i FÖP Bro. Även
Hembla AB efterfrågar tydligare riktlinjer för parkerings- och
mobilitetslösningar i Bro.
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Kommunens kommentar:
FÖP Bro innehåller en planeringsinriktning som anger att kommunen ska
skapa förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en utökad elektrisk
fordonsflotta och planera för fler klimatvänliga drivmedel. Planen anger även
att olika typer av mobilitetslösningar kommer bli naturliga inslag i
stadsbilden och att planeringen behöver ha en beredskap för det. I den
kommande detaljplaneringen behöver ytbehov och detaljerad lokalisering för
exempelvis laddinfrastruktur hanteras och studeras vidare.

Trafikverket framför att det finns en risk för att lokaltrafiken inte får en
god funktion vid omvandling av Enköpingsvägen till stadsgata.
Trafikverket efterfrågar att formuleringar om Enköpingsvägens
utformning ses över och att sektioner presenteras för föreslagen
utformning av Enköpingsvägen. Trafikverket lyfter även att det kan finnas
ett omledningsbehov via Enköpingsvägen om störningar uppstår på E18
och rekommenderar att en dialog om omledning och utformning för
Enköpingsvägen förs mellan Trafikverket och kommunen. Region
Stockholm framför att de önskar tydligare information om vad förslaget
att omvandla delar av Enköpingsvägen till en småstadsgata innebär
konkret, för att kunna bedöma hur det påverkar busstrafiken. Region
Stockholm framför även att en ny version av Riktlinjer Utformning av
infrastruktur med hänsyn till busstrafik (TN-S-2094363) har antagits.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats med en tydliggjord skrivelse om att utvecklingen
av Enköpingsvägen och förtätning med ny bebyggelse ska utformas på ett sätt
som inte medför negativ påverkan på framkomligheten längs Enköpingsvägen
eller dess funktion för den lokala trafikförsörjningen. Kommunen ser positivt
på att föra en dialog med Trafikverket i den fortsatta planeringen för
utveckling av Enköpingsvägen och vägnätet inom tätorten.

Trafikverket ser behov av uppstart av dialog för förändrat väghållarskap
för väg 902 och att kommunen tar över väghållarskapet om kommunen
vill utveckla områden så som Säbyholm.

Kommunens kommentar:
Kommunen ser att det kan finnas ett framtida behov för kommunen att ta
över väghållarskapet för väg 902, men att ett sådant eventuellt behov är
beroende av de pågående arbetena med detaljplaner för Säbyholm och
Tammsvik. Ett övertagande av väghållarskapet för väg 902 finns inte med i
kommunens planering för drift av vägar 2022-2023. Den del av väg 902
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som Trafikverket är väghållare för ligger utanför tätortsavgränsningen för
Bro och berör därför inte planområdet för FÖP Bro.

Trafikverket framför att det vore önskvärt om den fördjupade
översiktsplanen identifierar områden och vägar där det kan komma att bli
mycket trafik eller redan är mycket trafik, och systematiskt arbetar med
hur trafiken kan minska på dessa sträckor. De önskar även att områden
som är utsatta för buller och dålig luftkvalitet från trafik pekas ut och att
det förtydligas vad som eventuellt planeras att göras för dessa områden.
Länsstyrelsen poängterar vikten av att kommande detaljplanering föregås
av nödvändiga infrastrukturåtgärder för att undvika att exploateringen
orsakar bristande tillgänglighet, kapacitetsbrist och
framkomlighetsproblem på vägnätet.

Kommunens kommentar:
Trafiknätsanalysen för Bro redovisar den förväntade trafiksituationen i Bro
som helhet utifrån olika möjliga scenarier med prognosår 2040. Analysen
belyser bland annat kapaciteten på befintligt vägnät, förväntade framtida
trafikflödesmängder och simulering av möjliga vägkopplingar.
Trafiknätsanalysen visar på att efterfrågan som genereras av
exploateringarna i de framtida scenarierna kommer att resultera i högre
flöden än i nuläget. Analysen visar ändå att ökningen av flödet inte kommer
att resultera i problem med köbildning eller kapacitetsbrist för något av
scenarierna. Planeringsinriktningar för buller och miljökvalitetsnormer för
luft finns i den gällande kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010.

Naturskyddsföreningen framför att förslaget om en ny vägkoppling
mellan Mätarvägen och Kockbacka trafikplats är olämplig med hänsyn till
Görvälnkilen och Lejondals naturreservat.

Kommunens kommentar:
I förslaget till FÖP Bro pekas vägkopplingen ut som ett utredningsförslag mot
bakgrund av att ytterligare utredningar behöver tas fram för att bedöma om
kopplingen är möjlig att genomföra och dess lämplighet, bland annat med
hänsyn till påverkan på naturreservatet och Görvälnkilen. Frågan kommer att
behöva hanteras vidare i det kommande arbetet med FÖP Kungsängen. Detta
eftersom den föreslagna vägkopplingens främsta syfte är att avlasta Brunna
trafikplats.
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En privatperson menar att syftet med föreslagen vägkoppling mellan
Mätarvägen och Kockbacka trafikplats istället bör uppfyllas genom en
breddning av E18 och inte en enskild vägkoppling.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår inga åtgärder på väg E18 då kommunen inte har rådighet
över planering av E18 eftersom det är en statlig väg med Trafikverket som
väghållare.

En privatperson menar att det inte är lämpligt att öppna upp Härnevi
skolväg för genomfartstrafik med hänsyn till Härneviskolans utemiljöer
samt befintlig vägkopplings upplevelsevärden som gångstråk.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro anger att förslaget om att öppna upp Härnevi skolväg för trafik mot
Enköpingsvägen behöver utredas vidare. En sådan åtgärd skulle ge positiva
effekter för det lokala trafiknätet, men planen pekar även på att det finns
viktiga värden i vägens karaktär och intilliggande grönstruktur. En eventuell
förändring av vägen behöver därför utredas vidare.

I ett yttrande från fyra privatpersoner framförs att föreslagen vägkoppling
från området Kvista, över Rösaringsvägen till norra delen av
Husbytorpsvägen bedöms som olämplig då den riskerar att tillföra
genomfartstrafik i det befintliga bostadsområdet som nu är beläget runt en
vändplan för fordonstrafik. I yttrandet beskrivs en oro för att möjligheten
till genomfartstrafik kommer medföra olägenheter för de boende och en
minskad säkerhet för barn att röra sig i området.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. Syftet med den
föreslagna vägkopplingen är att skapa ett mer integrerat vägnät för att bättre
koppla samman och förbättra förutsättningar för rörelse mellan
bebyggelseområden. Kommunen bedömer att det är viktigt att lätt kunna röra
sig mellan bebyggelsen i Tegelhagens norra del och en framtida bebyggelse i
området Kvista.
Kommunen instämmer dock i att det är viktigt att en ny vägkoppling inte
medför olägenheter för de boende i området eller begränsningar i barns
möjlighet att röra sig i sin boendemiljö. Det är därför viktigt att eventuella
nya vägkopplingar utformas på ett trafiksäkert och tryggt sätt ur
barnperspektiv samt med god anpassning för gång- och cykeltrafik.
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En privatperson ställer frågan om föreslagen vägkoppling norr om Bro
torg kommer påverka de fornlämningsmiljöer som finns nordväst om
torget.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår att en vägkoppling norr om Bro centrum, mellan Finnsta
och Råbyvägen, ska utredas vidare. Kommunen bedömer att kopplingen är
strategiskt viktig, bland annat för att kunna få en bättre
kollektivtrafikförsörjning i Bro, men det återstår flera frågetecken angående
hur en sådan vägkoppling skulle utformas och var den skulle dras på
lämpligast vis. Planen föreslår därför inte någon precis dragning av
vägkopplingen. Detta behöver utredas vidare i den kommande planeringen
och olika scenarier med konsekvensbeskrivningar behöver redovisas.

5.4.3 Gång- och cykeltrafik
Trafikverket och Region Stockholm framför att det vore positivt om
planförslaget kan lyfta samarbete med Håbo kommun avseende
utbyggnad av regionalt cykelstråk mellan Bro och Bålsta och tydliggöra
kopplingen till den regionala cykelinfrastrukturen.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats i kartan för Infrastruktur med redovisning av
regionala cykelstråk, befintligt och planerat. Utveckling av det regionala
cykelstråket mellan Bro och Bålsta lyfts även i kommunens uppdaterade
Gång- och cykelplan som beslutades 20 september 2021 i Tekniska nämnden.

Bro Hof Slott Golf Club motsätter sig planens förslag om en strategisk
koppling för gång och cykel genom Brogårds allé. De framför att allén
ingår i kvartersmark för golfanläggning enligt gällande detaljplan för
området och att golfverksamheten i direkt anslutning till allén utgör en
säkerhetsrisk om allén görs tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats utifrån synpunkten ovan och den tidigare
utpekade strategiska kopplingen för gång och cykel genom Brogårds allé är nu
borttagen från FÖP Bro.

Naturskyddsföreningen framför att gång- och cykelväg till Håbo-Tibble
och Håtuna bör prioriteras framför gång- och cykelvägar inom tätorten.
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Kultur- och fritidsnämnden framför att cykelvägar mot Bålsta och HåboTibble bör lyftas i planen.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro är avgränsad inom Bros tätortsavgränsning och berör därför inte
åtgärder som är belägna utanför tätorten. Föreslagna cykelstråk till bland
annat Håtuna, Håbo-Tibble och Bålsta finns med i kommunens fördjupade
översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016. För mer specifik planering av
kommunens cykelvägnät hänvisar FÖP Bro till kommunens gång- och
cykelplan.

Riksbyggen framför att det bör förtydligas vilka gång- och
cykelkopplingar som är sekundära respektive primära samt hur de
ansluter till regionalt cykelnätverk, nya noder för omstigningar eller
tänkta servicefunktioner inom tätorten.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats i kartan för Infrastruktur med redovisning av
regionala cykelstråk, befintligt och planerat. FÖP Bro lyfter även några
specifika cykelkopplingar som prioriterade, exempelvis pekas kopplingen
mellan Bro och Brunna verksamhetsområde ut som strategiskt viktig för att
möjliggöra arbetspendling med cykel. För mer specifik planering av
kommunens cykelvägnät hänvisar FÖP Bro till kommunens uppdatering av
Gång- och cykelplan som beslutades av Tekniska nämnden den 20 september
2021.

Hembygdens kyrka i Bro församling framför att det är viktigt med trevliga
platser för bänkar och god belysning längs gångvägar för att skapa trygga
gångstråk.

Kommunens kommentar:
Planeringsinriktningen ”Gestaltning och utformning av gator och gångstråk
ska bidra till en trygg, trivsam och levande småstadsmiljö” har reviderats med
en ny skrivelse om att viloplatser med koppling till grönska och god belysning
ska skapas längs gång- och cykelstråk.

I ett yttrande från fyra privatpersoner framförs att föreslagen gång- och
cykelkoppling längs väg 269 norr om E18 inte bedöms lämplig då den
föreslagna sträckningen kommer påverka intilliggande jordbruksmark
negativt.
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Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. Kommunen
bedömer att det är resurseffektivt att anlägga gång- och cykelväg längs med
befintlig vägbana. Föreslagen gång- och cykelkoppling finns även med i
kommunens uppdatering av Gång- och cykelplan som beslutades av Tekniska
nämnden den 20 september 2021.

5.4.4 Kollektivtrafik
Region Stockholm anser att en systemanalys för trafik bör arbetas in i den
fördjupade översiktsplanen för Bro för att göra det lättare att bedöma hur
många som kan antas resa kollektivt genom den markanvändning som ges
i förslaget.

Kommunens kommentar:
En kommunövergripande systemanalys för trafik kommer tas fram i arbetet
med förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen, efter
synpunkter från Trafikverket och Länsstyrelsen i samrådet för FÖP Bro och
FÖP Kungsängen. Den typ av systemanalys som har efterfrågats i samrådet
för FÖP Bro och FÖP Kungsängen syftar dock till att utreda trafikbelastning
på E18 från tätorternas sammanlagda exploateringar.
Ett av de särskilda teman i FÖP Bro är ”trafikens brister och behov” och
planen utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål om att
kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka. Någon analys av
hur många som kan antas resa kollektivt utifrån planens förslag har dock inte
gjorts och kommer inte att göras i sammanhanget för FÖP Bro.

Region Stockholm menar att planförslaget kan kompletteras med
reserverade ytor för resultaten från ÅVS väster om Kungsängen. Region
Stockholm framför även att planförslaget behöver säkerställa att
markreservat finns för en långsiktig utveckling av järnvägen och
stationsområdet.

Kommunens kommentar:
Arbetet med en ÅVS för Mälarbanan väster om Kungsängen håller på att
startas upp under hösten 2021 och ett resultat kommer inte att hinna tas fram
under arbetsprocessen med FÖP Bro. FÖPen anger dock
planeringsinriktningar för att reservera mark och möjliggör en långsiktig
utveckling av järnvägen och stationsområdet. Dokumentet
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Planeringsförutsättningar har reviderats med en ny karta som visar
säkerhetsavstånd och markreservat för utveckling av ytterligare spår på
Mälarbanan.

Region Stockholm och Upplands-Bro Villaägarförening saknar en
övergripande beskrivning av förslag på linjesträckningar och strategiska
kopplingar för busstrafik inom Bro tätort. Även Riksbyggen framför att
planen kan förtydliga var huvudgator för busslinjer bör lokaliseras samt
hur hållplatser ansluter till ett utvecklat gång- och cykelnät.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro framför att en ny tvärförbindelse genom Bro från Håtunavägen via
Lejondalsvägen till Kockbackavägen skulle möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafiken. Delar av en sådan tvärkoppling, mellan Håtunavägen
och Lejondalsvägen, pekas ut som ett utredningsförslag men sträckan mellan
Lejondalsvägen och Kockbackavägen pekas ut som förslag till en ny väg för att
bland annat kunna utveckla busslinjenätet i Bro.
Planförslaget har även reviderats med en ny planeringsinriktning som anger
att förutsättningar för hållbara resvanor och kollektivtrafikförsörjning ska
skapas i nya bebyggelseområden.

Naturskyddsföreningen framför att det är viktigt att kollektivtrafiken
prioriteras med tätare pendeltågstrafik samt att busstrafiken utvecklas
med turtäthet och linjesträckningar inom tätorten, bland annat till Skällsta.
En privatperson framför att det är ett problem med dålig
kollektivtrafikförbindelse till handelsområdet i Skällsta. Även Företagarna
framför att det är av stor vikt att kvartstrafik med pendeltåg till och från
Bro och tätare busstrafik inom tätorten kommer till stånd inom kort.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår en ny tvärkoppling norr om Bro torg mellan Håtunavägen,
via Lejondalsvägen, till Kockbackavägen. Ett av syftena med vägen är att
möjliggöra bättre förutsättningar för bussförbindelser mellan områden inom
tätorten Bro. Utökad turtäthet för pendeltågstrafiken är en högt prioriterad
fråga för kommunen och FÖP Bro är tydlig med att prioritera åtgärder för att
möjliggöra detta, exempelvis reservera yta för fyrspår på Mälarbanan, och att
vi ska samarbeta med alla inblandade parter om detta. Ett av de särskilda
teman i FÖP Bro är ”trafikens brister och behov” och planen utgår från den
Regionala utvecklingsplanens mål om att kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna ska öka.
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Svenska Kyrkan i Bro framför att det är viktigt att det finns en busslinje
som även fortsättningsvis har en hållplats vid Bro kyrka på vägen till/från
Tegelhagen, Låssa kyrka, Smidö och Ådö.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår inga förändringar avseende kollektivtrafikförsörjningen
eller hållplats vid Bro kyrka. Befintliga busslinjer och hållplatslägen finns med
i planeringsförutsättningarna för planen.

En privatperson framför att utökad turtäthet på Mälarbanan kommer
medföra ökade bullernivåer och att boende i närheten av järnvägen redan
idag störs av buller, varför bullerreducerande åtgärder krävs vid ökad
spårbunden trafik.

Kommunens kommentar:
Ansvaret för bullerreducerande åtgärder från järnvägen ligger hos
Trafikverket och kommunen kan därför inte ge svar på frågor om åtgärder för
att minska buller från järnvägen. Mälarbanan är av riksintresse för
kommunikationer och en utveckling av den spårbundna trafiken är en
förutsättning som kommunen behöver ta hänsyn till i planeringen av Bro
tätort.

5.4.5 Teknisk försörjning
Riksbyggen framför att planen strategiskt bör analysera övergripande
infrastruktur för energilösningar inom tätorten. E.ON framför att givet de
utbyggnadsplaner som föreslås i planen är det särskilt viktigt att
energiförsörjningsfrågan uppmärksammas då det är en absolut
förutsättning för fortsatt exploatering. E.ON önskar att förutsättningar för
fjärrvärme och ett ökat elanvändande tydligare lyftes i planen.

Kommunens kommentar:
Planeringsinriktningar för energi- och värmeproduktion finns i den
kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010. Eftersom den fördjupade
översiktsplanen för Bro är en ändring av ÖP 2010 och endast ersätter kapitel
10 ”Bro” i översiktsplanen beskrivs inte vissa temaavsnitt, såsom teknisk
försörjning, ingående i FÖP:en. Riktlinjerna i ÖP 2010 är fortfarande
gällande. Planuppdrag finns för en ny inmatningsstation i anslutning till
trafikplats Bro och arbetet för etableringen pågår. FÖP Bro ger inga förslag
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på åtgärder som direkt påverkar lokaliseringen eller etableringen av den nya
inmatningsstationen.

5.5

Målpunkter, näringsliv och service

Svensk handel understryker vikten av att ha en medveten strategi för att
främja fortsatt närservice vid Bro torg och en levande handel i Skällsta och
att handelns betydelse för att skapa trygga och levande platser är central.
Organisationen framför att det är viktigt att ta tag i problem gällande
otrygghet vid Bro torg så att befintlig handel stannar och att
förutsättningar finns för att fler aktörer etablerar sig runt torget. De menar
att med ett större inflytande från näringslivet i processerna kan
kommunen snabbare anpassa sina åtaganden varvid social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet tas till vara.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro pekar på att det är viktigt att Bro torg upprätthåller tillgången till
service och att torget ska utvecklas för att vara en mötesplats med
vardagsnära handel. FÖP Bro föreslår planeringsinriktningar för att öka
tillgängligheten till torget, utveckla de offentliga ytorna och rummen runt
torget för att öka tryggheten samt att förtäta med nya bostäder för att stärka
underlag för service och skapa mer liv och rörelse på platsen. Planen anger
även att det i kombination med den fysiska utvecklingen av torget också
behövs en utvecklad strategi med inriktning mot det lokala näringslivet och
centrumutveckling.
Samarbetet med näringslivet lyfts även i det pågående arbetet med förslaget
till kommunens nya näringslivsstrategi. Förslaget till näringslivsstrategi lyfter
bland annat att kommunen ska arbeta tätt tillsammans med näringslivet för
att möjliggöra utveckling av strategiska områden och att ett sådant samarbete
är viktigt för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.

Företagarna menar att det är viktigt att det finns ett näringslivsperspektiv i
alla kommunala beslut, såväl i samhällsplaneringen som i kommunens
övriga verksamheter.

Kommunens kommentar:
I FÖP Bro anges att samhällsplaneringen både ska ta hänsyn till det lokala
näringslivets förutsättningar och bidra till att Bro är en attraktiv plats för
verksamheter att etablera sig på. Den fysiska planeringen är en viktig del i att
skapa förutsättningar för ett differentierat och hållbart näringsliv.
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I det pågående arbetet med förslag till ny näringslivsstrategi lyfts det att
kommunen ska arbeta tätt tillsammans med näringslivet och företagsvänlighet
ska genomsyra hela kommunens organisation.

Företagarna framför att planen behöver se till behovet av tillgång till mark
och lokaler för mindre lokala företag och inte bara för stora lager- och
logistikföretag. De menar att kommunens planberedskap för nya
företagsområden behöver förbättras så att utbudet av lokaler för mindre
lokala företag kan öka. Företagarna påpekar även att förtätning med nya
bostäder behöver lokaliseras så att befintliga verksamheter och
arbetsplatser inte hotas, med hänsyn till eventuella olägenheter i form av
buller, lukt eller dylikt som befintliga verksamheter kan orsaka.

Kommunens kommentar:
FÖP Bro föreslår inga nya verksamhetsområden inom Bro tätort men anger
planeringsinriktningar för att utveckla service och centrumverksamhet vid
torget och stationsområdet i Bro. Planen har även en generell
planeringsinriktning om att öka möjligheterna till ett differentierat näringsliv
genom fler mindre verksamhetslokaler och samverkan med det lokala
näringslivet i samhällsplaneringen. Planeringen ska både ta hänsyn till det
lokala näringslivets förutsättningar och bidra till att Bro är en attraktiv plats
för verksamheter att etablera sig på. Den fysiska planeringen är en viktig del i
att skapa förutsättningar för ett differentierat och hållbart näringsliv.

Stendörren framför att Nygård som viktigt befintligt verksamhetsområde
och plats för nyetablering av företag samt dess betydelse för framtida
möjliga arbetstillfällen bör betonas tydligare i planförslaget.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. Nygård pekas ut
som ett av Bros befintliga verksamhetsområden i FÖP:en. Planen pekar även
på att det finns ett pågående planarbete för Nygård och att områdets
befintliga utformning och karaktär kan komma att ändras utifrån det
planarbetet.

Kultur- och fritidsnämnden framför att det är viktigt att säkerställa att det
finns mark i tillräcklig omfattning för att realisera förslaget om att
utveckla Bro IP som Bros idrottscentrum.

Kommunens kommentar:
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FÖP Bro reserverar mark söder om Bro IP för utveckling av platsen som Bros
idrottscentrum. Marken som reserveras i plankartan är även kopplad till
planeringsinriktningen om att Bro IP ska utvecklas till en gemensam
mötesplats för personer i alla åldrar med fler ytor och funktioner.

5.6

Hälsa, risk och säkerhet

Trafikverket efterfrågar en skyfallsanalys för kommunen, som ger
underlag för fortsatt dialog. Mellan länsgränsen och Bro finns flera
sträckor med förutsättningar för ras, skred och erosion. Exempelvis ligger
Bro station i en lågpunkt och sträckningen förbi driftsplats Bro Nygård
riskerar att översvämmas av Mälaren vid beräknat högsta flöde. Statens
geotekniska institut och Brandkåren Attunda betonar vikten av att ökade
risker för ras/skred, erosion och översvämningar, som konsekvenser av
klimatförändringar, beaktas i planeringen. Brandkåren Attunda framför
att kommunen bör beskriva hur området påverkas vid ett 100-årsregn
med klimatfaktor och om nödvändigt ge förslag om riskreducerande
åtgärder. Brandkåren Attunda menar att kommunen bör redovisa vart
vattnet tar vägen och ansamlas vid 100-årsregn med klimatfaktor.

Kommunens kommentar:
Dokumentet Planeringsförutsättningar har reviderats med en ny karta som
redovisar en skyfallskartering med maximal utbredning för ett 100-årsregn.
Underlaget i den reviderade kartan är hämtat från en dynamisk
skyfallskartering som Länsstyrelsen Stockholm tagit fram 2021.
I granskningsversionen av planen förtydligades att frågor gällande risk och
säkerhet inte hanteras ingående i FÖP Bro då riktlinjerna i ÖP 2010 för detta
redan gäller. ÖP 2010 anger bland annat att detaljerade undersökningar ska
tas fram i samband med eventuell planläggning och byggande i och intill
områden med risk för översvämning, skred, ras och erosion.
Det pågår arbete med att ta fram ett förslag till en ny dagvattenplan och
dagvattenpolicy för kommunen. I förslaget till ny dagvattenplan anges bland
annat att kommunen ska skapa en robust och klimatanpassad
dagvattenhantering. Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och
dagvattensystem ska utformas så att byggnader och viktig infrastruktur inte
skadas vid exempelvis kraftiga regn. Framkomlighet för utryckningsfordon
och möjligheten att nå fram till områden även vid kraftiga regn, höga
vattennivåer och förändrade klimatförhållanden ska beaktas vid
utformningen av dagvattenhantering.
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Länsstyrelsen påpekar att de ställningstaganden som gjorts gällande buller
i den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, inte är aktuella
eftersom nya regler för buller trädde i kraft under 2015, 2016 och 2017.
Kommunen kan därför inte finna stöd i ÖP 2010 när det gäller
bullerfrågor. En utvecklad bedömning av konsekvenser och eventuella
åtgärder kopplat till buller i särskilt utsatta lägen behöver därför ske i den
efterföljande planeringen. Bygg- och miljönämnden ställer frågan kring
vilka strategier som finns för att minska effekten av buller i utsatta
områden.

Kommunens kommentar:
Kommunen noterar att gällande planeringsinriktningar för buller i ÖP 2010
inte är aktuella och att dessa bör uppdateras för att ge bättre stöd till
efterföljande detaljplanering. De ställningstaganden som gjorts i ÖP 2010
anger att kommunen ska se till att nationella riktvärden för buller följs vid
planering av ny bebyggelse. Krav på utredning av konsekvenser och eventuella
åtgärder för buller i detaljplaneprocesser ställs således sedan tidigare i
översiktsplanen.

Bygg- och miljönämnden framför att det finns risker för människors hälsa
vid förtätning längs Enköpingsvägen med hänsyn till bullernivåer och
dålig luftkvalitet. Nämnden påpekar att bullermätningar behöver utföras i
området för att säkerställa att nivåerna hålls inom riktvärden samt att
eventuella nödvändiga åtgärder utförs för att säkerställa en god
levnadsmiljö.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har reviderats med en ny skrivelse under
planeringsinriktningen ”använd fysisk planering för att stärka folkhälsan” om
att bullernivåer och luftkvalitet är viktigt att beakta i utsatta lägen. Gällande
planeringsinriktning i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010,
anger att luften ska uppnå eller bibehålla sådan kvalitet att gällande
miljökvalitetsnormer uppfylls. Angående buller kan avsteg från gällande
riktlinjer prövas i centrumnära lägen samt i lägen med god tillgång till
service och kollektivtrafik, enligt ställningstaganden i ÖP 2010.

Länsstyrelsen anser att hantering av förorenade områden bör
uppmärksammas i den fördjupade översiktsplanen, framförallt gällande
ställningstaganden kring hur potentiellt förorenade områden ska hanteras
i den fortsatta detaljplaneringen. Länsstyrelsen föreslår att en karta över
misstänkt eller konstaterat förorenade områden inkluderas i dokumentet
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Planeringsförutsättningar tillsammans med tillhörande text om
avvägningar och hänsyn. Länsstyrelsen framför även att kommunen bör
visa hur strategiska områden för hantering av dagvatten är relaterade till
förekomst av markföroreningar.

Kommunens kommentar:
Dokumentet Planeringsförutsättningar har reviderats med en karta som
redovisar förorenade områden samt riskområden för översvämning, stabilitet
och skred i finkorniga jordarter. Kartan och beskrivning i text av hur
strategiska områden för hantering av dagvatten är relaterade till förorenade
områden finns sedan tidigare med i Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för
FÖP Bro. I Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen framgår det att misstänkt
förorenade områden generellt sett inte sammanfaller med områden där det
föreligger störst risk för översvämning.
Gällande planeringsinriktningar för markföroreningar finns i den
kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010.

Länsstyrelsen framhåller att bedömning av risker kopplat till transport av
farligt gods i den fortsatta planeringen ska utgå från den faktiska
riskbilden som transporter av farligt gods ger upphov till, oavsett om den
väg där transporter av farligt gods går är rekommenderad eller ej.
Kommunen rekommenderas därför av Länsstyrelsen att undersöka och
bedöma behovet av transporter med farligt gods till verksamheter inom
eller i närheten av Bro, utifrån såväl nuläge som framtida utveckling. Även
Brandkåren Attunda framför att det är viktigt att kommunen är medvetna
om verksamheter som ger upphov till transporter av farligt gods, och
lokaliseringen av dessa, i planeringen. Brandkåren Attunda föreslår att
kommunen kan ange vilken markanvändning som är lämplig i anslutning
till vägar där det transporteras farligt gods och dess målpunkter.
Länsstyrelsen önskar att planförslaget redovisar hur kommunen avser att
hantera risker kopplat till farligt gods i de utbyggnadsområden som ligger
i närheten av väg eller järnväg där det kan uppstå svårigheter att följa
Länsstyrelsens riktlinjer.

Kommunens kommentar:
I granskningsversionen av planen förtydligades att frågor gällande risk och
säkerhet inte hanteras ingående i FÖP Bro då riktlinjerna i ÖP 2010 för detta
redan gäller. ÖP 2010 anger bland annat att gällande krav på skyddsavstånd
för miljöfarliga och riskfyllda verksamheter, liksom tillgång till
transportvägar för farligt gods ska beaktas. ÖP 2010 pekar även på att
riskanalyser bör tas fram i ett tidigt skede av planeringsprocessen samt att
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fördjupade studier av riskhänsyn för farligt gods kan behöva tas fram under
planprocesser.

Brandkåren Attunda framför att de ser en problematik med att
Enköpingsvägen är klassad som en sekundärled för farligt gods och att den
sträcka som leder genom centrala Bro föreslås omvandlas till en
småstadsgata med förtätning av bostäder.

Kommunens kommentar:
I planeringen för centrala Bro menar kommunen att Enköpingsvägen inte bör
vara klassad som sekundärled för farligt gods. FÖP Bro hänvisar till
kommunens hemställan till Länsstyrelsen om att ta bort Enköpingsvägen
genom centrala Bro som sekundärled för farligt gods. Kommunen bedömer att
bättre ock säkrare alternativ för farligt gods finns via Kockbackavägen och
E18.

Statens geotekniska institut framför att uttrycket ”risk för stabilitet” i
kartan för ras och skred i dokumentet Planeringsförutsättningar bör justeras
till ”risk för låg stabilitet”.

Kommunens kommentar:
Skrivelsen i kartan för ras och skred i dokumentet Planeringsförutsättningar
har justerats utifrån synpunkten ovan.

Brandkåren Attunda framför att nuvarande förmåga på Upplands-Bros
brandstation påverkar utformning av byggnationer angående utrymning
med hjälp av räddningstjänsten, exempelvis avseende byggnaders höjd
och utformning av områden runt byggnader. Brandkåren önskar att detta
förmedlas i planförslaget så att kommande detaljplaner kan ta detta i
beaktning. Brandkåren Attunda framför även att det är viktigt att
kommunen rådfrågar brandkåren vid projektering av vägar inom
kvartersområden för att säkerställa att räddningstjänstens fordon har
åtkomlighet till fastigheterna. Exempelvis kan detta bli aktuellt vid en
förtätning av Enköpingsvägen.

Kommunens kommentar:
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. Kommunen
bedömer att utformning av brandskydd lämpligast utreds för respektive
projekt i den kommande detaljplaneringen. Kommunen ser dock positivt på att
ha tidig och nära dialog med Brandkåren vid projektering och detaljplanering
av nya bebyggelseområden.
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6 Bilaga – Länsstyrelsens
granskningsyttrande
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Datum

Beteckning

2021-09-27

4012-41058-2021
Ert dnr:

KS 18/0015
Enheten för bostäder och fysisk planering

Upplands-Bro kommun
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Fördjupning av översiktsplanen för Bro ”FÖP Bro
2040”, Upplands-Bro kommun – granskningsförslag
Upplands Bro kommun har överlämnat ett förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Bro i samband med utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsen har den 12 oktober 2020 lämnat ett
samrådsyttrande över planens samrådsversion. Av den redovisade samrådsredogörelsen framgår hur kommunen har beaktat Länsstyrelsens synpunkter.
Granskningsyttrandet ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans med
översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del ska det
anmärkas i den antagna planen.

Länsstyrelsens uppdrag
I granskningsyttrandet ska länsstyrelsen kontrollera och yttra sig i enlighet med
bestämmelserna i 3 kap. 16 § PBL.
Länsstyrelsen har under utställningstiden samrått med Försvarsmakten, Statens
geotekniska institut och Trafikverket. Granskningsyttrandet redovisar svar från
dessa gällande de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka under utställningen. Se
även bilagor med yttranden.

Länsstyrelsens ställningstaganden
Riksintressen
Länsstyrelsen anser att planen bör kompletteras med en redovisning av följande
riksintressen och påverkansområden:
-

Mälaren med öar och stränder, riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§
miljöbalken, MB,

-

MSA-området för Uppsala övningsflygplats, påverkansområde för
riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § MB,

-

Påverkansområdet för väderradar Håtuna, riksintresse för totalförsvarets
militära del enligt 3 kap. 9 § MB.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Riksintresse Mälaren med öar och stränder enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB

De sydvästra delarna av planområdet omfattas av riksintresset för Mälaren med
öar och stränder enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB. Det är positivt att kommunen sedan
samrådet har preciserat den föreslagna bebyggelseutvecklingen i Kvista och att
intentionen att bevara och utveckla den västra delen av området som grönområde
har förtydligats. Länsstyrelsen anser också att det är positivt att tätortsavgränsningen har snävats in för att låta delar av den obebyggda naturmarken och
den jordbruksmark som tidigare låg inom den här delen av tätortavgränsningen
istället tillhöra kategorin landsbygd. Länsstyrelsen bedömer utifrån det befintliga
underlaget att förslaget kan anses vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap. 1
och 2 §§ miljöbalken. Det är dock viktigt att kommunen i den efterföljande
planeringen fortsatt tar hänsyn till natur- och kulturvärden inom riksintresset och
det ska framgå av detaljplanehandlingarna hur föreslagen bebyggelse förhåller sig
till bestämmelserna i miljöbalken.
Riksintresse för kommunikation, 3 kap. 8 § MB

Länsstyrelsen bedömer att kommunen har tillgodosett riksintressena för
kommunikation i fördjupningen av översiktsplanen.
Det finns dock utrymme att tydliggöra förutsättningarna genom att komplettera
dokumentet med planeringsförutsättningar med en karta som visar utvidgat
spårområde och skyddsavstånd för Mälarbanan, på liknande sätt som gjorts i
förstudien för Bro station. Skyddsavståndet ska vara 31,5 meter för framtida
eventuellt fyrspår. Kartan över infrastruktur som visar att kommunen önskar en ny
vägkoppling under järnvägen väster om stationen bör också kompletteras för
inkludera information om vilka övriga kopplingar/underfarter för gång-, cykeloch kollektivtrafik som planeras.
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att Trafikverket har
föreslagit att Brodepån ska pekas ut som riksintresse för kommunikation. Beslut
om detta har dock inte fattats ännu.

Mellankommunal samordning
E18

Kommunen anger i samrådsredogörelsen att en övergripande systemanalys av
påverkan på E18 av kommunens samlade exploateringar eventuellt ska tas fram i
samband med det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för
Kungsängen. Länsstyrelsen vill betona vikten av att analysen genomförs men har
inga invändningar mot att det sker som en del av arbetet med fördjupningen för
Kungsängen.
Prioritering av vilka infrastrukturåtgärder som ska genomföras inom en viss tid
påverkar angränsande kommuner och i viss mån hela länet. Länsstyrelsen vill
därför särskilt poängtera vikten av att kommande detaljplanering föregås av
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nödvändiga infrastrukturåtgärder för att undvika att exploateringen orsakar
bristande tillgänglighet, kapacitetsbrist och framkomlighetsproblem på vägnätet.

Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning eller erosion
Buller

Kommunen uppmärksammar behovet av att skapa goda boendemiljöer avseende
bland annat buller vid förtätning av befintliga områden. Länsstyrelsen vill
understryka vikten av detta och vill också framhålla att utifrån ett bullerperspektiv
har utformning och placering av kommande bostadsbebyggelse vid
Enköpingsvägen och Mälarbanan stor betydelse.
Planen innehåller inte några ytterligare ställningstaganden gällande buller.
Länsstyrelsen noterar att de ställningstaganden som gjorts i den kommunomfattande översiktsplanen som antogs 2010 inte är aktuella, eftersom nya regler
för buller trädde i kraft under 2015, 2016 och 2017. Kommunen kan därför när det
gäller bullerfrågor, inte finna stöd i översiktsplanen. I kommande planering
behöver kommunen säkerställa att bebyggelsen utformas med hänsyn till buller i
särskilt utsatta lägen och med utgångspunkt i de riktvärden som anges i
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. En utvecklad
bedömning av konsekvenser och eventuella åtgärder kopplat till buller behöver
alltså ske i den efterföljande planeringen.
Förorenad mark och MKN vatten

Länsstyrelsen kan utifrån befintligt underlag inte fullt ut bedöma planförslagets
konsekvenser relaterat till förorenad mark.
Kommunen har gjort generella ställningstaganden gällande förorenade områden i
den kommunomfattande översiktsplanen. Länsstyrelsen anser dock att hantering
av förorenade områden även bör uppmärksammas i fördjupningen av översiktsplanen. Det gäller framför allt ställningstaganden kring hur potentiellt förorenade
områden, exempelvis där det tidigare legat verkstäder och drivmedelsstationer,
ska hanteras i den fortsatta detaljplaneringen. På samma sätt som för ras och skred
kan förslagsvis en karta över de misstänkt eller konstaterat förorenade områdena
som finns registrerade i EBH-stödet inkluderas i dokumentet ”Planeringsförutsättningar” tillsammans med tillhörande text om avvägningar och hänsyn.
Länsstyrelsen vill också lyfta betydelsen av att hantera dagvatten efter platsens
förutsättningar för att kunna följa miljökvalitetsnormer, särskilt i de fall där
vattenförekomster är påverkade av mark- eller grundvattenföroreningar. Mot
bakgrund av detta anser Länsstyrelsen att kommunen bör visa hur strategiska
områden för hantering av dagvatten är relaterade till förekomst av markföroreningar.
Farligt gods

Länsstyrelsen kan utifrån befintligt underlag inte fullt ut bedöma om planförslaget
är lämpligt med hänsyn till risker relaterade till transporter av farligt gods.
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Länsstyrelsen vill framhålla att bedömningen av risker i den fortsatta planeringen
ska utgå från den faktiska riskbilden som transporter av farligt gods ger upphov
till, oavsett om den väg där transporter av farligt gods går är rekommenderad eller
ej. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att undersöka och bedöma
behovet av transporter med farligt gods till verksamheter inom eller i närheten av
Bro. Bedömningen av transportbehovet bör ske av såväl nuläge som framtida
utveckling.
Länsstyrelsen ser positivt på att Kockbackavägen i framtiden nyttjas för
transporter av farligt gods till Nygård verksamhetsområde. Utvecklingen av
Nygård verksamhetsområde och en eventuell ökning av antal transporter av farligt
gods behöver beaktas i kommunens framtida planarbete, exempelvis för området
öster om Kockbacka.
Ställningstaganden och planeringsinriktningar gällande farligt gods återfinns i den
kommunövergripande översiktsplanen ”ÖP 2010”. Länsstyrelsen önskar dock att
det av fördjupningen av översiktsplanen för Bro framgår hur kommunen avser att
hantera risker kopplat till farligt gods i de utbyggnadsområden som ligger i
närheten av väg eller järnväg och där det kan uppstå svårigheter att följa
Länsstyrelsens riktlinjer (Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar).
Exempelvis Kockbacka verksamhetsområde där kommunen genom fördjupningen
av översiktsplanen ändrar det ställningstagande som gjordes i översiktsplanen om
områdets utveckling från ett nytt mindre verksamhetsområde till ny skola och
småskalig service och frilufts- eller idrottsanläggningar.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av länsöverdirektör Åsa
Ryding med översiktsplanerare Anna Knight som föredragande. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även deltagit samhällsbyggnadsdirektör Mathias
Wahlsten, t.f. miljödirektör Lena Pettersson och t.f. rättsdirektör Helena
Remnerud.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilagor:
1. Yttrande från SGI
2. Yttrande från Trafikverket
Sändlista:
Försvarsmakten/HK
Statens geotekniska institut
Trafikverket Region Stockholm
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Förord och läsanvisning
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro i Upplands-Bro
kommun. Efter granskning och inför beslut om antagande har
kommunen reviderat konsekvensbeskrivningen på ett fåtal ställen
med hänsyn till de ändringar som gjorts i planförslaget inför
antagande. I de inledande delarna beskrivs metodik, process och
avgränsningar, därefter konsekvenser av FÖP för Bro,
ekosystemtjänster, kumulativa konsekvenser samt en samlad
bedömning av konsekvenser i relation till nollalternativet.
HKB:n har tagits fram av
å Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:
Samhällsplanerare
, Samhällsplanerare
Kommunekolog och samhällsplanerare
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.
Foto framsida: Flygfoto över Bro, Upplands-Bro kommun
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Sammanfattning

planförslagen och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i
fortsatt planering.

Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till översiktsplan för
tätorten Bro. Den fördjupade översiktsplanen för Bro antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.

Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Genom detta
arbetssätt har flera perspektiv av hållbarhet integrerats i processen.

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur, i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall samt pekar ut prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med
föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen
hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är
det därför viktigt att planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur
och biologisk mångfald innebär planförslaget nya
planeringsinriktningar som säger att befintliga naturvärden av klass
1 och 2 ska sparas samt att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. När
det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms

Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagets (inklusive nollalternativets) möjligheter att bidra till
en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos.
Värderosen ska betraktas som en bedömning av förutsättningarna
att nå en hållbar utveckling och inte som ett absolut värde på
hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och värderosen visar att
planförslaget och nollalternativen har olika stora möjligheter att
bidra till en hållbar utveckling. Bedömningarna utgår ifrån att
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planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur kulturmiljösynpunkt
jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns
planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I
plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts i de områden där
bebyggelse planeras i anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro
stationsområde och Sandhaga). Planförslaget innebär även mindre
intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och

bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör naturoch kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att
planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning
bedöms planförslaget också vara mer hållbart utifrån
kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer
resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna
nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
Planförslaget för Bro bedöms ge goda möjligheter att bidra till en
hållbar utveckling. Några viktiga punkter att ta med sig i
efterföljande planeringsarbete har dock identifierats. Detta rör
frågor gällande bland annat säker dagvattenhantering och att
skydda recipienten Mälaren som är dricksvattentäkt och omfattas
av miljökvalitetsnormer för vatten, skapa goda och hälsosamma
ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och naturmiljöer och
viktig grönstruktur. Prioritering av utbyggnadsordning är också en
viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna HKB för att
bland annat skapa ekonomisk hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad
och minskat bilberoende. Det är därför av vikt att föreslagen
utbyggnadsordning följs.
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Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.

, LinkedIn
Organisationsnummer:
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen som gick ut på samråd 9 juni – 25
oktober 2020. I uppdragen att ta fram de fördjupade
översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom fyra
temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro är en geografisk fördjupning och
innebär ytterligare en ändring av ÖP 2010. FÖP Bro ersätter
kapitel 10 ”Bro” i ÖP 2010 och innebär också förändringar i
kapitlen om boende och infrastruktur i ÖP 2010 för de delar av Bro

, LinkedIn
Organisationsnummer:

som ligger innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i
ÖP 2010 och FÖP 2016 att gälla som tidigare. Detta preciseras i
FÖP Bro.
En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.
Inför samråd genomfördes hållbarhetsbedömning av FÖP för Bro
och Kungsängen parallellt och redovisades i en gemensam
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) men under granskningen
och inför antagande har HKB:n delats upp i två separata. Denna
HKB avser FÖP för Bro.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
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upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Planuppdraget för Bro kom under 2018 de varför de
nya bestämmelserna avseende miljöbedömningar av planer och
program har bedömts vara tillämpliga.
Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer
eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.
Eftersom den aktuella planen är av sådan art att den kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod
1.3.1. Arbetssätt

Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med målformuleringar och inriktningar för FÖP
Bro. Vidare har ett antal hållbarhetskriterier definierats som är
relevanta för Bro och Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med
planförslagen och hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i

, LinkedIn
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syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt
kommunens bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.
Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro
Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig naturoch kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort
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Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller
konflikter mellan de tre perspektiven.
Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier.
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen:
•
•
•
•

Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna
hållbarhetskriterier?
Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur?
Finns det ställningstaganden som är
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?
Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa
som positiva) som uppstår?

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.
Inför granskningsskedet hölls ett strukturerat samtal med
representanter från kommunala förvaltningar där inkomna
samrådssynpunkter och förslag till revideringar av planförslaget
presenterades och diskuterades. Samrådsförslagets värderos och
följande frågeställningar låg till grund för diskussionen:

, LinkedIn
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•
•

Vilka blir konsekvenserna utifrån miljömässig, social och
ekonomisk hållbarhet av det reviderade förslaget?
Kan planförslaget revideras ytterligare utifrån identifierade
konsekvenser och bli mer hållbart?

Utifrån resultaten av gruppdiskussionerna bearbetades planförslaget
ytterligare. Övergripande ändringar framgår i kapitel 4.3.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser

Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier, de diskussioner som fördes
vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes respektive
vid det strukturerade samtalet. I konsekvensbedömningarna har
även bedömningsgrunder såsom till exempel kommunala och
regionala riktlinjer, planer och program för t ex dagvattenhantering,
klimatanpassning, grönstruktur och kulturmiljö tillämpats, liksom
lagkrav som t ex miljökvalitetsnormer.
Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 8 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslaget.
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1.4. Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987),
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras
hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”.
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende.
Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens,
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och
ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade
till politik, befolkning eller klimatförändringar.
Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de
grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten
medlet för att nå målet.
Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att
människors behov av trygghet säkerställs.
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Miljömässig
hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Figur 1. Modell av hållbar utveckling
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2. AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
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länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.
Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.
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I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§
miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.
Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintressena E18 och
Mälarbanan.
Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå
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Geografi

I huvudsak respektive
tätort enligt
tätortsavgränsningen i
planförslagen samt
närliggande områden, i
vissa fall
Stockholmsregionen i
ett mer regionalt
perspektiv

Regionala konsekvenser kommer att
belysas där det bedöms som relevant,
t ex påverkan på riksintresse
kommunikationer, grönkilar och
Mälaren.

Tid

I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara
realiserad. I FÖP:en redovisas även
utbyggnadsordning vars
konsekvenser beskrivs övergripande.

Nivå

Strategisk/Övergripande

Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.
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Tabell 3. Avgränsning i sak
Kriterier Social hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna

FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och
målpunkter
FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Kulturmiljö
Folkhälsa

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö

FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.
FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Kriterier Miljömässig hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen

FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.

Klimat och klimatanpassning

Rena och levande vattenmiljöer

FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten,
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden.
FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer,
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,
Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,
Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband

Grönstruktur och biologisk mångfald

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8
kap., och biologisk mångfald i övrigt,

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad
och omgivande landsbygd

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Kriterier Ekonomisk hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap miljöbalken

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och
service till medborgarna

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig
infrastruktur, lokaler och service.

Kommunalekonomi och robusthet

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
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Klimat och klimatanpassning
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2.1. Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation,
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar
upp nederbörd och dämpar buller.
Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor.
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella
ekosystemtjänster.
En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av
planförslaget beskrivs i HKB:n.

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål

Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna
mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen
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om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri,
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt
Ekosystem och ekologisk mångfald.
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv.
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8
övergripande målområden.
De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB och som
kopplar till fysisk planering täcks in av de nationella
miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna HKB görs därför
en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och folkhälsomål som
bedömts vara relevanta, se Figur 2.
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3. NULÄGESBESKRIVNING
Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta.
Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden,
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har
bedömts vara relevanta att utvärdera i denna HKB.
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I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor,
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns
verksamhets- och handelsområden.
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4. ALTERNATIVREDOVISNING
4.1. Planförslag
4.1.1. Inledning
E18

Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 4.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 5.3 Ekonomisk hållbarhet).

4.1.2. Beskrivning av planförslag

I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Figur 3. Orienteringskarta över Bro.
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Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
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ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.
Bro ska utvecklas till en småstad vilket kräver att det finns
arbetsplatser i centrala delar av kommunen, för att skapa liv och
rörelse även på dagtid.
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
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skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de
nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tiofemton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.
När det gäller Bro stationsområde har en förstudie (Spacescape,
2021) med olika scenarios tagits fram. Planförslaget bygger på
scenariot med en västlig entré som bland annat innebär att en ny
stationsentré anläggs i den nordvästra änden av perrongen i Bro.
Planförslaget innebär att stationsområdet utvecklas till en
mötesplats och knutpunkt i småstaden Bro. Hela området med dess
funktioner utvecklas för att kollektivtrafiken ska fungera och vara
attraktiv. Tillgängligheten till stationen ska öka för cyklister,
gående och kollektivtrafikresenärer, ytor ska reserveras för bland
annat utveckling av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel
samt stationsnära service. Planering ska ske för ett vändspår för
pendeln vilket är en förutsättning för tätare pendeltågsavgångar. En
ny vägförbindelse ska skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen. Grönområdet runt Sätrabäcken och vid Härnevi bollplan
utvecklas för rekreation och lek.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i UpplandsBro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.
Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.
I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
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•

•
•
•

Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling
som redan har skett med beviljade planuppdrag för
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och
naturmark istället för att bygga bostäder.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden inom befintlig tätort att utveckla för ny
bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Bro torg (förtätning med bostäder och
verksamheter, nya grönstråk, förändrad
vägstruktur och kopplingar m.m.)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya
plankorsningar, omvandling till småstadsgata med
hjälp av förtätning
med bebyggelse av småstadstyp och medveten
o gestaltning av gaturummet.)
o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner
mot järnvägen)
o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré,
infartsparkering, förtätning med bostäder,
utvidgning av bussterminal)
o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen)
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
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•

•

•

•

•

Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel minskad omfattning av område för
bostadsbebyggelse i Kvista, nya ytor för
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny
markanvändning vid Kockbacka industriområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur
och tydliga riktlinjer kring genomförande av
bebyggelseutveckling.
Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen

4.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
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budget 2021” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
plats.
Alternativ för utveckling av bostadsbebyggelse har diskuterats
under processens gång. En inledande fråga var om det fanns
anledning att ompröva grundläggande och principiella avvägningar
som gjorts i ÖP 2010? Borde tätortsavgränsningen utökas mer för
att möjliggöra mer detaljplanering, bostäder och arbetsplatser? Ska
verksamhetsområdena i Bro omvandlas och ska områdena Finnsta
och Råby ”byggas ihop” genom exploatering i Råbyskogen?
Aktualitetsprövningen av ÖP 2010 år 2017 visade att de flesta
grundläggande ställningstaganden kring mark- och
vattenanvändning som finns i ÖP 2010 står sig. I FÖP Bro följs
därför i möjligaste mån de intentionerna och de avvägningar som
redan gjorts i ÖP 2010 för en konsekvent planering. I de fall FÖP
Bro föreslår förändringar (snarare än fördjupningar) i planeringen
beror det i de flesta fall på att förutsättningarna har förändrats.
Detta gäller till exempel i Kvista där genomförandetiden för en
gällande detaljplan har gått ut och där det finns ett behov av att
arbeta med kopplingen mellan Tegelhagen, Kvista och övriga Bro.
Söder om Ginnlögs väg föreslås en ändring i tätortsavgränsningen
för att införliva två mindre pågående detaljplaner i tätorten. Resten
av området föreslås ligga kvar utanför tätortsgränsen, och pekas
alltså inte ut för bebyggelse, vilket är en avvägning mellan lokala
kulturmiljöintressen och inriktningen om att i första hand förlägga
bostadsbebyggelse nära pendeltågsstation, befintlig bebyggelse och
annan infrastruktur.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under cirka tre års
tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
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planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till.

•
•

•
•
•

I punktlistan nedan ges exempel på revideringar som gjorts efter
samråd och granskning. De som är av betydelse för HKB:n är:
•
•
•

Ny planeringsinriktning om att skapa förutsättningar för
hållbara resvanor och kollektivtrafikförsörjning i nya
bebyggelseområden har tillkommit i antagandehandlingen.
Strategiska kopplingar som kan möjliggöra utveckling av
kollektivtrafik inom tätorten har förtydligats och redovisats
i separat kartbild i antagandehandlingen.
Tidigare föreslagen bebyggelseutveckling vid Permaparken
i Råby i centrala Bro tas bort till fördel för att utveckla
området för närrekreation i antagandehandlingen.
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•

I antagandehandlingen har hänvisning till de råd och
riktlinjer som anges i Kulturmiljöutredningen för Bro
förtydligats.
Precisering av planerna för Kvistaområdet där större andel
naturmark lämnas och området i väster avsätts för
friluftsändamål, vilket är positiv ur natur- och
rekreationssynpunkt.
Minskat område för bostadsbebyggelse i Sandhagen i syfte
att minska intrång i angränsande kulturmiljö norr om
bebyggelseområdet.
Skyddsvärda kulturmiljöer har synliggjorts i plankartan och
en planeringsinriktning har tillkommit om att
stationsområdets värdefulla kulturmiljöer ska tillvaratas.
Cykelstråk har förstärkts och förslag om att leda in biltrafik
på torget har tagits bort. Flera planeringsinriktningar har
tillkommit om att gynna cykeltrafik och utveckla
målpunkter. Nya planeringsinriktningar om att utveckla
Bro IP och att använda fysisk planering för en stärkt
folkhälsa samt för att utveckla ett mer sammanhållet och
jämlikt Bro har tillkommit. Ny och befintlig bebyggelse ska
bindas samman med gemensam odling. Barnperspektivet
har lyfts tydligare i planeringsinriktningar för torget och
stationsområdet. Bro torg ska utvecklas till en trygg
mötesplats. Sammantaget är dessa förändringar positiva
utifrån social hållbarhet.
Fler och tydligare planeringsinriktningar har tillkommit
kopplat till lokaler och service vid bl.a. torget och om att
hänsyn ska tas till de lokala marknadsförutsättningarna vid
detaljplanering vilket är positivt utifrån ekonomisk
hållbarhet.
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•

•

En planeringsinriktning om blandning av olika hustyper
och upplåtelseformer för bostäder har tillkommit vilket ger
förutsättningar för ett mer varierat bostadsutbud och
därigenom en mer diversifierad befolkning. Detta är
positivt utifrån ekonomisk och social hållbarhet.
Ny planeringsinriktning om att prioritera detaljplaner som
bidrar till att uppfylla kommunens mål om ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart samhälle tydliggör att
fortsatt utveckling av Bro ska ske med fokus på hållbar
utveckling.

5. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
PLANFÖRSLAG BRO
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt.
Under samtliga rubriker beskrivs förutsättningar, relevanta
bedömningsgrunder (till exempel riktvärden, MKN med mera) och
konsekvenser.

5.1. Miljömässig hållbarhet
5.1.1. Klimatpåverkan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
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växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Länsstyrelsen
rekommenderar bland annat att ny bebyggelse planeras så att den
inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst
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ett 100-årsregn. Kommunen har inte genomfört någon egen
skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över
lågpunkter där det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka
lågpunkter som finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden
som är mest utsatta finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner
in i tätorten (i väster vid järnvägen respektive norr om E18). Det
finns även dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser
i Bro.
I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser
Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger bättre förutsättningar för resande utan
fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.
En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att skapa
förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en utökad
elektrisk fordonsflotta och planera för fler klimatvänliga drivmedel.
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
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vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka
tillgängligheten. Planförslaget pekar även på behovet av att
möjliggöra kollektivtrafikförsörjning och hållbara resvanor i nya
bebyggelseområden. Planförslaget innehåller flera
planeringsinriktningar för att underlätta cykeltrafik, t ex att
cykelnätet i Bro ska byggas ut och knytas ihop för att göra det
enklare, tryggare och trevligare att gå och cykla, samt att
cykelstråket mellan Bro och verksamhetsområdet i Brunna ska
stärkas för att knyta tätorterna tätare ihop. Planeringsinriktningen
om att utveckla närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer
”hemester” (semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är
också ett led i att minska biltrafik.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 6. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. Det finns en planeringsinriktning om att använda fysisk
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planering för att stärka folkhälsan vilken innefattar att skydda
utsatta grupper vid värmeböljor genom att bevara och lägga till
grönska och skugga vid skolor, äldreboenden och centrum.
Grönstrukturen spelar även en annan viktig roll för klimatet genom
att träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer.
Det är därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett
klimatperspektiv, se kapitlet om Grönstruktur och biologisk
mångfald.
I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en.
I identifierade lågpunkter behöver Länsstyrelsens
rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Det innefattar att:
• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller
orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100årsregn.
• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs.
• Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och
planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
• Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska
vid behov säkerställas.
Vid planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna. I de områden där risk för översvämning
har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra delen av Bro
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och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst) finns inga
utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.
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5.1.2. Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget men förslag till
dagvattenpolicy och dagvattenplan finns framtaget och är ute på
remiss. Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete
med dagvatten. De övergripande målen för hållbar
dagvattenhantering som fastslås i dagvattenpolicyn, beskrivs och
utvecklas ytterligare i dagvattenplanen. I ÖP 2010 anges att
ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)
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Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.
Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.

Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.

I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.

I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och

Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.
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I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 6. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Vid utpekade av
strategiska områden för hantering av dagvatten, och
dagvattenhantering i detaljplanering, bör man beakta
förekomsten av markföroreningar för att skydda yt- och
grundvatten.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Upplands-Bro kommun arbetar med ett åtgärdsprogram i Bro tätort
för Broviken. I åtgärdsprogrammet föreslås lämpliga åtgärder inom
avrinningsområdet som syftar till att minska
föroreningsbelastningen från Bro tätort, och därigenom skapa bättre
vattenkvalitet i Broviken, och dessutom tillskapa ekologiska och
rekreationsmässiga värden. Det finns ännu inga beslut om
genomförande av åtgärder eller finansiering.
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
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statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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5.1.3. Grönstruktur och biologisk mångfald
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden.
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar,
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är
EU:s skydd för vissa naturtyper.
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande
grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
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annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. I
Kvistaområdet pekar planen ut ett större område för utveckling av
ett nytt friluftsområde vilket också är positivt för bevarande av
naturmiljöer. I Kvistaområdet tas områden av huvudsakligen
naturvärdesklass 3 i anspråk men bebyggelseutveckling och nya
vägkopplingar anges också i direkt anslutning till områden av
naturvärdesklass 2. Områden av både naturvärdesklass 2 och 3 har
undantagits från bebyggelseutveckling vilket är positivt. Att
anlägga bebyggelse kring vissa områden kan dock medföra att
spridning mellan områdena försvåras och att områden isoleras.
Genom att ta i anspråk naturområden eller genom att skapa
barriärer mellan naturområden kan lokala habitat och
födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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I planförslaget framgår att Görvälnkilen ska värnas och om Bro ska
växa på ett hållbart sätt bör det inte ske på bekostnad av grönkilen.
I linje med detta föreslås i planen ingen bebyggelse eller utveckling
inom Görvälnkilen. Detta är positivt med avseende på den
regionala grönstrukturen. I den sydvästra delen av planområdet
planeras dock utvecklingsområden inom viktiga spridningssamband
som idag delvis pekas ut som svaga. Ett svagt samband sträcker sig
bland annat mellan två områden som ingår i Görvälnkilen.
Bebyggelse i ett redan svagt samband kan innebära ytterligare en
barriär vilket kan medföra konsekvenser för den lokala och
regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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5.1.4. Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods, förorenade
områden och verksamheter som hanterar farliga ämnen. Buller,
utsläpp till luft och risker kan samtliga påverka människors hälsa
och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
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med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör
lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. I samband med nya
exploateringar har samhällsbyggnadskontoret sett över kommunens
vägar utifrån vilka som är mest lämpade för transporter med farligt
gods. Ur trafiksäkerhetssynvinkel såväl som för riskerna för
transporter med farligt gods är det bäst om dessa transporter i
största möjliga mån sker utanför tättbebyggt område och med
kortast möjliga färdväg. Med detta som bakgrund framkom att
Enköpingsvägen genom centrala Bro bör utgå som rekommenderad
väg för transporter av farligt gods. Kommunen har därefter (år
2017) skickat in en begäran om ändring av rekommenderade vägar
för transport av farligt gods, bl.a. gällande Enköpingsvägen (mellan
väg 840 och Kockbackavägen). Länsstyrelsen har ännu inte svarat
på detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta och längs väg 840) och Högbytorps avfallsanläggning, som
är en verksamhet med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av
föroreningar.
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Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar kopplade till
att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer (kopplat till buller,
utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar gällande detta finns
dock i ÖP 2010 (kap 9 Hälsa och säkerhet), vilket gäller parallellt
med FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet
och risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. I texten
till planeringsinriktningen ”använd fysisk planering för att stärka
folkhälsan” anges även att det är viktigt att beakta bullernivåer och
luftkvalitet vid planering av ny bebyggelse. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Planförslaget lyfter också vikten av att skapa möjligheter för ett
utbyggt och ihopkopplat cykelnät inom Bro och även till
målpunkter utanför Bro, t.ex. Brunna. Om förutsättningarna att
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välja kollektivtrafik eller cykel ökar kan det i längden medföra att
utsläpp till luft och att buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över. Detsamma gäller i områden där planerad
bebyggelseutveckling sammanfaller med risken för förorenad mark.
I sådana fall behövs det i efterföljande planering säkerställas att
marken uppfyller de krav på föroreningsnivåer som finns för aktuell
markanvändning.
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed
lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen. De områden som planeras att utvecklas med
verksamheter och industri (till exempel vid Högbytorp och
Klövberga) är belägna på relativt långt avstånd från närboende.
Hänsyn behöver dock tas till eventuella närboende för att inte
utsätta dessa för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.
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För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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5.2. Social hållbarhet
5.2.1. Folkhälsa

I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga

Beslutet om utökat strandskydd är överklagat av kommunen och ligger
hos regeringen.

1
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friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m. 1
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.
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Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år (2016). Statistiken berättar inte varför vissa
områden har fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns
ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom att bland annat bygga ut och knyta ihop
cykelnätet i Bro samt genom stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på värdet av att UpplandsBro är en ö i Mälaren och öka möjligheterna till bad- och båtliv i
Bro. Vidare anges att tillgängligheten till Mälaren, sjöarna och
naturområdena ska ökas.
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Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen (Kvistaområdet). I
Kvistaområdet pekar planen dock ut ett större område för
utveckling av ett nytt friluftsområde, vilket ökar möjligheten till att
ta sig ut i naturen. Då planen inte medger någon
bebyggelseutveckling i direkt anslutning till Mälaren men medger
ökad tillgänglighet till Mälaren bedöms påverkan på det rörliga
friluftslivet med avseende på riksintresseområdet Mälaren med
sjöar och strandområden vara positiv. Planen bedöms inte begränsa
det rörliga friluftslivet, snarare tvärtom. Fler bedöms kunna ta del
av vad Mälaren har att erbjuda då planen syftar till att
tillgängliggöra Mälaren och dess stränder.
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
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nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta påtalas inom ramen för en
planeringsinriktning som anger att kommunen ska använda fysisk
planering för att stärka folkhälsan. Att uttrycka detta i en
planeringsinriktning och att skapa möjligheter till idrott och
rekreation inom flera delar av Bro bedöms främja folkhälsan.
Genom att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att
ligga mer centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros
invånare. Utöver ovanstående anger planen att delar av
Kvistaområdet ska utvecklas till ett nytt friluftsområde med
motionsspår, terrängspår och andra möjligheter till
friluftsaktiviteter, detta ökar ytterligare möjligheterna till att
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aktivera sig, vilket är positivt för folkhälsan. För att nå så många
invånare som möjligt är det viktigt att skapa möjligheter för olika
aktiviteter som kan locka flera målgrupper. Detta ligger i linje med
den planeringsinriktning som anger att Bro IP ska utvecklas som en
gemensam mötesplats för personer i alla åldrar med fler ytor och
funktioner.
Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad. Detta kräver en
funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och service) i de
centrala delarna av Bro. En större blandning av olika funktioner kan
medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan bostad, arbete
och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta staden med
små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö för ett
aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden med
hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta avstånd
främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång och
användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.
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5.2.2. Boendemiljö och trygghet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
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del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser med avseende
på boendemiljö och trygghet. Planeringsinriktningen om att
använda fysisk planering för att utveckla Bro till ett mer
sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle med småstadsprägel är
ett exempel på att stort fokus ligger på dessa frågor i planförslaget.
Planförslaget och planeringsinriktningarna skapar förutsättningar
för ett varierat bostadsutbud och funktionsblandning, vilket ligger i
linje med hållbarhetskriteriet En blandning av boende och
funktioner. Detta tydliggörs i planeringsinriktningen om att
eftersträva en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Planeringsinriktningar som kan bidra till
sammanhållning är t ex att binda samman bebyggelse med
gemensam odling och att stationsområdet ska utvecklas som
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mötesplats och knutpunkt. Dock bedöms inte planförslaget i någon
större utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna
Bro och Kungsängen, även om förstärkt cykelstråk mellan Bro och
Brunna samt utpekandet av nytt vändspår för tätare pendeltågstrafik
vilket ger bättre förutsättningar för resande mellan tätorterna. Om
sammanhållning mellan tätorterna ska skapas krävs att någon unik
verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro, detta för att locka
besökare från Kungsängen.
Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik. I
planförslaget lyfts barnperspektivet fram i planeringsinriktning om
att synliggöra de små barnens plats på torget genom fler lekytor för
mindre barn samt i utveckling av grönområdet runt Sätrabäcken och
vid Härnevi bollplan för rekreation och lek. Vidare ska Bro IP
utvecklas som en gemensam mötesplats för personer i alla åldrar
med fler ytor och funktioner.
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Det finns planeringsinriktningar om att
höja kvaliteten på grönområden och offentliga rum i samband med
förtätning med bostäder och arbetsplatser vilket ger förutsättningar
för att öka tryggheten och boendemiljön även i befintligt bestånd.
Bro ska utvecklas i riktning mot småstad, det vill säga att i Bro ska
det finnas både arbetsplatser, service och bostäder. Bro torg ska
utvecklas till en trygg mötesplats genom att tillföra nya bostäder
och lokaler, utveckla de offentliga rummen och aktivera ytorna runt
omkring torget. Vuxennärvaron i centrum med ska ökas genom fler
arbetsplatser. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på
utemiljön och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt
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vara en plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas
som barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.
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5.2.3. Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.
Inom kommunen finns tre områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Låssa ligger i anslutning till tätorten
Bro. Tidigare fanns även riksintresset Bro men beslut har tagits om
att området inte längre är av riksintresse (Riksantikvarieämbetet,
2020). Skäl till beslutet är att fornlämningsområdets koppling till
den senare säteribildningen och omgivande odlingslandskap har
försvagats genom landskapets omvandling till golfbana med olika
tillägg, vilket har inneburit att riksintressets värdebärande
egenskaper och uttryck har skadats på ett varaktigt och irreversibelt
sätt. Motsvarande kulturhistoriska värden representeras bättre i
andra riksintressen. I det fördjupade kulturmiljöprogrammet för
Upplands-Bro kommun (Stockholms Läns museum, 2001) finns
området Bro kyrka – Brogård beskrivet vilket omfattar hela det

, LinkedIn
Organisationsnummer:

tidigare riksintresseområdet. I ÖP 2010 är däremot endast den
sydvästra delen av det tidigare riksintresseområdet utpekat som
lokalt kulturmiljöintresse (Brogård-Fiskartorp).
Riksintresset Låssa är en centralbygd i viktig korsning mellan norra
mälarvägen och den forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik
fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön som visar på en
omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna,
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna,
med inslag av herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet
ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Riksintresset
Låssa ligger utanför tätortsavgränsningen.
Utöver det lokala kulturmiljöintresset Brogård-Fiskartorp ligger
också Önsta och Kvistaberg delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP
2010)
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
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byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.

kulturmiljöer ska tillvaratas. Planförslaget bedöms bidrar positivt
till hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö.
Planförslaget hänvisar även till att de råd som framkommer av
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara vägledande vid kommande
planering och bygglovsprövning.
Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns en
planeringsinriktning om att utveckla entréerna från landsbygden
till Bro för gång, cykel och bil vilket är i linje med
hållbarhetskriteriet om Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och
tätort.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla attraktiva och lättillgängliga
utflyktsmål. Dessa planeringsinriktningar är positiva ur
kulturmiljösynpunkt eftersom de bidrar till att tillgängliggöra och
utveckla kulturhistoriska miljöer.

Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Bro (WSP, 2019a).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden. I
plankartan har skyddsvärda kulturmiljöer synliggjorts och
planeringsinriktning finns om att stationsområdets värdefulla
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I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse.
Särskilt värdefulla kulturmiljöer har utpekats ut i plankartan i
anslutning till Bro stationsområde och Sandhagen. I dessa områden
planeras ny bebyggelse i anslutning till värdefull kulturmiljö varför
det är av särskild vikt att kulturmiljöintressena synliggjorts i dessa
områden.
Genom planförslaget utökas tätortgränsen något söder om Ginnlögs
väg för att införliva två mindre pågående detaljplaner i tätorten.
Resten av området föreslås ligga kvar utanför tätortsgränsen, och
pekas alltså inte ut för bebyggelse. Området söder om Ginnlögs väg
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ingår i området Bro kyrka – Brogård som finns beskrivet i det
fördjupade kulturmiljöprogrammet men utanför det lokala
kulturmiljöintresset Brogård-Fiskartorp. Det centrala delarna i
området är fornlämningsmiljöerna kring Bro kyrka med gravfält
och storhögar med bland annat den s.k. Assurs hög samt
Assurstenens runristning. En del i kulturmiljövärdet är också
utblickar från kyrkan mot omgivande odlingslandskap.
Utvidgningen av tätortsgränsen söder om Ginnlögs väg innebär
visst intrång i odlingslandskapet men med hänsyn till att intrånget
är av begränsad omfattning och sker på avstånd från kyrkan
bedöms detta inte medföra betydande konsekvenser.
Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse (t ex i stationsområdet, söder Ginnlögs väg och
Sandhagen). Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra miljöns
möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska
karaktär eller värde påtagligt förändras.
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
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kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.
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5.3. Ekonomisk hållbarhet
5.3.1. Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett
värdefullt komplement till företagen i kommunen.
I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro
tätort och närliggande områden. De externa handelsplatserna är de
lokala centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som
de innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och
mer varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service.
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service,
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och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet.
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro.
Planförslaget uttrycker också vikten av att bygga ut och utveckla
cykelnätet inom Bro och till närliggande områden som t.ex.
Brunna. Utvecklade cykelstråk är positivt för arbetskraft och
försörjning. Detta genom att arbetsplatsområden kan locka
arbetskraft till sig då de blir mer lättillgängliga även för de som
cyklar.
En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort,
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo
och arbeta. Planen skapar möjligheter för utveckling av torget och
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tydliggör också barnperspektivet vilket är positivt, detta kan
medföra att fler vill uppehålla sig och stanna kvar i centrum, vilket
gynnar det lokala näringslivet och ekonomin. En förtätning med
bostäder i centrum längs med Enköpingsvägen och Köpmanvägen
skulle också ge ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet
att stärka attraktiviteten och Bro torg som centrum. Utöver att
utveckla Bro centrum pekas även den större handelsplatsen Skällsta
ut i planförslaget. Skällsta ska fortsätta att vara kommunens nav för
sällanköpshandel och volymhandel. Detta för att det inom
kommunen ska finnas variation och större utbud.
Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp.
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att
attrahera nya verksamheter.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Ett flertal
planeringsinriktningar anger också vikten av att utveckla och öka
tillgängligheten till områden för rekreation och friluftsliv. Utöver
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas.
För de som besöker Bro för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Bro som plats. För att stärka Bros identitet som
en småstad nära storstaden behöver entréerna utveckla på ett medvetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att
bosätta sig, besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta
kan medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att
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servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva
konsekvenser för näringslivet inom Bro.

5.3.2. Befolkning och bostadsmarknad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget
poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad ska prioriteras nära kollektivtrafik, teknisk
infrastruktur, centrumnoder och service, med syfte att undvika
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”satelliter”. I planförslaget finns planeringsinriktningar om att satsa
på förtätning och utveckling av befintligt bestånd, att prioritera
områden för bostäder som redan finns utpekade för
bebyggelseutveckling i översiktsplanen och att orientera nya
bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda förutsättningar
för en hållbar utveckling genom att befintlig infrastruktur kan
nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära lägen och avstånd
kortas inom Bro.
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och att centrala Bro
utvecklas till en småstad. En planeringsinriktning lyder:
Eftersträva en varsam blandning av olika hustyper och
upplåtelseformer. Planen ger en inriktning inför kommande
detaljplaner om vilken typ av förtätning som eftersträvas. En
blandning av olika hustyper och upplåtelseformer innebär att olika
önskemål och behov kopplat till t.ex. storlek, bostadstyp och
upplåtelseform kan tillfredsställas. Detta skapar förutsättningar för
ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika målgrupper vilket
är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att bostäder av olika
storlek, typ och upplåtelseform tillkommer bör säkerställas i
efterföljande planering.
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
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tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms
planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

5.3.3. Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning
och service till medborgarna

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.
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Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.

ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer
resurseffektiv.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att fylla
byggnader med mer aktiviteter och verksamheter runt Bro torg för
att få mer liv och vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en
tryggare miljö. En sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom
samma byggnader kan nyttjas för flera funktioner.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att börja med det som är närmast
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, centrumnoder och service.
Dessa ställningstaganden är mycket viktiga för att uppnå en
resurseffektiv markanvändning och en kostnadseffektiv
infrastruktur, lokalförsörjning och service till medborgarna. Ett
undantag från den principen utgör Tegelhagen (söderut mot
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika
resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte
planera för ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i
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Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro
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6. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 9. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster.

Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad
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till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och
spridningsvägar.
Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation.
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att Råby
och Bro centrum är platser i Bro med högre uppmätta temperaturer
än många andra platser i kommunen.
Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns
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där industriområden är lokaliserade. Detta är områden med hög
andel hårdgjorda ytor.

Figur 10. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,
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kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I Bro ligger
de större gröna rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och
är inte lika tillgängliga för alla.

Figur 11. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration
markerat med grönt.

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande
biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens
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kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även
andra platser som till exempel Finnstaskogen höga eller påtagliga
naturvärden.

Figur 12. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper.

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av Bro. Spridningsvägar är

, LinkedIn
Organisationsnummer:

viktiga för biologisk mångfald då genetisk variation och arter
beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 13. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna
till ädellöv och våtmarker.

Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till, ur
olika synpunkter, värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
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negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.
I planförslaget finns en planeringsinriktning som lyder: Värna och
utveckla ekosystemtjänster i tätorten, som tätortsnära skogar,
grönska och vatten. Genom en sådan planeringsinriktning visas att
ekosystemtjänster ligger högt på agendan och att kommunen måste
arbeta med ekosystemtjänster inom sina projekt. Möjligheter att
värna och utveckla ekosystemtjänster skapas därmed. För att
säkerställa att kommunen arbetar utifrån detta synsätt behöver
frågan följas upp inom ramen för efterföljande planering.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslaget anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslaget pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
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riskerar att bli varmare framför allt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro visar på högre
maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest tätbebyggda delarna. I
planförslaget anges att mikroklimatet ska stärkas och då framförallt
vid särskilt utsatta verksamheter som skolor och äldreboenden samt
centrum. Detta genom bevarande och tillskapande av grönska och
skugga. Vidare står det i planförslaget att ytor ska avsättas för
öppna och gestaltade dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar
även klimatreglerande och svalkar. Detta är positivt och kan bidra
till att motverka effekterna av värmeböljor.
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslaget anges att ytor
ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För att
stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.
I planförslaget finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som i Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de
centrala delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.
Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
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med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.

7. KUMULATIVA EFFEKTER
I detta kapitel beskrivs kumulativa effekter av FÖP:arna för Bro
och Kungsängen då båda innefattar omfattande exploatering med
ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men även genom
utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse. Samråd
genomfördes samtidigt av FÖP Bro och FÖP Kungsängen men det
ska noteras att det bara är FÖP Bro som har varit ute på granskning
och nu ska upp för antagande. Föreslagen exploatering inom
respektive FÖP kan i vissa fall orsaka kumulativa effekter, dvs att
de ger samverkande effekter. I denna HKB har det bedömts
relevant att beskriva de kumulativa effekterna på naturmiljö,
vattenmiljö och riksintresse kommunikationer.

7.1. Naturmiljö

Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4.
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Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp
i efterföljande planarbete.
I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5)
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom
grönkilen kan stärkas.

7.2. Vattenmiljö

Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.
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I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete
med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

7.3. Riksintresse kommunikationer

E18 och Mälarbanan är av riksintresse för kommunikationer.
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt
miljöbalken 3 kap 8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen.
Mälarbanan löper genom Bro och Kungsängen i anslutning till de
centrala delarna av respektive tätort där betydande
bebyggelseutveckling planeras. Att bygga i kollektivtrafiknära
lägen ger positiva konsekvenser ur flera hållbarhetsperspektiv men
innebär samtidigt utmaningar för att skapa god boendemiljö och
inte inverka negativt på riksintresset för kommunikationer.
När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. I samrådsförslaget för FÖP
Kungsängen föreslås en ny trafikplats eller alternativt en ny
anslutning från Kockbacka trafikplats till Brunna för att utöka
kapaciteten till anslutningen till E18.
Eftersom det finns en tydligare koppling mellan påverkan på E18
och FÖP Kungsängen kommer en systemanalys av effekter på E18
genomföras i samband med fortsatt arbete med FÖP Kungsängen. I
Kungsängen finns dessutom fler avvikelser från RUFS2050 jämfört
med i Bro vilket ytterligare motiverar att frågan hanteras kopplat
till FÖP Kungsängen.
Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 och
Mälarbanan genom att dessa påverkar omgivningen med buller och
risker kopplade till farligt gods transporter. För bebyggelse som
planeras i anslutning till E18 och Mälarbanan behöver
skyddsavstånd och transportledernas påverkan på omgivningen
beaktas så att god boendemiljö uppnås och riksintresset skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet.
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8. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET
Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

8.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar för att
underlätta cykeltrafik eller om att skapa förutsättningar för
laddstruktur för elbilar eller andra klimatvänliga drivmedel. Utöver
detta innehåller nollalternativet inte någon prioriterad
utbyggnadsordning vilket kan medföra att utbyggnad sker i
områden som dels är långt ifrån stationen dels i områden som inte
har välutbyggd kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen
och att utsläpp av växthusgaser därmed är högre i nollalternativet
jämfört med planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet
strategier och planeringsinriktningar om att förtätning framförallt
bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.
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Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.
För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I nollalternativet föreslås ett större bebyggelseområde
i Kvista och ingen mark avsätts som friluftsområde vilket är
negativt för naturmiljön. Nollalternativet bedöms därför innebära
något större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
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planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

8.2. Social hållbarhet

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. Även för skydd av kulturmiljöer bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget då det saknas
planeringsinriktning om hänsynstagande av kulturmiljöer vid Bro
stationsområde. Kulturmiljöintressena finns inte heller i samma
utsträckning synliggjorda i plankartan i ÖP 2010. Planförslaget
baseras på en nyare kulturmiljöinventering (WSP, 2019) där
områden med potentiella målkonflikter mellan inom kulturmiljöer
och bebyggelseutveckling inom tätorten har tydliggjorts i
plankartan.
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Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel
definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.
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8.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och cykelnätet
inom Bro och till områden utanför Bro centrum samt utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.
Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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9. SAMLAD BEDÖMNING
I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagets möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell. Värderosen är ett verktyg
som används för att översiktligt kunna utvärdera och illustrera
hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag. I värderosen beskrivs
förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett sämsta
tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.
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I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 10 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 4. Samlad bedömning Bro.
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Figur 14. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro
Aspekter och hållbarhetskriterier
som bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet Vit markering
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och cykeltrafik
samt en prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna
följs för att begränsa utsläpp av växthusgaser.

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det
angeläget att planeringsinriktningarna följs.

Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara något mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att det i Kvistaområdet pekas ut
ett större område för utveckling av ett nytt friluftsområde vilket också är positivt för bevarande av naturmiljöer.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro.

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö
Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner
Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Barnperspektivet lyfts i nya planeringsinriktningar vilket är
positivt ur ett trygghets- och jämlikhetsperspektiv. Dessutom ges en tydlig planeringsinriktning om blandade hustyper och upplåtelseformer vilket skapar förutsättningar
för ett varierat bostadsutbud och diversifierad befolkning. Det finns också planeringsinriktningar som kan bidra till sammanhållning t ex att binda samman bebyggelse
med gemensam odling och att stationsområdet ska utvecklas som mötesplats och knutpunkt. Planförslaget bedöms inte i någon större utsträckning påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen, även om förstärkt cykelstråk mellan Bro och Brunna samt utpekandet av nytt vändspår för tätare
pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas krävs att någon unik verksamhet eller
anläggning tillkommer i Bro, detta för att locka besökare från Kungsängen.
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur kulturmiljösynpunkt jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och
kulturmiljöer, samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts i de områden där bebyggelse planeras i
anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro stationsområde och Sandhaga). Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom
justering av tätortsavgränsningen. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att utveckla entréerna från landsbygden
till Bro för gång, cykel och bil vilket är i linje med hållbarhetskriteriet om Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort
Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och cykelnätet inom Bro och till områden utanför Bro centrum samt utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad
och näringsliv i Bro.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro. Dessutom ges en tydlig
planeringsinriktning om blandade hustyper och upplåtelseformer vilket skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och diversifierad befolkning.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad nära kollektivtrafik och befintlig infrastruktur utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.

9.1. Målkonflikter – hållbarhet

I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.
Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
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service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.
I planförslaget framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
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större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig bebyggelse tas i anspråk vilket påverkar
närrekreation och mikroklimat negativt. Det ställer också högre
krav på dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.
Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverka dessa värden negativt. I Bro finns värdefulla kulturmiljöer i
anslutning till stationsområdet vilket kräver avvägningar mellan
kulturmiljöintressen och inriktningen om att bygga tätt nära
stationen.
För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För Bro bedöms planförslaget
och planeringsinriktningarna vara väl avvägda utifrån samtliga
hållbarhetsperspektiv då det inte finns någon tydlig övervikt åt vare
sig miljömässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv. Bedömningen
utgår ifrån att planförslaget och föreslagna planeringsinriktningar
beaktas i fortsatt planering, se kapitel 10 Osäkerheter, uppföljning
och fortsatt arbete.

9.2. Målanalys

Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling.
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett
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generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys
av i vilken riktning FÖP:en påverkar relevanta nationella mål
(miljökvalitetsmål, folkhälsomål).
Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för
planförslaget in av de nationella miljökvalitetsmålen och
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se
Figur 2.
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ
riktning. Positiv då planförslaget innebär förtätning i goda
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång
och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp
av växthusgaser. Dock innebär planförslaget en ökad befolkning
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler
utsätts för luftföroreningar.
Planförslaget bedöms huvudsakligen påverka miljömålen Giftfri
miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag i
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta
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medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs.
För att gå i linje med miljömålet Giftfri miljö behöver det
säkerställas vid eventuell exploatering i förorenade områden att de
krav på föroreningsnivåer som gäller för planerad markanvändning
kan uppfyllas.
Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växtoch djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till
följd av planförslaget. Förtätning innebär att större
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare.
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ
riktning då jordbruksmark tas i anspråk.
Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt.
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I
planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör naturoch kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger
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i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods
transporter.
Folkhälsomålen Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv
riktning. Planförslaget bedöms ge goda möjligheter för
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker Bro centrum.
Detta sammantaget kan gynna arbetsmarknaden och möjligheten att
försörja sig inom kommunen.
Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv
riktning. Generellt ligger god kollektivtrafikförsörjning, tillgång till
park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar i linje med
målet eftersom en god miljö för barn säkras under såväl dagtid som
fritid.
Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen Boende och
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av Bro centrum,
knyta samman olika delar av Bro, utveckla mötesplatser och
idrottsplatser inom flera områden för olika grupper (kön, ålder med
mera) samt att tillgängliggöra naturområden och strandnära
områden längs Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med
ovan nämnda folkhälsomål.
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Folkhälsomålet Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler
målgrupper samt att Bro centrum förväntas bli mer levande och
tryggt till följd av planförslaget. Vidare planeras olika områden
knytas samman och möjligheter skapas till integration mellan olika
befolkningsgrupper, vilket är positivt för att uppnå delaktighet i
samhället i stort och mellan grupper.
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10. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE
I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.
•

•

Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och
att utredningar om åtgärder i Brovikens tillflöden
genomförs.
Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar,
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en
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•

•
•

•
•

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.
I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner.
Den kulturmiljöinventering som tagits fram parallellt med
den fördjupade översiktsplanen är en viktig utgångspunkt i
fortsatt planarbete.
Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.
Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband.
I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.
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Datum

Beteckning

2021-09-27

4012-41058-2021
Ert dnr:

KS 18/0015
Enheten för bostäder och fysisk planering

Upplands-Bro kommun
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Fördjupning av översiktsplanen för Bro ”FÖP Bro
2040”, Upplands-Bro kommun – granskningsförslag
Upplands Bro kommun har överlämnat ett förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Bro i samband med utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsen har den 12 oktober 2020 lämnat ett
samrådsyttrande över planens samrådsversion. Av den redovisade samrådsredogörelsen framgår hur kommunen har beaktat Länsstyrelsens synpunkter.
Granskningsyttrandet ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans med
översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del ska det
anmärkas i den antagna planen.

Länsstyrelsens uppdrag
I granskningsyttrandet ska länsstyrelsen kontrollera och yttra sig i enlighet med
bestämmelserna i 3 kap. 16 § PBL.
Länsstyrelsen har under utställningstiden samrått med Försvarsmakten, Statens
geotekniska institut och Trafikverket. Granskningsyttrandet redovisar svar från
dessa gällande de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka under utställningen. Se
även bilagor med yttranden.

Länsstyrelsens ställningstaganden
Riksintressen
Länsstyrelsen anser att planen bör kompletteras med en redovisning av följande
riksintressen och påverkansområden:
-

Mälaren med öar och stränder, riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§
miljöbalken, MB,

-

MSA-området för Uppsala övningsflygplats, påverkansområde för
riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § MB,

-

Påverkansområdet för väderradar Håtuna, riksintresse för totalförsvarets
militära del enligt 3 kap. 9 § MB.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Riksintresse Mälaren med öar och stränder enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB

De sydvästra delarna av planområdet omfattas av riksintresset för Mälaren med
öar och stränder enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB. Det är positivt att kommunen sedan
samrådet har preciserat den föreslagna bebyggelseutvecklingen i Kvista och att
intentionen att bevara och utveckla den västra delen av området som grönområde
har förtydligats. Länsstyrelsen anser också att det är positivt att tätortsavgränsningen har snävats in för att låta delar av den obebyggda naturmarken och
den jordbruksmark som tidigare låg inom den här delen av tätortavgränsningen
istället tillhöra kategorin landsbygd. Länsstyrelsen bedömer utifrån det befintliga
underlaget att förslaget kan anses vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap. 1
och 2 §§ miljöbalken. Det är dock viktigt att kommunen i den efterföljande
planeringen fortsatt tar hänsyn till natur- och kulturvärden inom riksintresset och
det ska framgå av detaljplanehandlingarna hur föreslagen bebyggelse förhåller sig
till bestämmelserna i miljöbalken.
Riksintresse för kommunikation, 3 kap. 8 § MB

Länsstyrelsen bedömer att kommunen har tillgodosett riksintressena för
kommunikation i fördjupningen av översiktsplanen.
Det finns dock utrymme att tydliggöra förutsättningarna genom att komplettera
dokumentet med planeringsförutsättningar med en karta som visar utvidgat
spårområde och skyddsavstånd för Mälarbanan, på liknande sätt som gjorts i
förstudien för Bro station. Skyddsavståndet ska vara 31,5 meter för framtida
eventuellt fyrspår. Kartan över infrastruktur som visar att kommunen önskar en ny
vägkoppling under järnvägen väster om stationen bör också kompletteras för
inkludera information om vilka övriga kopplingar/underfarter för gång-, cykeloch kollektivtrafik som planeras.
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att Trafikverket har
föreslagit att Brodepån ska pekas ut som riksintresse för kommunikation. Beslut
om detta har dock inte fattats ännu.

Mellankommunal samordning
E18

Kommunen anger i samrådsredogörelsen att en övergripande systemanalys av
påverkan på E18 av kommunens samlade exploateringar eventuellt ska tas fram i
samband med det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för
Kungsängen. Länsstyrelsen vill betona vikten av att analysen genomförs men har
inga invändningar mot att det sker som en del av arbetet med fördjupningen för
Kungsängen.
Prioritering av vilka infrastrukturåtgärder som ska genomföras inom en viss tid
påverkar angränsande kommuner och i viss mån hela länet. Länsstyrelsen vill
därför särskilt poängtera vikten av att kommande detaljplanering föregås av

3 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-165 Antagande av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : Länsstyrelsens granskningsyttrande 20210927

3 (4)
Datum

Beteckning

2021-09-27

4012-41058-2021
Ert dnr:

KS 18/0015

nödvändiga infrastrukturåtgärder för att undvika att exploateringen orsakar
bristande tillgänglighet, kapacitetsbrist och framkomlighetsproblem på vägnätet.

Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning eller erosion
Buller

Kommunen uppmärksammar behovet av att skapa goda boendemiljöer avseende
bland annat buller vid förtätning av befintliga områden. Länsstyrelsen vill
understryka vikten av detta och vill också framhålla att utifrån ett bullerperspektiv
har utformning och placering av kommande bostadsbebyggelse vid
Enköpingsvägen och Mälarbanan stor betydelse.
Planen innehåller inte några ytterligare ställningstaganden gällande buller.
Länsstyrelsen noterar att de ställningstaganden som gjorts i den kommunomfattande översiktsplanen som antogs 2010 inte är aktuella, eftersom nya regler
för buller trädde i kraft under 2015, 2016 och 2017. Kommunen kan därför när det
gäller bullerfrågor, inte finna stöd i översiktsplanen. I kommande planering
behöver kommunen säkerställa att bebyggelsen utformas med hänsyn till buller i
särskilt utsatta lägen och med utgångspunkt i de riktvärden som anges i
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. En utvecklad
bedömning av konsekvenser och eventuella åtgärder kopplat till buller behöver
alltså ske i den efterföljande planeringen.
Förorenad mark och MKN vatten

Länsstyrelsen kan utifrån befintligt underlag inte fullt ut bedöma planförslagets
konsekvenser relaterat till förorenad mark.
Kommunen har gjort generella ställningstaganden gällande förorenade områden i
den kommunomfattande översiktsplanen. Länsstyrelsen anser dock att hantering
av förorenade områden även bör uppmärksammas i fördjupningen av översiktsplanen. Det gäller framför allt ställningstaganden kring hur potentiellt förorenade
områden, exempelvis där det tidigare legat verkstäder och drivmedelsstationer,
ska hanteras i den fortsatta detaljplaneringen. På samma sätt som för ras och skred
kan förslagsvis en karta över de misstänkt eller konstaterat förorenade områdena
som finns registrerade i EBH-stödet inkluderas i dokumentet ”Planeringsförutsättningar” tillsammans med tillhörande text om avvägningar och hänsyn.
Länsstyrelsen vill också lyfta betydelsen av att hantera dagvatten efter platsens
förutsättningar för att kunna följa miljökvalitetsnormer, särskilt i de fall där
vattenförekomster är påverkade av mark- eller grundvattenföroreningar. Mot
bakgrund av detta anser Länsstyrelsen att kommunen bör visa hur strategiska
områden för hantering av dagvatten är relaterade till förekomst av markföroreningar.
Farligt gods

Länsstyrelsen kan utifrån befintligt underlag inte fullt ut bedöma om planförslaget
är lämpligt med hänsyn till risker relaterade till transporter av farligt gods.
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Länsstyrelsen vill framhålla att bedömningen av risker i den fortsatta planeringen
ska utgå från den faktiska riskbilden som transporter av farligt gods ger upphov
till, oavsett om den väg där transporter av farligt gods går är rekommenderad eller
ej. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att undersöka och bedöma
behovet av transporter med farligt gods till verksamheter inom eller i närheten av
Bro. Bedömningen av transportbehovet bör ske av såväl nuläge som framtida
utveckling.
Länsstyrelsen ser positivt på att Kockbackavägen i framtiden nyttjas för
transporter av farligt gods till Nygård verksamhetsområde. Utvecklingen av
Nygård verksamhetsområde och en eventuell ökning av antal transporter av farligt
gods behöver beaktas i kommunens framtida planarbete, exempelvis för området
öster om Kockbacka.
Ställningstaganden och planeringsinriktningar gällande farligt gods återfinns i den
kommunövergripande översiktsplanen ”ÖP 2010”. Länsstyrelsen önskar dock att
det av fördjupningen av översiktsplanen för Bro framgår hur kommunen avser att
hantera risker kopplat till farligt gods i de utbyggnadsområden som ligger i
närheten av väg eller järnväg och där det kan uppstå svårigheter att följa
Länsstyrelsens riktlinjer (Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar).
Exempelvis Kockbacka verksamhetsområde där kommunen genom fördjupningen
av översiktsplanen ändrar det ställningstagande som gjordes i översiktsplanen om
områdets utveckling från ett nytt mindre verksamhetsområde till ny skola och
småskalig service och frilufts- eller idrottsanläggningar.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av länsöverdirektör Åsa
Ryding med översiktsplanerare Anna Knight som föredragande. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även deltagit samhällsbyggnadsdirektör Mathias
Wahlsten, t.f. miljödirektör Lena Pettersson och t.f. rättsdirektör Helena
Remnerud.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilagor:
1. Yttrande från SGI
2. Yttrande från Trafikverket
Sändlista:
Försvarsmakten/HK
Statens geotekniska institut
Trafikverket Region Stockholm
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande på samråd avseende planerad ny
kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämna det till Vattenfall.
2. Att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att trygga
elförsörjningen lokalt. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130 kV
kraftledning mellan Bålsta och Bro. Med anledning av detta bjuder Vattenfall
in till undersökningssamråd. I samrådsförslaget presenteras tre alternativa
sträckningar där två går utmed E18 och det tredje dras norrut genom Håbo
Häradsallmännings mark, norr om Högbytorp och därefter korsar väg 269 för
att vika av söderut.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadsk ontorets förslag till yttrande på
undersök ningssamrådet

I Vattenfalls genomgång av konsekvenser görs bedömningen att de två
alternativ som går längs E18 innebär minst negativ påverkan.
Samhällsbyggnadskontoret delar den bedömningen.
Av de två alternativen förordar kommunen det norra alternativet (stråk B) då
det sydliga alternativet riskerar att påverka det planerade verksamhetsområdet
vid Bro trafikplats (Klövberga). Om Vattenfall ändå vill gå vidare med stråk C
får det inte leda till några negativa konsekvenser för kommande etableringar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2021



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende
planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall, den 17
januari 2021



Vattenfall Eldistributions underlag för utredningssamråd avseende
kraftledningar Bålsta - Bro, den 9 december 2021

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 2011
och aktualitetsförklarad i mars 2018
Upplands-Bro kommuns Fördjupade översiktsplan FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017

Ärendet
Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att
trygga elförsörjningen lokalt.
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av
tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. För att möta
kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall
Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kilovolt (kV) till 130 kV.
Spänningshöjningen åstadkoms dels genom ombyggnation av befintliga
anläggningar (ledningar och stationer) dels genom nybyggnation av
anläggningar inom regionnätet. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130
kV luftledning mellan Bålsta och Bro
Förutom att utgöra en viktig länk i kapacitetshöjningen av
Stockholmsregionens elnät så är den planerade 130 kV ledningen nödvändig
för att möta det ökade lokala behovet av elkraft i Bro och Kungsängen. Den
nya ledningen är en förutsättning för att trygga elförsörjningen av nya bostäder
och verksamheter i området.
Vattenfall bjuder in till undersökningssamråd med anledning av den nya
luftledningen mellan Bålsta och Bro
Med anledning av den nya ledningen bjuder Vattenfall in till
undersökningssamråd, enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet omfattar berörda
myndigheter och markägare samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
av verksamheten.
Samrådet omfattar förslag till alternativa stråk inom vilka en
ledningssträckning är möjlig, utformning för planerad ny ledning, de
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Tre alternativa sträckningar mellan Bålsta och Bro presenteras i
samrådsförslaget
De punkter som den nya ledningen är tänkt att gå mellan är befintlig
nätstationen vid Draget i Bålsta och den nya nätstation som planeras vid
trafikplats Bro. I samrådsmaterialet presenterar Vattenfall tre alternativa
dragningar.
I Alternativ A föreslås ledningen gå norrut genom Håbo Häradsallmännings
mark och norr om Högbytorp. Därefter korsar den väg 269 för att vika av
söderut.
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I både alternativ B och C föreslås ledningen gå längs E 18. I alternativ B går
den norr om E 18 och i alternativ C söder om E18.

Konsekvenser av förslaget
Vattenfall går i sitt samrådsförslag igenom de konsekvenser som förslaget
förväntas kunna medföra. Nedan följer en sammanfattning av dessa.
Samhällsnytta, mark användning och planer

Alternativ A bedöms få en viss negativ påverkan på jordbruksmark och
skogsmark, särskilt under byggtiden. Alternativ B och C går i viss utsträckning
över områden som är planlagda eller omfattas av pågående planering. Påverkan
bedöms inte vara så omfattande att det är något problem. I övrigt innebär inte
dessa alternativ någon negativ inverkan på markanvändningen då de följer
redan exploaterad mark.
Totalförsvaret

Stråken berör ett samrådsområde för höga objekt. De bedöms inte ha någon
negativ påverkan på försvarets intressen.
Naturmiljö

Stråken berör ett mindre antal intressen för naturmiljön. Det stråk som främst
riskerar att påverka naturmiljöer är alternativ A som går igenom cirka 7
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kilometer av skogsmiljöer. Alternativ B berör en nyckelbiotop (naturlig
skogsbäck) som bedöms kunna korsas.
Kulturmiljö

Stråken passerar fornlämningar och andra intressen för kulturmiljövården.
Under detaljprojekteringen kan den slutliga sträckningen anpassas för att
undvika fornlämningarna. Påverkan på kulturmiljön bedöms sammantaget vara
liten oavsett vilket stråk som väljs. Sedan Vattenfalls utredning har det
registrerats fler fornlämningar som kan beröras längst stråk A. Dessa
uppdagades i samband med ansökan om den utökade täktverksamheten som
också skulle beröra området.
Landsk apsbild och friluftsliv

För alternativ A kommer friluftslivet påverkas med en begränsad
framkomlighet under byggnationstiden och en viss påverkan på
landskapsbilden under drift. Samlokaliseringen med E18 bidrar till att påverkan
på friluftsliv och landskapsbild för alternativ B och C bedöms vara liten.
Boendemiljö och elek tromagnetisk a fält

Inga bostadshus finns inom 100 meter från de studerade stråken.
Risk och säk erhet och hänsynsåtgärder

För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera
riskerna för allmänheten. Byggnation samt framtida underhåll av ledingen ska
utföras på ett sätt så att värdefulla miljöer så långt som möjligt inte kommer till
skada. Detta görs till exempel med en mer detaljerad studie av stolpplaceringar
och genom att i möjligaste mån köra på befintliga vägar.
I en sammanvägning görs bedömningen att alternativ B och C innebär
minst negativ påverkan
Vattenfall Eldistribution förordar stråk B eller Stråk C. Samlokaliseringen med
E18 gör att de negativa konsekvenserna där bedöms som små samtidigt som
ledningsbyggnaden bidrar till samhällsnyttan i form av förbättrad elförsörjning
till Bro samhälle. Vattenfall gör också bedömningen av den nya kraftledningen
inte riskerar att medföra någon betydande miljöpåverkan om något av dessa två
stråk väljs.
Samhällsbyggnadskontoret delar Vattenfalls bedömning angående valet av
stråk. Vid ett kommande skede där en närmare studie av placeringar av stolpar
ska göras är kommunen positiv till att diskutera lösningar. Det är också bra om
ledningarnas påverkan på landskapsbilden kan förtydligas vid Bro trafikplats
vilket är entrén till Bro för alla som kommer till orten med bil från motorvägen.
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Av de två alternativen förordar kommunen det norra alternativet (stråk B) då
det sydliga alternativet riskerar att påverka det planerade verksamhetsområdet
vid Bro trafikplats (Klövberga). Om Vattenfall ändå vill gå vidare med stråk C
får det inte leda till några negativa konsekvenser för kommande etableringar.
Formalia
I uppräkningen av planunderlag nämns Fördjupad översiktsplan för tätorten
Bålsta. Eftersom det påpekas att en ny station pekas ut rör det sig sannolikt om
förslaget till ny FÖP för Bro.

Barnperspektiv
Den planerade nya ledningen är ett led i att stärka kapaciteten i både det
regionala och lokala elnätet. Ett starkt elnät är en viktig förutsättning för att
klara av en omställning till en mer hållbar energikonsumtion och det därför en
viktig åtgärd för att framtidssäkra infrastrukturen. En kraftledning är en typ av
byggnadsverk som kan ha stor påverkan på landskapsbilden och kan innebära
negativa konsekvenser både under utbyggnads- och driftskedet. Det är därför
viktigt att dessa förläggs till placeringar med så liten negativ inverkan som
möjligt. I de alternativ som presenteras i utredningssamrådet bedöms de som
samförläggs med E18 innebära minst negativa konsekvenser då ett redan
exploaterat område tas i anspråk.

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Lina Delde
Stabschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende
planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall, den 17 januari
2021
2. Vattenfall Eldistributions underlag för utredningssamråd avseende
kraftledningar Bålsta - Bro, den 9 december 2021
Beslut sänds till


Rejlers Sverige AB: samrad@rejlers.se
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

2022-01-17
Rejlers Sverige AB
samrad@rejlers.se

Yttrand e på samråd avseen d e p l an erad n y
kraftl ed n ing mel lan Bål sta och Bro, Vatten fal l
Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att trygga
elförsörjni ngen lokalt. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130 kV
kraftledning mellan Bålsta och Bro. Med anledning av detta bjuder Vattenfall
in till undersökningssamråd. I samrådsförslaget presenteras tre alternativa
sträckningar där två går utmed E18 och det tredje dras norrut genom Håbo
Häradsallmännings mark, norr om Högbytorp och därefter korsar väg 269 för
att vika av söderut.
Kommunstyrelsens yttrande
Upplands-Bro kommun är en kommun med tydliga ambitioner om att skapa en
hållbar kommun där samhällsutveck l ingen kan ta avstamp i hållbarhet och
Agenda 2030 konstruktion. Att skapa ett hållbart samhälle med närhet till
Mälaren och naturkvalitéer och där människor kan leva goda liv är en viktig
inrikt ning för utvecklingen inom Upplands-Bro.
Vattenfall Eldistribution förordar stråk B eller Stråk C. Samlokaliseringen med
E18 gör att de negativa konsekvenser na där bedöms som små samtidigt som
ledningsbyggnaden bidrar till samhällsnyttan i form av förbättrad elförsörj ning
till Bro samhälle. Vattenfall gör också bedömningen att den nya kraftledningen
inte riskerar att medföra någon betydande miljöpåverk an om något av dessa två
stråk väljs.
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Samhällsbyggnadskontoret delar Vattenfalls bedömning angående valet av
stråk dock med förtydligandet att Upplands-Bros uppfattning är dock att
stråken ska harmonisera med möjligheter na och ambitioner na för framt idens
samhällsut veck li ng. I Upplands-Bro finns flera planer på hur kommunen ska
utvecklas, stråken ska förhålla sig till denna utveckling. Upplands-Bros
uppfattning och ställningstagande utgår från att markledningar är den lösning
som är att föredra för att möjliggöra samhällsut veck li ng. Markledningar som
utgångspunkt normerar kommuner nas möjligheter att utveckla ett hållbart
samhälle.
I förslaget ska ledningarnas påverkan på landskapsbilden förtydligas vid Bro
trafikplats då detta är entrén till Bro för alla som kommer till orten med bil från
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Upplands-Bro kommun

Datum

2022-01-17

motorvägen. Förutsättningarna för ledningarnas etablering bör utgå från
projektet Omdaning Bro och hur samhället avses utvecklas.
Av de två alternativen förordar kommunen det norra alternativet (stråk B) då
det sydliga alternativet riskerar att påverka det planerade verksamhetsområdet
vid Bro trafikplats (Klövberga). Om Vattenfall ändå vill gå vidare med stråk C
får det inte leda till några negativa konsekvenser för kommande etableringar.
Formalia

I uppräkningen av planunderlag nämns Fördjupad översiktsplan för tätorten
Bålsta. Eftersom det påpekas att en ny station pekas ut rör det sig sannolikt om
förslaget till ny FÖP för Bro.
Sedan Vattenfalls utredning har det registrerats fler fornlämningar som kan
beröras längst stråk A. Dessa uppdagades i samband med ansökan om den
utökade täktverksamheten som också skulle beröra området.

Kommunstyrelsen
Upplands-Bro kommun
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Kontaktperson:

Telefon: +46 771 78 00 00
E-post: samrad@rejlers.se

INBJUDAN TILL SAMRÅD FÖR NY 130 KV LUFTLEDNING
MELLAN BÅLSTA OCH BRO
Undersökningssamråd enligt miljöbalken för planerad ny 130 kV luftledning, mellan Bålsta och Bro i
Håbo och Upplands-Bro kommuner, Uppsala och Stockholms län.
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för en ny 130 kV
luftledning, mellan Bålsta och Bro i Håbo och Upplands Bro kommuner, Uppsala och Stockholms län. På
uppdrag av Sökanden har Rejlers anlitats för att vara behjälpliga under tillståndsprocessen.
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet
av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att
möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera
regionnätet från 70 kV till 130 kV. Spänningshöjningen åstadkoms dels genom ombyggnation av befintliga
anläggningar (ledningar och stationer) dels genom nybyggnation av anläggningar inom regionnätet.
Förutom att utgöra en viktig länk i kapacitetshöjningen av Stockholmsregionens elnät så är den planerade 130
kV ledningen nödvändig för att möta det ökade behovet av elkraft i Bro och Kungsängen. Den nya ledningen
är en förutsättning för att trygga elförsörjningen av nya bostäder och verksamheter i området.
För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om
tillstånd genomförs nu ett undersökningssamråd, enligt miljöbalken 6 kap 24 §, med berörda myndigheter och
markägare samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.
Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd och uppmana er att inkomma med synpunkter och information
som kan var till hjälp i det fortsatta arbetet. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat detta brev är
en översiktskarta för aktuella stråk En samrådshandling med information om lokalisering, utformning,
omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ned på www.vattenfalleldistribution.se/balsta-bro.
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En utskriven samrådshandling kan även beställas genom kontakt med nedan angiven kontaktperson.
Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.
De yttranden som inkommer under samrådet kommer att sammanställas och bemötas i en
samrådsredogörelse som skickas till berörd länsstyrelse för att utgöra underlag för beslut om betydande
miljöpåverkan. Vid inlämnandet kommer samrådsredogörelsen bli en publik handling.
Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:
, Tel: +

, e-mail: samrad@rejlers.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 17 januari 2022 till:
samrad@rejlers.se
Alternativt:
Rejlers Sverige AB
Att:
Box 30233
104 25 Stockholm

Med vänlig hälsning
På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Rejlers Sverige AB

Bifogas: Samrådsunderlag

Samrådsinbjudan – Ny 130 kV luftledning Bålsta-Bro
2
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SAMRÅDSHANDLING – BÅLSTA-BRO
Undersökningssamråd, enligt 6 kap miljöbalken, inför
ansökan om nätkoncession för linje för kraftledning mellan
Bålsta – Bro, Håbo och Upplands Bro kommuner, Uppsala
och Stockholms län
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Vattenfall Eldistribution AB
www.vattenfalleldistribution.se
Telefonväxel:
Org.nr:
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08-739 50 00
556417-0800
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104 25 Stockholm
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FÖRKLARINGAR ORD OCH BEGREPP
Samrådsredogörelse: Ett dokument som sammanfattar genomfört samråd, redovisar huvudsakliga
synpunkter som kommit in och Vattenfall Eldistributions bemötande av synpunkterna. Till
samrådsredogörelsen biläggs inkomna yttranden i sin helhet.
Betydande miljöpåverkan (BMP): Efter genomfört undersökningssamråd sammanfattas samrådet i en
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen med tillhörande bilagor lämnas till Länsstyrelsen som sedan
bedömer om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Vid
betydande miljöpåverkan ställs därmed krav på samråd med en bredare samrådskrets och att en mer
omfattande MKB tas fram inför koncessionsansökan.
Detaljplan (Dp). En kommun kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland
annat bebyggelse.
Elektromagnetiska fält (EMF). Samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält.
Energimarknadsinspektionen (Ei): Statlig förvaltningsmyndighet som handlägger och beslutar om
koncession.
Effekt: Mått på hur mycket energi (el) som överförs i en ledning vid en viss tidpunkt, anges i enheten Watt.
Geografiskt informationssystem (GIS): Datorbaserat program för att samla in, lagra, analysera och
presentera geografiskt lägesbunden information. Slutprodukter som presenteras brukar vara kartor.
Kapacitet: Mått på hur mycket el en ledning maximalt kan överföra.
kV: Elektrisk spänning mäts i enheten Volt. 1000 Volt kallas kilovolt, vilket förkortas kV.
Ledningsgata. Ledningsgata är ett röjt område i en skog längst en kraftledning. Området röjs för att öka
driftsäkerheten och minska risken för att t.ex. träd och grenar faller på elledningen.
Lokalnät. Lokalnätet är den del av elnätet som förbinder regionnäten med konsumenterna, alltså den del som
distribuerar ut elen till förbrukarna. Normalt sett har lokalnät en spänning på 400/230 V upp till 40 kV.
Maskat elnät. Nätstruktur liknande ett spindelnät med flera möjliga matningsvägar till varje station.
Microtesla (μT). Ett mått för magnetfält.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Tas fram inför koncessionsansökan för att beskriva och utvärdera
verksamhetens eller åtgärdens miljöpåverkan. I MKB:n beskrivs den förordade sträckningen och vilken
påverkan den kommer ha på bl.a. natur- och kulturvärden, boendemiljö, friluftsliv, landskapsbild mer
detaljerat. Även åtgärder som kan komma att krävas för att minska påverkan beskrivs i MKB:n.
Nätkoncession: Enligt ellagen behövs tillstånd för att få bygga och använda kraftledningar. Dessa tillstånd
benämns nätkoncession för linje (enstaka ledningar som inte omfattas av nätkoncession för område) eller
nätkoncession för område (ledningsnät upp till en viss spänningsnivå)
Regionnät. Regionnätet är en del av elsystemet och används för att överföra elektrisk energi över medlånga
avstånd. Regionnäten ansluter till stamnätet och har vanligen spänningsnivåer på mellan 130 och 40 kilovolt. I
den svenska ellagen definieras en regionledning som en ledning som omfattas av en nätkoncession för linje
och där spänningen understiger 220 kV.
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Skogsgata. En skogsgata är ett skogsområde längs en kraftledning inom vilken ledningsägaren vid underhåll
avverkar i huvudsak all högväxande vegetation och låter lågväxande vegetation kvarstå.
Spänning. Elektrisk spänning är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets.
Spänning har enheten volt (V).
Stamnät. Stamnätet är den del av elsystemet med högst spänning, från 130 kV upp till 400 kV. Stamnätet
överför elen långa avstånd för att sedan ledas vidare till regionnäten. Det svenska stamnätet, som ägs av
staten, förvaltas och drivs av Svenska kraftnät.
Trädsäker. En trädsäker kraftledning betecknar en kraftledning, vars ledningsgata utformats och underhålls
så att växande träd under kraftledningen inte kan nå närmare fasledare än det vegetationsfria avståndet.
Underhållsröjning. Underhållsröjning är en röjning som görs regelbundet när vegetations som växer för nära
ledningen tas bort. Detta för att hålla ledningsgatan fri från högt växande träd och buskar.
Översiktsplan (Öp). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska
spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte
bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Markupplåtelseavtal. Markupplåtelseavtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och
skyldigheter samt ligger till grund för innehållet i ledningsrätt.
Ledningsrätt. Nästan alla aktörer som äger ledningsnät behöver dra sina ledningar över någon annans mark.
Rätten att göra det kan regleras i en ledningsrätt. En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens
äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om
ersättningsbeloppets storlek värdera på Lantmäteriet intrånget och beslutar om ersättningens storlek.
Ledningsrätt söks hos Lantmäteriet.
Sträckning. Sträckning är den sträcka som ledningen föreslås byggas i. En förordad sträckning föregås av
en utredning av flera alternativa sträckningar.
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för
en ny 130 kV1 luftledning Bålsta – Bro, Håbo och Upplands Bro kommuner, Uppsala och Stockholms län.
Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§
miljöbalken med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt
samråda om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd. I bilaga 1 redovisas samtliga kartor som finns i
detta dokument i större storlek.

1.1 Bakgrund, syfte och behov
Stockholmsregionen står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar för bostäder, företag och
industriområden vilket medför ett ökat elbehov. Därtill kommer den ökade elektrifieringen som ett led i
omställningen till ett fossilfritt samhälle. Utöver det ökade elbehovet ställer samhället allt högre krav på en
tillförlitlig elförsörjning. Ledningen Bålsta-Bro utgör en del av Kapacitet Stockholm vilket är Vattenfall
Eldistributions storsatsning för att uppgradera regionnätet i Stockholms län. Inom ramen för Kapacitet
Stockholm spänningshöjs dagens 70 kV ledningar till 130 kV vilket ger en ökad kapacitet och driftsäkerhet.
För att möta samhällsutvecklingen i form av tillväxt och myndighetskrav samt Vattenfall Eldistributions egna
krav på leveranssäkerhet behöver kapaciteten ökas i regionnätet i det aktuella området. Som en del i detta
planeras en ny mottagningsstation i Bro och en ny 130 kV ledning mellan stationerna Bålsta och Bro, se karta
Figur 1.

Vanligtvis benämns ledningar på de aktuella spänningsnivåerna ”130 kV ledning”. Ledningens driftspänning,
d.v.s. nominell spänning, är egentligen något större än dessa värden 138 kV. Ledningarnas
konstruktionsspänning, d.v.s. den högsta spänningen för vilken anläggningen är konstruerad, är i detta fall
145 kV. Planerad ledning kommer i detta underlag att benämnas ”planerad 130 kV ledning” eller ”förordad
sträckning”.
1

7
Samrådshandling undersökningssamråd - Ny 130 kV Bålsta-Bro

4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall - KS 21/0669-4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall : Samrådsunderlag Bålsta-Bro.pdf

Figur 1. Översiktskarta

1.1.1 Elnätets uppbyggnad
Infrastrukturen är en viktig del av kraftsystemet och är indelad i tre nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät.
Elnätet kan liknas vid ett vägnät där stamnätet, med 220 eller 400 kV spänning, utgörs av europavägar,
regionnätet av riksvägar och lokalnätet av länsvägar och lokalgator. Elen transporteras över långa avstånd i
stamnätet för att sedan ledas vidare i regionnätets ledningar med spänning från 20 kV till 130 kV. Lokalnätet
har en spänningsnivå från 0,4 kV till 20 kV. Till lokalnätet ansluts mindre industrier, hushåll och andra
användare. Näten kopplas ihop i transformatorstationer där spänningen transformeras mellan de olika
spänningsnivåerna.
Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning
från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV ledningar. Vattenfall Eldistribution planerar att möta
kapacitetsbehovet genom att spänningshöja regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400
kV fördelningsstationer. Det innebär att Vattenfall Eldistribution planerar att bygga om befintliga anläggningar
(ledningar och stationer) eller bygga nya anläggningar inom regionnätet. Förutom att vara en del av den
generella kapacitetshöjningen så är den aktuella ledningen en förutsättning för den lokala exploateringen.
Uttaget av elkraft i Bro och Kungsängen förväntas öka och nuvarande kraftförsörjning räcker inte. Om en
utbyggnad inte sker kan detta hindra utbyggnad av bostäder och verksamheter i området.
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1.2 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt.. Elnätet är indelat i lokalnät och regionnät och
omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV. Företaget har cirka 880 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå,
Trollhättan och Jokkmokk. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i att bygga om
elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom att bygga in ny
teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att kunna ansluta en
växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar aktivt för en
hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och sätta standarden
för framtidens energilösningar.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som
behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 1 för flödesschema över
processen.

Figur 2. Tillståndsprocessen

10
Samrådshandling undersökningssamråd - Ny 130 kV Bålsta-Bro

4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall - KS 21/0669-4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall : Samrådsunderlag Bålsta-Bro.pdf

2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken.
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
Ledningsägaren har för avsikt att söka ledningsrätt för den planerade kraftledningen. Ledningsrätt bildas efter
att en ledningsrättsförrättning har utförts och beslutas av Lantmäterimyndigheten. Ledningsrätten ger bl.a.
nätägare möjlighet att uppföra/anlägga och använda bl.a. kraftledningar på någon annans fastighet.
Ledningsrätten regleras av ledningsrättslagen och gäller under obegränsad tid. En ledningsrätt gäller även
mot ny ägare till fastigheten och gäller före upplåtelse i fastigheten som har tillkommit genom avtal (t.ex.
markupplåtelseavtal).
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

11
Samrådshandling undersökningssamråd - Ny 130 kV Bålsta-Bro

4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall - KS 21/0669-4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall : Samrådsunderlag Bålsta-Bro.pdf

3 UTREDNING AV ALTERNATIV
3.1 Avgränsning av utredningsområdet
Utredningsområdet är lokaliserat till området mellan Bålsta och Bro.
Området avgränsas i väster av Bålsta tätort, öster av Lejondalssjön, i norr av Skråmsta och i söder av Bro
tätort. E18 passerar genom södra delen av området och Högbytorps avfallsanläggning är beläget i centrala
delen. I övrigt utgörs utredningsområdet till stor del av skogsmark med inslag av öppna partier.

Figur 3. Utredningsområdet

3.2 Metod vid framtagande av alternativa stråk
Utgångspunkten vid framtagande av alternativa stråk har varit att följa befintliga infrastrukturstråk på behörigt
skyddsavstånd och att säkerställa att det inom stråken går att finna ledningsstäckningar som är förenliga med
de detaljplaner som berörs. Den gällande markanvändningen och den planerade utvecklingen enligt gällande
översiktsplaner har beaktats.
Den nya 130 kV ledningen planeras som luftledning. Ledningsgatans bredd i skog kan variera beroende på
terräng. I möjligaste mån föreslås kraftledningen att samlokaliserats där det är möjligt med befintlig
infrastruktur. Så långt som möjligt har trånga passager undvikits.
Vid planeringen har hänsyn tagits så långt det är möjligt till kända och värdefulla natur- och kulturobjekt.
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Som underlag för inventering av berörda intressen utmed de alternativa stråken har bland annat Gällande
kommunal planering, länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets digitala GIS-data använts
som underlag. Material från Lantmäteriet har använts som bakgrundskartor.
Initialt har flera alternativa stråk studerats mellan befintligt befintlig station i Bålsta och ny transformatorstation
i Bro. Olika lokaliseringar för stationen har också studerats.

Figur 4. Studerade stråk

3.3 Stråk A
Från stationen i Bålsta korsar stråket E18 norrut parallellt med befintliga luftledningar mellan Sigtuna/ Håtuna
och Bålsta. Efter ca 300 m viker stråket av österut genom skogsmark och passerar norr om Högbytorp för att
efter att korsa väg 269 vika av söderut, korsa E18 och ansluta till planerad transformatorstation öster om
trafikplats Bro.

3.4 Stråk B
Från stationen i Bålsta korsar stråket E18 norrut och viker därefter av österut för att följa den norra sidan av
E18 åt sydost till planerad transformatorstation öster om trafikplats Bro. Stråket följer befintlig infrastruktur
(befintlig kraftledning och E18). Stråket kan även delvis kombineras med stråk C beroende på placeringen av
korsningarna med E18.
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3.5 Stråk C
Från stationen i Bålsta följer stråk C den södra sidan av E18 åt sydost , korsar trafikplats Bro för att sedan
ansluta till planerad transformatorstation öster om trafikplats Bro. Stråket följer befintlig infrastruktur (befintlig
kraftledning och E18).

4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Aktuell ledning planeras att byggas som luftledning och i följande kapitel ges en generell beskrivning av den
tekniken. Avslutningsvis ges en motivering för val av teknik.

4.1 Luftledning
4.1.1 Utformning av luftledning
Den vanligaste typen av stolpe för regionnätsledningar är portalstolpar i trä, för enkel eller dubbel ledning,
men stolpar i annat material eller utförande kan bli aktuellt. Överföring av el sker via tre faslinor vanligtvis i
aluminiumlegering.
Höjden på stolparna beror på landskapets topografi. Avståndet mellan stolparna beror även det i stor
utsträckning på den aktuella terrängen och topografi. Där ledningen byter riktning används vinkelstolpar som
beroende på vinkel och markförutsättningar är något kraftigare och kan ha flera stolpben och extra staglinor.
Vid korsning av E18 följs gällande bestämmelser för korsning av väg. Beroende på terrängen vid
korsningspunkten kan ledningsstolparna bli något högre.
Exempel på stolpar som kan komma att användas är trästolpar, kompositstolpar, gitterstolpar, stålstolpar och
fackverksstolpar i stål, se illustration i Figur 6. Träportalstolpar är vanligtvis mellan 15 och 25 meter höga och
placeras på ett avstånd om ca 150-200 meter från varandra. Stålstolpar och gitterstolpar har normalt en höjd
mellan 20 och 35 meter och står vanligen med ett avstånd av ca 150-250 meter från varandra. Där ledningen
byter riktning används vinkelstolpar som, beroende på vinkel och markförutsättningar, kan vara något
kraftigare och ha extra staglinor.

14
Samrådshandling undersökningssamråd - Ny 130 kV Bålsta-Bro

4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall - KS 21/0669-4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall : Samrådsunderlag Bålsta-Bro.pdf

1

2

3

Figur 5. 1: Illustration av stolptypen gitterstolpe. 2: Illustration av stolptypen portalstolpe i trä eller komposit
med två topplinor och stag. 3: Illustration av stolptypen fackverksportal. Uppförande av luftledning.

4.1.2 Uppförande av luftledning
Arbetets utförande beror delvis på vilken typ av stolpar som kommer att användas.
Byggnation av en ny luftledning innebär terrängkörning med arbetsmaskiner längs med hela ledningssträckan
i samband med materialtransport (stolpar, linor m.m.).
I huvudsak används bandburna maskiner tillsammans med ”stockmattor” eller körplåtar där så erfordras.
Vanligtvis vid nya stolpplatser av denna typ krävs schaktning till ca 2 meters djup för grundläggning.
En del av stolparna kommer att utföras med stagförankringar som kräver ett schaktdjup på ca 2 meter.
Schaktytan vid stagförankringar kräver normalt ca 3x2 meter/förankring, men vid avspänningsstag behövs
större förankringar, ca 3x3 meter/förankring.
Om gitterstolpe används krävs större schakt för grundläggning.
Beroende på markens beskaffenhet kan staglinorna alternativt förankras med jordankare eller öglor i
omgivande berggrund.

4.1.3 Markbehov luftledning
För att ledningen ska vara avbrottssäker byggs den trädsäker, vilket innebär att träd och annan högväxande
vegetation inte ska kunna skada linor, stolpar eller stag. Skogsgatan är det område där all högväxande
vegetation tas bort och området är ca 40 m brett, se illustration i Figur 6. Principskiss av en ledningsgata,
d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde. Utanför skogsgatan finns ett område som benämns
”sidoområde”, där träd och vegetation tillåts till viss del. I sidoområdet görs en bedömning om trädet utgör en
risk för ledningen. De träd som vid ett fall riskerar att skada ledningen tas bort. Ledningen kontrolleras med
återkommande intervaller både från marken och från ovan med helikopter en gång om året. Den inlösta
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skogsgatan underhållsröjs med jämna mellanrum, ungefär vart åttonde år, samt att träd i ledningsgatans
sidoområde, s.k. kantträd, som anses farliga för ledningen tas bort. Den föreslagna kraftledningen kommer att
byggas som trädsäker med en skogsgata på ca 40 meter (vid portalstolpe).

Figur 6. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.

4.1.4 Drift och underhåll
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med föreskrifterna,
och för att säkerställa en trygg elleverans, besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad
driftbesiktning med därpå erforderliga åtgärder. Besiktningen görs till största delen från helikopter. Vart
åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag, stolpar och
jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten kommer att genomföras
för ledningen. Specifika framtida underhållsåtgärder på till exempel stolpar och stag kan inte förutses i
nuläget.
Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) samt avverkning
av höga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens driftsäkerhet och
personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6–7 års intervall medan syn och
stämpling av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet 8–10 år. Intervallens längd beror på
tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras vid
minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan, som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan
kommande röjning sker, röjs bort. Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av höga
kantträd i skogsgatans sidoområde sker normalt med hjälp av skogsmaskiner. I de fall höga kantträd står
inom sumpskogar / våtmarker ska avverkning ske utan markskador. Det säkerställs genom att anpassa
tidpunkten, maskinval och metoder till gällande förutsättningar. Exempelvis att det sker motormanuellt.
Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa åtgärder kräver
ofta tyngre fordon. Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i
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skogsgatan. I strandzoner vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att
bibehålla skuggning i den mån det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet.
Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand används
den befintliga ledningsgatan som transportväg.

4.1.5

Samråd vid underhåll

I det fall en underhållsåtgärd kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer
Vattenfall Eldistribution att samråda med länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
respektive
2 kap. 10 § kulturmiljölagen.

4.1.6 Avveckling och rivningsarbeten
Om behovet av den planerade ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras
ner. Inför rasering av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande:
 Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
återställningsåtgärder
 En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
 En bedömning av eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder.

4.2 Teknikval – luftledning/markkabel
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Inom region- och
stamnätet (se avsnitt 1.1.1. ovan) är den helt dominerande konstruktionen trädsäker luftledning (se figur 6
ovan) medan markkabel används i stor omfattning inom lokalnätet. I Vattenfall Eldistributions nät är andelen
markabel på 130 kV nivån 1,8 % medan motsvarande siffra för lokalnätet är 70 %.
Driftsäkerheten är en central faktor till varför markkabel måste begränsas i regionnätet samtidigt som det är
ett bra alternativ till lokalnätets luftledningar som inte är trädsäkra och därför slås ut vid trädpåfall. De allra
flesta fel som uppstår på en trädsäker luftledning inom regionnätet beror på åsknedslag. Dessa fel är
övergående och kräver ingen reparationsinsats utan ledningen återgår i drift automatiskt omedelbart efter
avbrottet. Fel på en markkabel är dock alltid kvarstående och kräver felsökning och reparation vilket är
betydligt mer tidskrävande och komplicerat jämfört med de fåtal (ca en tiondel av kabelfelen per km ledning
inom 130 kV regionnät i Sverige) kvarstående fel på en trädsäker luftledning.
Sedan september 2020 har Vattenfall Eldistribution ett principbeslut om att generellt förorda luftledning som
teknikval på spänningsnivån 130 kV och uppåt. Beslutet grundar sig i ellagens krav som fastslår att nätägaren
ansvarar för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla
rimliga krav på överföring av el.
Markförläggning i stor omfattning av 130 kV regionnätsledningar medför flera tekniska utmaningar för elnätet i
stort som ökar ju större andel kabel som byggs in i nätet. Riskerna för elnätet, som uppstår vid en stor andel
kabel på de högre spänningsnivåerna, berör inte bara den delsträcka som markförläggs utan även det
omgivande elnätet påverkas. Markkabel i regionnätet är även flera gånger dyrare än luftledning vilket medför
att luftledning är betydligt mer kostnadseffektivt för bolagets kunder. Därmed kan fler samhällsbehov
tillgodoses med luftledningar jämfört med markkabel vilket är i linje med Vattenfall Eldistributions uppdrag om
att tillhandahålla ett effektivt elnät.
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En trädsäker luftledning tar mer mark i anspråk jämfört med markkabel och luftledningen medför även en
visuell påverkan som inte uppstår om markkabel väljs. Berörda markägare och övriga intressenter förespråkar
därför normalt alltid markkabel istället för trädsäker luftledning. Som försiktighetsprincip och för att leva upp till
likabehandling av omvärlden, kan Vattenfall Eldistribution endast förorda markkabel i undantagsfall där fysiskt
utrymme för luftledning saknas, exempelvis i tätbebyggd stadsmiljö.
Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval för spänningsnivån 130 kV eller högre innebär
att luftledning generellt ska förordas i alla typer av ärenden: nya kundanslutningar, förstärkningar och
reinvesteringar i befintligt nät samt flytt av befintliga ledningar.
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5 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMD PÅVERKAN
I detta avsnitt beskrivs utredningsområdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt på ett övergripande sätt. Det görs även en bedömning
över den påverkan de planerade ledningarna kan ha på berörda intressen.

5.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer
Området norr om Bålsta utgörs till stor del av skogsmark som öppnar upp sig i ett mer uppbrutet
odlingslandskap söder om E18. Området norr om Bro är relativt flackt med en viss topografisk variation.
Området karaktäriseras av tätortsnära natur genombrutet av stigar där människor rör sig. I området finns även
åkermark med Bålsta, och Bro som breder ut sig kring E18.
Nordväst om Bro finns Högbytorp som är en större avfallsanläggning och Energianläggning. Söder om E18
vid avfarten till Bro är den dominerande markanvändningen verksamheter.
En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med
planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. Översiktsplaner är inte juridiskt
bindande som en detaljplan, utan fungerar som ett vägledande dokument.
Gällande översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner har studerats och de planerade stråkens
påverkan på planerna beskrivs nedan.
Översiktsplan för Håbo kommun
De studerade ledningsstråken berör Håbo kommun på en sträcka om ca 200 m till 1,1 km, beroende på stråk,
i dess sydöstra hörn (söder om Bålsta tätort). I förslag till ny översiktsplan pekas området sydväst om E18 ut
som framtida trädgårdsstad på längre sikt.
Detaljplaner Håbo kommun
Inga beslutade detaljplaner berörs i kommunen.
Ett pågående detaljplaneprogram för Håbo allmänning 1:4 m.fl. Dragelund berör de studerade stråken.
I Planprogram för Dragenlund beskrivs syftet med utredningen som är dels att undersöka förutsättningar för
etablering av nya verksamhetsområden och dels att säkra utpekade höga natur- och kulturvärden. Det
område som kan bli aktuellt för ledningen berör enligt planprogrammet inga höga naturvärden. Inom det större
planprogrammet finns en pågående detaljplan (Håbo allmänning 1:4 m.fl., Dragelund). De alternativa
ledningsstråken genom kommunen berörs av den pågående detaljplanen.
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun
Öster om Bålsta finns två s.k. gröna kopplingar (ett naturstråk som knyter samman olika grönområden) som
kan komma att påverkas av en ny ledning. Den ena kopplingen finns mellan Bålsta och grönområdet Lunda
norr om E18. Den andra kopplingen korsar E18 längre österut.
Väster om Bro och söder om E18 finns ett lokalt intresse för kulturmiljön (Önsta).
Inom utredningsområdet finns planerat verksamhetsområde för Högbytorp utpekat. Detta område ligger norr
om och öster om Högbytorp, stråk A korsar genom detta. De övriga stråken berör inte det planerade
verksamhetsområdet.
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Stråk C passerar genom ett område som är utpekat som utredningsområde i översiktsplanen. Området är
lokaliserat väster om och söder om trafikplats Bro. Området närmast trafikplatsen är utpekat som planerat
eller föreslaget verksamhetsområde.
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro kommun
I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upplands-Bro kommun finns en regional grön kil utpekad.
Mellan Långvreten och Näshagen finns även en grön koppling med svagt samband som behövs för att gröna
kilar ska fungera som sammanhängande grönområden. Stråk A är lokaliserat direkt väster om den gröna
kilen.
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort pekas området söder om E18, där anslutning till den nya
stationen föreslås, som ett område för verksamheter.
Detaljplaner
De studerade stråken berör ett pågående planprogram i Håbo kommun och två pågående samt en gällande
detaljplan i Upplands-Bro kommun.
Detaljplanerna i Upplands-Bro kommun reglerar i första hand verksamheter, se Tabell 1. Berörda detaljplaner.

Tabell 1. Berörda detaljplaner.

Nr

1101
och
Ä1101

Stråk

Namn

Beskrivning

Kommun

A, B,
C

Planprogram Håbo allmänning 1:4
m.fl., Dragelund

Planprogram

Håbo

B

dp Kraftvärme- och
biogasanläggning i Högbytorp

Verksamhet

Upplands Bro

Pågående planer
1506

C

dp pågående Klövberga

Verksamheter

Upplands Bro

A,B,C

dp pågående Fördelningsstation i
Bro (del av Bro-Råby 3:128)

Fördelningsstation

Upplands Bro

Påverkan på markanvändningen består främst av att ny mark behöver tas i anspråk. I odlingslandskap består
påverkan mest av att jordbrukaren behöver hantera odlingsmarken med hänsyn till stolparnas placering. Den
främsta påverkan på odlingslandskapet är under byggtiden, då transporter och byggmaskiner uppehålls i
området. Genom skogsmark kan inget skogsbruk ske i ledningsgatan. Ledningen kommer dock att döljas av
trädvegetation som är högre än ledningen. Skogsgatan kommer i förlängningen att påminna om hävdad mark
vilket gynnar många hävdberoende arter.
Den nya 130 kV ledningen mellan Bålsta och Bro är nödvändig för att klara den framtida elförsörjningen av
området. Ledningen bedöms därmed få positiva effekter för områdets framtida utveckling.
Den planerade ledningen berör planområde (alla stråk) och detaljplan (stråk B och C). Den slutliga
lokaliseringen av ledningen sker inom det stråk som väljs och sträckningen kan, där så är möjligt, anpassas
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utefter befintliga intressen. Stråken bedöms inte motverka de planer som finns. Stråken B och C bedöms
medföra en mindre påverkan på markanvändningen i området än Stråk A då dessa följer redan exploaterat
stråk (E18).
Vattenfall Eldistribution förordar Stråk B eller Stråk C framför Stråk A och bedömer därmed att påverkan på
markanvändning och planer är liten. Detta främst eftersom ledningen enligt de förordade stråken planeras att
gå parallellt med befintlig infrastruktur.

5.2 Totalförsvaret
I området är den militära närvaron påtaglig och flera områden finns utpekade som Totalförsvarets influenseller samrådsområden.
Ett av dessa områden, samrådsområde för höga objekt (Influensområde för luftrum och MSA, Uppsala
flygplats) berörs. Försvarsmakten vill ha alla ärenden som rör höga objekt, till exempel vindkraftverk,
telemaster, kraftledningar, högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse alternativt högre än 45 meter
inom sammanhållen bebyggelsen på remiss (www.forsvarsmakten.se).
Nordväst om stationen i Bålsta finns ett övrigt påverkansområde.

Figur 7. Intressen, Försvaret.
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Tabell 2. Intressen Försvaret.
Intresseområde
Influensområde för
luftrum
Påverkansområde övrigt

Beskrivning
Samrådsområde för höga objekt, MSA Uppsala flygplats
Området nordväst om stationen i Bålsta

5.2.1 Stråk B
Tabell 3. Intressen Försvaret, Stråk B
Intresseområde
Influensområde för
luftrum
Påverkansområde övrigt

Beskrivning
Samrådsområde för höga objekt, MSA Uppsala flygplats
Området nordväst om stationen i Bålsta

5.2.2 Stråk C
Tabell 4. Intressen Försvaret, Stråk C
Intresseområde
Influensområde för
luftrum

Beskrivning
Samrådsområde för höga objekt, MSA Uppsala flygplats

5.3 Naturmiljö
Inget riksintresse för naturmiljö, Natura 2000-område eller naturreservat ligger i närheten av de alternativa
ledningsstråken.
Väster om och anslutning till stationen i Bålsta finns naturvärdesområdet Lillsjön och del av tillrinningsområdet
(nr 27).
Naturvärden i eller i anslutning till luftledningsstråken redovisas i karta i Figur 8 samt i tabeller nedan.
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Figur 8. Naturmiljöintressen

5.3.1 Stråk A
Stråk A berör flera sumpskogar, två , nyckelbiotoper, två naturvärden och angränsar till en grön kil. Berörda
objekt redovisas i Tabell 5. Stråk A berör obruten skogsmark ca 6,7-7,5 km (ca 26-30 ha) beroende på vilket
alternativ som väljs öster om Håtunavägen.
Tabell 5. Naturmiljöintressen stråk A
Stråk A
Intresseområde
Naturvärde
Sumpskog
Nyckelbiotop
Sumpskog
Sumpskog
Naturvärde
Sumpskog
Nyckelbiotop
Sumpskog
Grön kil

Beskrivning
Hjortronmossen, barrsumpskog, norr om stråk
Mosseskog, samma som Hjortronmossen
Askemossen, norr om stråk
Fuktskog, söder om stråk
Kärrskog, norr om stråk och öster om väg 269
Barrskog, mellan alternativa stråk öster om väg 269
Fuktskog, mellan alternativa stråk öster om väg 269
Blandsumpskog väster om stråk
Fuktskog, korsas av stråk
Mellan stråk och Lejondalsjön
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5.3.2 Stråk B
Stråk B berör en nyckelbiotop. Berörda objekt redovisas i Tabell 6. Stråket är lokaliserat i anslutning till och
norr om E18.
Tabell 6. Naturmiljöintressen stråk B
Stråk B
Intresseområde
Nyckelbiotop

Beskrivning
Naturlig skogsbäck, korsas

5.3.3 Stråk C
Stråk C berör inte några utpekade intressen för naturmiljön. Stråket är lokaliserat i anslutning till och söder om
E18.

Stråk A berör fler intressen för naturmiljön än de andra stråken. Stråk B berör en nyckelbiotop.
Stråken B och C bedöms medföra en mindre påverkan på naturmiljön i området än Stråk A. Även om Stråk B
berör en nyckelbiotop så sker detta i anslutning E18 och nyckelbiotopen bedöms kunna passeras med ett
luftspann.
Vattenfall Eldistribution förordar Stråk B eller Stråk C framför Stråk A och bedömer därmed att påverkan på
friluftsliv och landskapsbild är liten. Detta främst eftersom ledningen enligt de förordade stråken planeras att
gå parallellt med befintlig infrastruktur.
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5.4 Kulturmiljö
Kulturmiljöer i stråkens närhet redovisas i karta i Figur 9 samt i tabeller nedan.

Figur 9. Intressen kulturmiljö

5.4.1 Stråk A
Stråk A berör fyra kulturhistoriska lämningar varav en är en fornlämning (fornborg). Berörda objekt redovisas i
Tabell 7
Tabell 7. Kulturmiljöintressen stråk A
Intresseområde
Fångstgård
Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Fornlämning

Beskrivning
Område utan antikvarisk bedömning (L2013:7730). 900m av området berörs
Gränsröse (Håbo-Tibble 145:1). Norr om stråk
Bebyggelselämning (L2016:1997). Norr om stråk
Fornborg (L2017:2334). Söder om/ i anslutning till stråk
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5.4.2 Stråk B
Stråk B berör sju kulturhistoriska lämningar varav tre fornlämningar (gränsmärken). Berörda objekt redovisas i
Tabell 8.
Tabell 8. Kulturmiljöintressen stråk B
Intresseområde
Fångstgård
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fossil åker
Övrig kulturhistorisk
lämning
Bebyggelselämning

Beskrivning
Område utan antikvarisk bedömning (L2013:7730). 500m av området berörs
Gränsmärke (L1940:6362) Norr om stråk
Gränsmärke (L1940:6599) Norr om/ i anslutning till stråk
Gränsmärke (L1940:6601) Norr om/ i anslutning till stråk
Område utan antikvarisk bedömning (L1940:5220). Korsas av stråk
Bebyggelselämningar (L2017:1156)
Borttagen. Saknar antikvarisk bedömning (L2017:741)

5.4.3 Stråk C
Stråk C berör sju kulturhistoriska lämningar. Ingen fornlämning berörs men ett objekt som är benämnt som
möjlig fornlämning berörs. Berörda objekt redovisas i Tabell 9.
Tabell 9. Kulturmiljöintressen stråk C
Intresseområde
Fångstgård
Fossil åker
Lokalt
kulturmiljöintresse
Möjlig fornlämning
Torp
Fornlämningsliknande
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

Beskrivning
Område utan antikvarisk bedömning (L2013:7730).370m av området berörs
Område utan antikvarisk bedömning (L1940:5220). Korsas av stråk
Påverkar områdets norra del.
Bebyggelselämning (L2017:593)
Ingen antikvarisk bedömning (L2017:1105)
Stensättning 217:1258
Färdväg (L2017:3208)

Med vidtagande av hänsynsåtgärder i samband med projektering och utförande kan lämningar undvikas
Det finns ett flertal utpekade kulturmiljöintressen längs de alternativa stråken. En fornlämning berörs i kanten
av stråk A och tre fornlämningar (gränsmärken) finns lokaliserade i anslutning till stråk B. Stråk C berör inga
fornlämningar.
Vid detaljprojekteringen planeras ledningen så att eventuell påverkan på fornlämningar minimeras genom att
bl.a. stolpplaceringen kan anpassas. Om fornlämningar ändå skulle påträffas vid markarbetet ska arbetet
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
Inget av stråken bedöms påverka kulturmiljön negativt.
Påverkan på förekommande natur- och kulturvärden i området kommer att beskrivas mer i detalj i kommande
MKB.

26
Samrådshandling undersökningssamråd - Ny 130 kV Bålsta-Bro

4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall - KS 21/0669-4 Yttrande på samråd avseende planerad ny kraftledning mellan Bålsta och Bro, Vattenfall : Samrådsunderlag Bålsta-Bro.pdf

5.5 Landskapsbild och Friluftsliv
Stråk A sträcker sig till största delen genom sammanhängande skogsområden. Kraftledningsgatans bredd
planeras bli ca 40 meter och kraftledningsstolparnas höjd blir i huvudsak mellan 18-22 meter men kan i
enstaka fall vid svåra passager bli högre. Den visuella påverkan i skogslandskapet bedöms bli lokal och
begränsad då ledningen kommer att döljas av träd. Ledningen blir mer framträdande där den passerar över
öppen mark norr om Högbytorp och där den korsar väg 269 och E18. Under byggtiden påverkas
landskapsbilden men påverkan är inte bestående. Möjligheterna till fortsatt utövning av friluftsliv och
rekreation bedöms inte påverkas negativt av ledningsstråket, däremot kan den visuella upplevelsen komma
att påverkas.
Stråk B och C sträcker sig parallellt med befintlig infrastruktur (E18) samt passerar värmeverket vid
Högbytorp. Ledningsgatan sammanfaller med området kring E18 som på vissa delar kommer att breddas för
att ge plats åt den 40-46 meter breda ledningsgatan. Dessa sträckor kan upplevas som mindre främmande i
landskapet då de sträcker sig längs redan exploaterade områden. En ledning längs stråk B blir mer
framträdande då denna korsar E18 Vid Bålsta och vid Bro. Friluftslivet längs stråk B och C bedöms som
begränsat med hänsyn till närheten till E18.
Stråk A berör större sammanhängande skogsområden som ger en möjlighet till ett aktivt stadsnära friluftsliv.
Stråk B och C sträcker sig parallellt med befintlig bullerstörd infrastruktur (E18 och värmeverket vid
Högbytorp) vilket inte bedöms medföra negativa konsekvenser för friluftslivet .
Inget av stråken berör områden som omfattas av skydd för landskapsbilden.
Stråken B och C bedöms medföra en mindre påverkan på friluftsliv och landskapsbild i området än Stråk A.
Vattenfall Eldistribution förordar Stråk B eller Stråk C framför Stråk A och bedömer därmed att påverkan på
friluftsliv och landskapsbild är liten. Detta främst eftersom ledningen enligt de förordade stråken planeras att
gå parallellt med befintlig infrastruktur.

5.6 Boendemiljö och elektromagnetiska fält
5.6.1.1 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
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I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:


Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.
 Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.
Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den
förordade ledningsstråket. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKBn

5.7 Risk och säkerhet
För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat
och kontinuerligt underhåll utgör också en del av att minimera riskerna för allmänheten.
Vattenfall Eldistribution har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid
anläggnings- och underhållsarbeten.
Inga bostäder finns lokaliserade i de alternativa stråkens närhet och det kommer inte att ske någon påverkan
på boendemiljön.

5.8 Hänsynsåtgärder
Vid byggnation samt framtida underhåll av ledningen iakttas aktsamhet så att värdefulla miljöer så långt som
möjligt inte kommer till skada. Detta kan göras genom att t.ex. i möjligaste mån genomföra byggnation och
underhåll vid torrare markförhållanden, köra på befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt samt vidta
extra försiktighet vid arbeten nära vattendrag.
Negativ påverkan på fornlämningar kommer undvikas genom att undvika stolpplacering inom
fornlämningsområde och inte tillåta framförande av maskiner inom fornlämningsområde. Om körning i ett
större fornlämningsområde inte kan undvikas kommer fornlämningen att märkas ut t.ex. genom snitsling så att
fornlämningen inte skadas. Om en fornlämning skulle påträffas vid arbete, kommer arbetet stoppas
omedelbart och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kapitlet 10 § Kulturmiljölagen.
Vid val av sträckning kommer bl.a. hänsyn till närhet till befintliga bostäder att tas. Vattenfall Eldistribution
kommer att ställa krav på entreprenören att oljesaneringsutrustning ska finnas tillgänglig under
anläggningstiden samt att krav kommer att ställas på entreprenörens hantering av bränsle och vilka typer av
oljor som kommer att användas. Krav kommer även att ställas på lokalisering av upplag mm.
Stråken B och C förordas framför Stråk A eftersom att desa följer E18 och ger ett mindre intrång i obruten
terräng. Dessa stråk möjliggör även en enklare åtkomst till arbetsområdet och minskar risken för markskador.
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Mer specifika hänsynsåtgärder koppat till det stråk och den sträckning som slutligen förordas redovisas i
MKB.

5.9 Samlad bedömning
Nedan sammanfattas den påverkan på intressen som de alternativa stråken bedöms medföra.
Med nuvarande kunskap bedöms de alternativa stråken medföra påverkan på de aspekter som beskrivs i
Tabell 10
Tabell 10. Samlad bedömning.
INTRESSEOMRÅDE
SAMHÄLLSNYTTA, MARKANVÄNDNING OCH
PLANER

BEDÖMNING AV PÅVERKAN
Ledningen planeras i huvudsak i skogsområdet och
endast inom ett kortare sträcka behöver
jordbruksmark beröras.
En ny ledningsgata medför begränsningar för
skogsbruket. Samlokalisering i samma stråk med
E18 föreslås i möjligaste mån för stråk B och Stråk
C. De alternativa stråken bedöms vara förenliga
med kommunala planer och skapa förutsättningar
för utbyggnaden av lokalnätet i området.

TOTALFÖRSVARET

Samrådsområde för höga objekt och MSA, Uppsala
flygplats.
De alternativa stråken bedöms inte påverka
intressena.

NATURMILJÖ

Ett begränsat antal intressen för naturmiljön berörs
av de studerade stråken. Det stråk som riskerar att
påverka flest områden av intresse för naturmiljön är
stråk A eftersom att detta är lokaliserat till
skogsmiljöer och obruten terräng. Stråk A berör
ca 6,7-7,5 km skogsmark beroende på vilken variant
som väljs
Vattenfall Eldistribution förordar Stråk B och stråk C
som följer E18. Inom detta område är det endast
stråk B som korsar ett intresse, nyckelbiotop med ett
meandrande vattendrag. Korsningen av
vattendraget bedöms kunna göras med ett lyftspann
och den del som kan komma att påverkas är redan
idag en röjd ledningsgata.

KULTURMILJÖ

Stråken passerar fornlämningar och andra intressen
för kulturmiljövården. Under detaljprojekteringen kan
den slutliga sträckningen anpassas för att undvika
fornlämningarna. Om en tidigare okänd lämning
skulle påträffas under byggskedet ska arbetet
avbrytas omedelbart och länsstyrelsen kontaktas.
Påverkan på kulturmiljön bedöms sammantaget
vara liten oavsett vilket stråk som väljs.

LANDSKAPSBILD OCH FRILUFTSLIV

Under byggskedet kommer friluftslivet tillfälligt att
påverkas genom framkomlighet i områden som
nyttjas för rekreation och friluftsliv. Vid drift kommer
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möjligheterna till friluftsliv och rekreation inte att
påverkas negativt.
Samlokalisering med E18 bidrar till att
landskapsbilden påverkas mycket litet. I
skogsområdena är påverkan begränsad.
Påverkan på friluftslivet bedöms vara liten för Stråk
B och Stråk C. Frilutsupplevelsen bedöms påverkas
något mer får Stråk A.
BOENDEMILJÖ

Inga bostadshus finns inom 100 meter från de
studerade stråken.
Konsekvenserna för boendemiljön i området
bedöms som små.

Sammantaget bedöms påverkan på natur- och kulturmiljön som liten. Vattenfall Eldistribution förordar stråk B
eller Stråk C då Stråk A bedöms ge mer inverkan på naturmiljön, friluftslivet och landskapsbilden då det till
stor del sträcker sig genom obruten terräng (6,7-7,5 km skogsmark). Samtidigt bidrar ledningsbyggnaden till
samhällsnyttan i form av förbättrad elförsörjning av Bro samhälle. Vattenfall Eldistribution gör med hänvisning
till ovan bedömningen att den nya 130 kV kraftledningen inte medför betydande miljöpåverkan. Bedömningen
grundar sig även på att stråk B eller Stråk C väljs.
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6 FORTSATT ARBETE
Efter att samråd genomförts kommer en samrådsredogörelse upprättas. Därefter kommer Länsstyrelsen i
Uppsala och Stockholms län besluta om projektet kan medföra betydande miljöpåverkan. I så fall kommer en
specifik miljöbedömning genomföras och en MKB upprättas för projektet. MKB och samrådsredogörelse
kommer att utgöra bilagor till den koncessionsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen.
Om länsstyrelsen beslutar att projektet inte medför betydande miljöpåverkan, upprättas en s.k. liten MKB som
bifogas till koncessionsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen.
Nedan redovisas det preliminära innehållet i en MKB som ska upprättas vid bedömning att projektet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan:

Inledning
- Bakgrund och behov
- Disposition (om nödvändigt)
- Krav på sakkunskap
Tillståndsprocessen
- Annan lagstiftning
- Genomförda samråd
- Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Alternativutredning
- Avfärdade alternativ
- Val av sträckningsalternativ
Sträckningsbeskrivning
Utformning och teknisk beskrivning
- Teknisk beskrivning
- Teknisk utformning
- Byggnation
- Markbehov
- Drift och underhåll
- Avveckling och rivningsarbeten
Nuläge och konsekvenser för valt alternativ (inkl. hänsynsåtgärder)
- Metodik konsekvensbedömning
- Strömförsörjning och redundans
- Markanvändning, bebyggelse, planer
- Resurshushållning
- Miljömål
- Miljökvalitetsnormer
- Naturmiljö
- Kulturmiljö
- Landskapsbild
- Friluftsliv
- Boende, hälsa och säkerhet
- Infrastruktur
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Kumulativa effekter
Samlad bedömning
Referenser

7 REFERENSER
Håbo kommun
Översiktsplan Håbo kommun
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort
Planprogram Håbo allmänning 1:4 m.fl., Dragelund
Upplands-Bro kommun
Översiktsplan Upplands-Bro kommun
Fördjupad översiktsplan för landsbygden, Håbo kommun
dp Kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp
dp pågående Klövberga
dp pågående Fördelningsstation i Bro (del av Bro-Råby 3:128)
Webb
www.forsvaret.se
www.lfv.se
www.lst.se – Länsstyrelserna
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
www.raa.se – Fornsök
https://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor
www.trv.se – Trafikverket
www.transportstyrelsen.se
GIS-material
Nedladdningsbart kartmaterial, skyddsvärda miljöer och risker, Länsstyrelsernas GIS-portal
WMS-karttjänster, skyddsvärda miljöer och risker, ansvariga myndigheter
Lantmäteriets fastighetskarta och topografisk karta
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TJÄNSTESKRIVELSE

Maria Elfström
Kommunekolog
Enheten Mark- och naturförvaltning
+46 8-581 690 65
maria.elfstrom@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-12-09

KS 21/0062

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om mer fokus på
friluftsliv och friskvård
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget som kommer att beaktas i
kommande budgetprocess.

Sammanfattning
Den 11 januari 2021 inkom ett medborgarförslag med önskemål om att
kommunen fokuserar mer på friluftsliv och friskvård för kommunens
medborgare. Förslagsställaren vill se en förbättring och upprustning av
Upplands-Broleden samt utökning av nya leder och stigar samt skapa naturliga
kopplingar mellan leder och nya bostadsområden. Förslagsställaren ser också
ett behov av att förbättra cykelnätet. Förslagsställaren menar att satsningarna
skulle ge friskare och gladare medborgare, vara samhällsekonomiskt lönsamma
samt ge god reklam för kommunen.
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget som kommer beaktas i
kommande budgetprocess när det gäller upprustning av Upplands-Broleden.
Stigar och leder kommer att synliggöras som leder i kommunens webbkarta. I
samband med exploatering beaktas behovet av kopplingar och kommunen
arbetar aktivt med att förbättra cykelnätet.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2021



Medborgarförslag inkommet den 11 januari 2021



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars
2021, § 33

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Medborgarförslaget inkom till kommunen den 11 januari 2021 och handlar om
att kommunen bör satsa mer på det rörliga friluftslivet. Förslagsställaren ser en
förbättringspotential när det gäller friluftsliv och friskvård nu när många
människor rör sig utomhus i pandemitider. Upplands-Broleden behöver
förbättras när det gäller ytskikt och dränering och förslagsställaren ser helst ett
ridförbud på de sträckor som blir leriga och söndertrampade. Ett annat
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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alternativ är att halva vägbredden används för hästar och den andra av
människor. Delar av leden går på gropiga åkerrenar som upplevs som
svårframkomliga.
Vidare tar förslagsställaren upp att leder/rutter/stigar med olika rundslingor kan
utökas i antal och gärna kopplas till nya bostadsområden, vilket även gäller
cykelnätet som idag mest är ett ”upphugget” nät. Nya leder m.m. borde läggas
in i turist- och fritidskartan. Fel och brister borde kunna anmälas i ett enkelt
system och medborgarna behöver informeras om det.
Det behöver göras en ekonomisk satsning på leder, stigar och cykelnät vilket är
samhällsekonomiskt lönsamt med friskare och gladare medborgare och en
mycket positiv reklam för kommunen som då skulle ligga i framkant inom
friskvård och rörligt friluftsliv.

Kontorets svar
Upplands-Broleden
Upplands-Broleden tillkom genom ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA-projekt
med statligt bidrag) mellan privata markägare och kommunen för att öka
tillgängligheten till naturen. På så sätt blev det möjligt för det rörliga
friluftslivet uppleva flera olika naturtyper, vackra utblickar och naturreservat
som leden passerar och ett levande odlingslandskap. Kommunen är huvudman
för leden och ansvarar för leden även där den går på privat mark vilket
huvudparten av leden gör. De flesta markägare bedriver ett aktivt lantbruk, där
flera har hästverksamhet som en del av näringen. Därför tillkom uppmärkning
av 35 km ridleder på Lennartsnäshalvön i samma projekt eftersom ridningen
också är en del av det rörliga friluftslivet. Dock sammanfaller delar av
vandringsleden med ridleden på en kortare sträcka mellan Tuna ödeby och
Berga. På Stäksön går leden till viss del på grusvägar där även ridning sker.
Vid en förbättring av dessa sträckor genom exempelvis grusning måste detta
ske i dialog med de privata markägarna. Det är inte aktuellt med ridförbud på
vandringsleden, snarare en kanalisering mellan ryttare och vandrare om en
sådan överenskommelse kan nås. När det gäller den sträckan som går på
åkerrenar stämmer det att underlaget är gropigt och även här behövs en
överenskommelse med markägarna för att förbättra underlaget. Hela
ledsträckningen på 29 km gås igenom årligen och det finns ett skötselprogram
för leden. Upplands-Broleden är en mycket uppskattad och vandringsled som
bidrar till friskvård och naturupplevelser.
Kontoret har uppmärksammat att leden används mycket mer under pandemin
och ser att det finns ett behov av upprustning med grusning och dränering
vilket behöver göras i samråd med markägare. Kontoret bifaller därför
förslaget om upprustning.
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Nya stigar och leder
Förslagsställaren tar även upp behovet av nya leder och stigar samt rundslingor
kopplade till nya bostadsområden, vilket är en mycket bra synpunkt för att
underlätta för rekreation och friskvård. Nya anslutningar till bostadsområden
beaktas vid exploatering.
Cykelnätet
Kommunens avdelning för Gata/Park/Trafik arbetar ständigt med att förbättra
och koppla samman cykelvägnätet genom kommunens olika delar. Detta görs
genom inventering, underhåll, driftsåtaganden och bevakar detta intresse vid ny
exploatering. Avdelningen arbetar även årligen med ett tillgänglighetsprogram
där målet är att tillgängliggöra bland annat cykelvägar.
Leder och stigar i kartor
Upplands-Broleden och andra stigar finns i Upplands-Broledens tryckta
broschyr. Däremot så saknas vissa uppmarkerade stigar i den externa
webbkartan (kartor.upplands-bro.se), vilket kommer att ses över och läggas till.
I naturreservaten finns flera andra leder eller strövstigar som även är
rundslingor, exempelvis en blåmarkerad strövstig på 2,5 km inom Frölunda
naturreservat. Inom Lejondals naturreservat slingrar sig en 5,5 km lång
gulmarkerad vandringsstig. Kommunen ser med jämna mellanrum över alla
markerade stigar inom naturreservaten. Det finns även en förbindelse över
golfbanan på Kungsängens golfklubbs område från eller till Brunna och
möjlighet att ansluta till den gula stigen från det nya logistikområdet norr om
motorvägen. På så sätt finns det möjlighet att planera egna rundslingor att gå
utifrån befintliga vägar och markerade stigar inom dessa naturreservat.
Felanmälan
Det finns ett enkelt system att göra en felanmälan och ge synpunkter och
förslag via e-tjänster på kommunens webbplats under fliken kommun och
politik. Det går också bra att lämna in skriftliga synpunkter i kommunhuset i
Kungsängen eller i Brohuset i Bro.

Barnperspektiv
En satsning på upprustning av Upplands-Broleden, nya leder och stigar
kopplade till nya bostadsområden samt förbättring av cykelnätet gynnar barn
och ungdomar som får lättare att röra sig i landskapet och bedriva friluftsliv.
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Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Lina Delde
Stabschef

Bilagor
1. Medborgarförslag, inkommet den 11 januari 2021
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars
2021
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen
 Tekniska nämnden
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From:
Sent:
To:
Subject:

>
den 11 januari 2021 18:39
Kommun
Medborgarförslag; Friskvård/ rörligt friluftsliv

Hej,
Jag vill att kommunen fokuserar mer på det rörliga friluftslivet och friskvård - inte minst
aktuellt i dessa Coronatider.
Många kommuninvånare vandrar liksom jag på våra gångvägar/-stigar och jag ser en
förbättringspotential på detta område..
Idag går det t ex den 29 km långa U-bro leden genom kommunen och leden behöver
förbättras. Dels vad gäller ytskikt (uppgrusning) och dränering samt inte minst viktigt att alla
delar har ridförbud. Hästarna förstör tyvärr markytan som blir lerig och svår att gå på. Där
leden utgörs av väg (t ex på Stäk-halvön) kan förslagsvis halva vägbredden tillåtas för hästar.
Delar av leden går tyvärr på åker-renar och är inte anlagd, vilket gör att det blir gropigt och
svårframkomligt.
Föreslår dessutom att kommunens ansvariga för gångvägnät minst en gång per år vandrar alla
leder och har tillsyn att allt fungerar bra.
Lederna kan utökas till antal och läggas in på Turist-och fritidskartan. Förslagsvis anläggs
leder/ rutter som går i lämpliga och olika långa rundslingor och viktigt att tillse att när nya
bostadsområden anläggs att det skapas en naturlig koppling till gångvägslingorna.
Detta gäller naturligtvis också vårt cykelnät som idag mest är ett 'upphugget' nät.
Om det finns ett enkelt system för att anmäla fel och brister på diverse olika
samhällsbyggnadsområden, vore det bra att informera om hur medborgare gör det. Om det
inte finns, så bör det skapas ett enkelt system.
Dvs det bör göras en betydligt större ekonomisk satsning på dessa viktiga
samhällbyggnadsdelar.
Förutom friskare och gladare medborgare blir det samhällsekonomiskt lönsamt och ger
mycket positiv reklam för en kommun som då ligger i framkant inom friskvård och rörligt
friluftsliv.
Mvh
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 33

2021-03-31

Omfördelning av ärende Medborgarförslag om mer fokus på
friluftsliv och friskvård
Dnr KS 21/0062

Beslut
Ärendet omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 11 januari 2021 inkom ett medborgarförslag med önskemål om att
kommunen fokuserar mer på friluftsliv och friskvård för kommunens
medborgare. Förslagsställaren vill bland annat se en förbättring av befintliga
gångvägar kring bostadsområden och Upplands-Broledens vägar. Det
framkommer också förslag om att utöka antalet leder och skapa naturliga
kopplingar mellan leder och nya bostadsområden. Medborgaren ser också ett
behov av att förbättra kommunens cykelnät.
Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i
Kultur- och fritidsnämnden. Efter påbörjad utredning av kultur-och
fritidskontoret har det framkommit att frågan tillhör Kommunstyrelsens
verksamhetsområde och bör därför beredas av samhällsbyggnadskontoret.
Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslaget inkommet den 11 januari 2021.

Förslag till beslut
Ärendet omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:




Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Magda Bertz Wågström
Nämndsekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-12-17

KS 19/0430

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Magda.BertzWagstrom@upplands -bro.se

Svar på motion om kommunala valstugor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det
kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande
av valstugor i samband med valrörelsen.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har
inkommit med en motion där han föreslår att kommunen ska tillhandahålla
valstugor under valrörelsen till de partier i Fullmäktige som önskar detta. I
tjänsteskrivelsen lyfter Kommunledningskontoret att partistödet, som delas ut
varje år till alla partier som är representerade i Fullmäktige Upplands-Bro
kommun, syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i
partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta ett eventuellt
uppförande av valstugor. Kommunledningskontoret föreslår därför att
Kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december
2021



Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den
25 augusti 2019

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bakgrund
Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har
den 25 augusti 2019 inkommit med en motion. Motionären beskriver att man
inför valet 2018 såg en brokig blandning av valstugor på torgen i Bro och i
Kungsängen. Motionären menar att detta gav ett i viss mån skräpigt och
oorganiserat intryck, och pekar på att man i Håbo kommun har löst genom att
kommunen tillhandahåller valstugor som partierna får använda under
valrörelsen. Vidare skriver motionären att en mer enhetlig inramning av
torgaktiviteterna under valrörelsen kan antas hämma eventuella
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2021-11-10

KS 19/0430

Kommunledningskontoret
ordningsproblem på platsen. För att kunna genomföra detta menar motionären
att kommunen behöver finansiera valstugor för de partier som är representerade
i Kommunfullmäktige och som önskar detta. Om flera partier vill dela på en
stuga ska detta också vara möjligt. Motionen avslutas med att Vänsterpartiet
yrkar på att ”kommunen får i uppdrag att tillsätta en utredning som skall ta
fram ett förslag på att kommunen håller med enhetliga valstugor, alternativt
färgneutrala containrar för de partier som ingår i kommunfullmäktige att
placera ut i Bro och i Kungsängens centrum.”
Kommunens befogenheter
För att kunna besvara frågan om kommunen ska ordna med valstugor till
partierna med mandat i Fullmäktige behöver vilka uppgifter och befogenheter
en kommun har redogöras för. I kommunallagens andra kapitel anges att
kommunen får ha hand om sådant som är av allmänt intresse och som har
anknytning till kommunens område, och som inte enbart ska tas hand om av
staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan. I
lagkommentarerna till kommunallagen anges att det utifrån lämplighet,
ändamålsenlighet och skälighet ska avgöras om kommunen ska befatta sig med
en viss angelägenhet.
Det kommunala partistödet
Även det partistöd som de politiska partierna får från Upplands-Bro kommun
varje år spelar roll för huruvida valstugor ska tillhandahållas och bekostas av
kommunen eller inte. Möjligheten att ge partier bidrag och annat stöd finns att
läsa om i fjärde kapitlet i kommunallagen. Där anges att partistödet ska
användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det, och
stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti.
Exakt vad partistödet får användas till anges inte i lagen. I förarbetena sägs
dock att stödet bör ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra
partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen
bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin.
Eftersom kommunen ska ha hand om sådant som har anknytning till
kommunens område, innebär detta att det stöd som ges till de politiska
partierna också ska användas till sådant som har lokal anknytning.
I Upplands-Bro kommun betalas partistöd ut årligen i förskott under januari
månad, efter beslut av Fullmäktige i december året innan. Partistödet består av
ett grundstöd som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp (49 300 kronor år 2022)
per de första två mandaten per parti och år, samt ett mandatstöd som uppgår till
54% av ett förhöjt prisbasbelopp per mandat (utöver de första två mandaten)
per parti och år.
Valstugor i närliggande kommuner
Håbo kommun är ett exempel på en kommun i vårt närområde som
tillhandahåller valstugor till alla partier som är representerade i
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Datum

Vår beteckning

2021-11-10

KS 19/0430

Kommunledningskontoret
Kommunfullmäktige. Håbo kommun upphandlar valstugor inför varje val.
Förvaltningen i Håbo kommun uppskattar att kostnaden för att tillhandahålla
valstugor inför valet 2022 kommer att överstiga 250 000 kronor. Efter valet är
planen att Håbo kommun ska sälja valstugorna.
Kommunledningskontoret har undersökt hur andra kommuner i Stockholms län
gör gällande tillhandahållande av valstugor till partierna under valrörelsen.
Frågan ställdes i december 2021. Av totalt 25 tillfrågade kommuner har 23
kommuner svarat. Samtliga 23 kommuner har svarat att de inte ordnar med
valstugor, utan partierna ansvarar själva för detta.
Kommunledningskontorets synpunkter
Enligt kommunallagens andra kapitel ska kommuner ta hand om sådant som är
av allmänt intresse och som har en anknytning till området. Det finns därmed
inga formella hinder för en kommun att hålla med valstugor till de partier som
finns representerade i fullmäktige, i och med att det kan öka partiernas
synlighet och därmed öka valdeltagandet och främja demokratin i stort.
Det partistöd som fullmäktigepartierna i Upplands-Bro kommun får del av
årligen finns till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i
partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta uppförandet av
valstugor. Kommunledningskontoret föreslår att därför att motionen ska avslås.

Barnperspektiv
Det är centralt att den demokratiska processen, med allmänna val till riksdag,
kommun och region, fungerar väl för alla medborgare, både vuxna och barn.
Partistödet gör det möjligt för partierna att bedriva lokalt demokratiskt arbete och
exempelvis hålla med valstugor under valrörelsen. En fungerande lokal demokrati
har positiva effekter för hela samhället och bidrar till en friare uppväxt för barn
och unga.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den
25 augusti 2019
Beslut sänds till
 Motionär
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Upplands-Bro kommun
Kommunfullmäktige
kommun@upplands-bro.se

Motion
Kommunala valstugor
Inför valet 2018 såg vi en brokig blandning av stugor och containrar på våra torg i Bro och i
Kungsängen vilket i viss mån gav torgets besökare ett skräpigt och oorganiserat intryck.
I Håbo kommun har de löst problemet med att kommunen håller med valstugor vilket gör ett
mycket bättre och därmed också lugnande intryck för besökarna i centrummiljön.
Vi kan också här anta att en mer enhetlig inramning av torgaktiviteterna i valrörelsen med en
lugnare framtoning i det offentliga rummet skulle kunna hemma de ordningsproblem som kan kan
finnas på platsen och att stugorna får stå i fred för vandaler.
För att detta skall vara genomförbart utan men för de partier som är representerade i
kommunfullmäktige och som inte har en stark ekonomi torde kommunen gå in för att finansiera
detsamma.
Stugorna skall bara sättas upp för de partier som så önskar och om partier vill dela på en stuga skall
även detta vara möjligt.

Vänsterpartiet i Upplands-Bro yrkar
att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning som skall ta fram ett förslag på att
kommunen håller med enhetliga valstugor, alternativt färgneutrala containrar för de partier som
ingår i kommunfullmäktige att placeras ut i Bro och i Kungsängens centrum.
Håbo-Tibble den 24 augusti 2019
Erik Karlsson
erik.karlsson@upplands-bro.se
070-88 125 44

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida
e-post
facebook

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Nicola Björk
Miljöstrateg
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-01-13

KS 21/0693

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nicola.Bjork@upplands-bro.se

Pilot - Låsbara cykelställ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda ett pilotprojekt
med låsbara cykelställ.

Sammanfattning
Målet enligt Upplands-Bro cykelstrategi är att öka cykeltrafiken med 2% fram
till år 2025 (basår 2020). En leverantör har presenterat ett förslag på
elektroniskt låsbara cykelställ. En app laddas ner till användarens mobil, och
via appen låser användaren sedan sin cykel i det elektroniska cykelstället.
Dessa cykelställ kan enligt detta exempel (dvs denna leverantör) generera
följande information till kunden (Upplands-Bro kommun):




Antal slutanvändare som nyttjar ’stationen’ på daglig, månatlig och
årlig basis.
Antal nya respektive återkommande slutanvändare.
Vilka tider under dygnet som ’stationen’ nyttjas.

Mjukvaran uppdateras kontinuerligt och i framtiden ska man kunna se/göra
följande:
 Besparad CO2-utsläpp då användaren tagit cykeln i stället för bilen.
 Kunden (Upplands-Bro kommun) kan använda tillhörande app som
kommunikationskanal och t.ex. skicka ett ’tack’ till användaren som i
stället för bilen tar sin cykel, utifrån ’Ett hållbart Upplands-Bro’.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vi ser att det finns en potential i att öka cykelanvändandet och därigenom bidra
till målet i cykelstrategin, genom att erbjuda cykelställ som låses elektroniskt
med en metallarm. Detta då dessa sannolikt utgör ett säkrare låsalternativ än
befintliga cykelställ och att fler därmed kommer att ta sin cykel.
Förslaget om pilotprojektet innebär att 10 cykelplatser sätts upp i Kungsängens
centrum vid Furuhällsplan vid befintliga cykelställ, samt 10 platser vid Bro
stationsområde under en period om 6-12 månader.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2022

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

Vår beteckning

KS 21/0693
Kommunledningskontoret


’Hyrespriser per månad’



’Pilotprojekt – Upplands-Bro kommun’



’Teknisk produktbeskrivning – smarta cykelställ’

Ärendet
Förslaget enligt denna leverantör innebär totalt 20 cykelplatser under en period
om 6-12 månader för att utröna om denna typ av cykelställ ökar cyklandet
inom kommunen.
Förutsättningar enligt denna leverantör:


Cykelställen behöver ström.



Cykelställen har en router för uppkoppling internet, vilket gör att data
kan samlas in kring användares vanor.



Leverantören står för ev markbearbetning, leverans, installation samt
montering.



Cykelställen kommer i leverans om antingen 5, 10, 15 eller 20 st
cykelplatser i bredd. Olika prisbild beroende på vilket antal i bredd man
beställer. Enligt förslaget är det 10 platser i bredd i Kungsängen, samt
10 platser i bredd i Bro.



Kunden (Upplands-Bro kommun eller bolagen) betalar en månadsavgift
enligt prislista vilket för en pilot på mellan 6-12 månader är följande:
o För kännedom. Önskar vi färre platser i bredd än 10 platser, dvs
5 platser i stället (bredd 3,988 m, djup 1,8 m), blir kostnaden
styckvis för perioden: 4 000 kr /mån för 1 ställ med 5
cykelplatser.
o Enligt förslaget: 10 platser (bredd 7,976 m, djup 1,8 m): 5 800
kr /mån styckvis, dvs för 20 platser med 10 cykelplatser vid
varje blir priset totalt 11 600 kr /mån.
o För kännedom. Önskar vi fler platser i bredd dvs 15 eller 20
cykelplatser, blir kostnaden styckvis för perioden: 8 850 kr/mån
för 1 st ställ med 15 cykelplatser respektive 11 050 kr/mån för 1
st ställ med 20 cykelplatser.
Förslaget innebär att 10 cykelplatser sätts upp i Kungsängens centrum
vid Furuhällsplan vid befintliga cykelställ, samt 10 platser vid Bro
stationsområde. Enligt ovan prismodell ger en bredare plats ett lägre
totalpris. Dvs lägsta prisbilden är totalt 11 600 kr /mån och den högsta
prisbilden är totalt 20 000 kr/mån. vilket beror på vilken bredd vi har
möjlighet att upplåta plats för.
För en längre tidsperiod blir prisbilden en annan.
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0693
Kommunledningskontoret


För användaren (användaren av cykeln) utgår ingen kostnad.

Barnperspektiv
Ökat cyklande inom kommunen bidrar till renare luft och en hälsosammare
livsstil vilket gynnar samtliga kommuninvånare, inklusive våra barn.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör
Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. ’Hyrespriser per månad’
2. ’Pilotprojekt – Upplands-Bro kommun’
3. ’Teknisk produktbeskrivning – smarta cykelställ’

Beslut sänds till



Miljöstrateg, Nicola Björk
Avdelningschef Gata Park Trafik, Afsaneh Kasiri
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ONE4TECH AB
CYKELPARKERINGAR
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BERÄTTELSEN OM ONE4TECH AB

Ett gäng kompisar i Vivalla tröttnade på att gång på gång bli av
med sina cyklar. Men istället för att bara bita i det sura äpplet och
köpa en ny, bestämde de sig för en mer långsiktig lösning.
De är fem kompisar i 20-årsåldern, men har redan dragit igång
företaget One4tech. En dag tröttnade de helt enkelt på cykelstölderna
och ville se ett mer säkert cykelställ. Idag samtalar de med ett flertal
olika aktörer inom offentlig och privat sektor. One4techs affärsidé är
en tjänst som ska förenkla och skydda cyklisternas cyklar genom att
låsa cykeln i deras elektroniska-cykelställ.
Cykelstället har en grund i att motverka cykelstölderna, skapa en
säkerhet för cyklisterna och öka antalet cyklister i samhället.
Produkten är även digitalt utvecklad med tillhörande app och en
kortläsare som medför att cyklisterna kan öppna låset på två smidiga
och effektiva sätt.

Genom att tillskapa en säker, trygg och modern
lösning för låsning av cykel bedömer vi att detta
kommer minska problem med cykelstölder och
därmed skapa bättre förutsättningar för det
hållbara transportmedlet, cykeln.
- Ade Farah, VD för One4Tech.
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CYKELSTÖLDERNA - SVERIGES VANLIGASTE EGENDOMSBROTT
Under första halvåret av år 2021 stals nära 20 procent
fler cyklar än motsvarande period föregående år, visar
siffror från Folksam. Sex av tio cyklar stjäls vid bostad
och statistiken visar också att allt fler el-cyklar stjäls.

Försäkringsbolagen betalar årligen ut över 150 miljoner
kronor till cyklister som fått sin cykel stulen, enligt Svensk
Försäkring. Det är enorma förluster inte bara för bolagen,
utan för samhället i stort.

Under 2020 anmäldes omkring 77 200 cykelstölder, enligt

Dagens samhälle blir allt mer och mer uppbyggt på ett

statistik från Brå. Det motsvarar en ökning med 6 procent

digitaliserat sätt som har i syfte att göra vardagslivet

jämfört med året före. Folksams kostnad för skadeersättning

enklare för människan, men trots denna utveckling har

av stulna cyklar ökade under samma period med 13 procent.

brotten alltmer ökat. Ett allt vanligare brott som utförs

Chansen är också dessvärre liten att en cykelstöld klaras
upp. Under 2020 låg uppklarningsprocenten hos polisen på
noll procent.

idag är cykelstölderna som årligen har över 65,000
anmälda cykelstölder. Idag cyklar omkring 29 procent
eller nästan en tredjedel av det svenska folket varje
vecka, medan 21 procent av svenska folket cyklar minst

Just Örebro län är ett av Sveriges värst drabbade städer
tillsammans med Uppsala när det kommer till cykelstölderna.
Enligt SVT:s artikel, Örebro län näst mest drabbat av
cykelstölder, är det cirka 3300 cyklar som anmälts stulna till

tre dagar per vecka och 15 procent cyklar fyra dagar eller
fler i veckan. Detta ger en siffra på omkring 2,9 miljoner
cyklister veckovis och detta visar vilken cykelnation
Sverige egentligen är.

polisen under hela 2019 i Örebro län, varav septembermånad
var den värst drabbade med 390 inrapporterade
cykelstölder.

Cykelstölderna är Sveriges vanligaste egendomsbrott och
det är ett problem som måste lösas. Traditionella
cykelställen räcker inte till längre. Samhället behöver
smartare, säkrare och smidigare lösningar för låsning av
detta hållbara transportmedel.
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Produkten

Ett heltäckande projekt
med oss omfattar:

Leverans

Installation och montering

Projektering och planering

Underhåll av parkeringslösning
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Hur fungerar det?

STEG 2

STEG 1
Anländ till stationen, ladda
ned Bikeep-appen och välj
en ledig plats att parkera i
via appen.

Acceptera begäran för
påbörjad parkering. Följ
instruktionerna som
poppar upp på appen
eller manualen som
sitter på stationen för
att parkera.

STEG 3
Parkera på det sätt att låset
låser cykelns ram samt hjul.
När parkeringen har
genomförts lyser stationen
rött. För att avsluta
parkeringen trycker du på
"Lås upp stationen" i appen.
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Varför ska du välja Bikeep?
Säkerhet

Internetuppkoppling

Förtroende

Bikeep låser cykeln från
ramen och från hjulet.
Varje station är utrustad
med sensorer, larmsystem
och vidarebefordran av
nödsignaler.

Varje station är ansluten
till internet. Detta gör att
vi kan övervaka statusen,
hantera eventuella
problem som användare
har och samla in värdefull
data över användning.

Bikeeps system är igång
dygnet runt och ständigt
på vakt för att skydda din
dyrbara cykel. Njut av
cykelparkeringen och låt
oss sköta resten.

Integrationer

Erfarenhet

Genom Bikeeps system kan
vi integrera olika externa
system som mobilappar,
transportkort, åtkomstkort
och NFC, som möjliggör en
trygg, enkel och säker
cykelparkering.

Sedan 2013 har vi installerat
Bikeep-stationer i mer än 16
länder, mött olika väder- och
sociala förhållanden och håller
fortfarande alla våra stationer
perfekt för våra kunder.
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Lösningar

BIKEEP SCOOTER STATION

Bikeep Scooter station, skapades utifrån behovet av att kunna parkera sin

scooter på ett säkert sätt. Att äga en egen scooter har blivit mer populärt och
många idag köper sig en scooter för att kunna ta sig till sina ärenden på ett
snabbt och smidigt sätt. Men problematiken är att det inte finns ett säkert
låssystem för dessa scootrar idag och därför har vi tagit fram Bikeep

scooterställ. Denna lösning passar utmärkt att ha vid kontorshotell för både
parkering samt uthyrning av scootrar. Genom Bikeep appen eller ett lokalt
transportkort kan slutanvändare parkera, samt hyra en scooter.

BIKEEP LOCKERS

Bikeep Lockers, är en miniversion av ett cykelgarage som erbjuder en säker
parkering av cykeln, laddningsstation för elcyklar och bevaring av

värdesaker. Denna lösning är perfekt för långtidsparkering och fungerar

utmärkt att ha i bostadsområden, samt vid resecentrum. Precis som alla

andra Bikeep lösningar kan slutanvändarna genom Bikeep appen eller sitt
lokala transportkort parkera sin cykel i Bikeep Lockers.

SMART CYKELSTÄLL

Bikeep bike rack, är ett cykelställ som är uppbyggt av ett galvaniserat stål-lås

som låser cykeln från både ramen och hjulet. Denna variant av parkering är för
korttidsparkering av cyklar och fungerar utmärkt att ha vid kontorsbyggnader,
livsmedelsbutiker och andra offentliga platser. Slutanvändare kan genom

antingen Bikeep appen eller sitt lokala transportkort parkera sin cykel på ett
säkert sätt.
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Bikeep Flex
Bikeep Flex, är en betongplatta som tagits fram
tillsammans med Venn Group, samt Hallsbergs
Smide. Betongplattan väger över 600kg och
möjliggör att cykelställen kan installeras utan behov
av markarbete. Bikeep Flex produceras även lokalt i
Örebro för snabbare och hållbarare transporter.
Fördelen med Bikeep Flex är att man kan flytta
plattan med installerade cykelställen till andra mer
strategiska platser, om den tidigare platsen inte gav
någon god utdelning eller om man har planer på att
bygga ut sina fastigheter, faciliteter, parkeringsplatser
m.m.
Bikeep Flex är en omfattande del av priserna i
kommande sidor.
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Vad som ingår
i priserna:

Tillgång till Bikeep appen
Service och reparation
Underhåll och administration
Förvaltning
Uppkopplingen till nätet dygnet runt via Tele2
Larm meddelande skickas ut till kunden när larmet går igång
Liveövervakning av stationen dygnet runt
Larm meddelandet kan kopplas ihop med kundens väktarbolag
Kunden får tillgång till egen terminal (Backoffice)
Virtuell inspektion av stationen
Supporttjänst för kunden (köparen)
Supporttjänst via tel för slutanvändarna 08-16
Testning kommunikation mellan terminal och post.
Uppdateringar/förnyelse av systemets mjukvara
(om relevant förnyelse/uppdatering är tillgänglig)

7 Pilot - Låsbara cykelställ - KS 21/0693-1 Pilot - Låsbara cykelställ : Hyrespriser - Cykelparkeringar

Hyrespriser för cykelställ

Antal

Hyrespriser 12 månader

5 platser

4000 kr/månad

10 platser

5800 kr/månad

15 platser

8850 kr/månad

20 platser

11050 kr/månad
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Upplands-Bro Kommun - Pilotprojekt
One4Tech ABs förslag för pilotprojektet:
Då Upplands-Bro kommun lagt fram förslaget att börja med en mindre volym av cykelställen än det
som förslogs, har vi nu tagit fram ett nytt förslag. Vi har ett förslag att vi vid ett eventuellt projekt
fokuserar i etapp 1 av projektet att enbart placera cykelställen i Kungsängen centrum. Där har vi en
tanke att man kan placera två stycken stationer med tio platser vardera i centrum på den “tänkta”
platsen. Detta då vi tycker att det är mer hållbart att fokusera och placera alla resurser till en början i
Kungsängen, då det blir enklare att främja och marknadsföra cykelställen. Hädanefter kan vi vid ett
framgångsrikt projekt skala in till Bro.
I pilotprojektet tänker vi att man fokuserar främst på insamlingen av data, cyklisternas feedback samt
nyttjande av cykelställen för att avgöra om denna pilot är framgångsrik eller ej.
●

Kontaktperson under pilotprojektet
-

●

Data som samlas in:
- Antalet slutanvändare som nyttjar stationen på daglig, månatlig och årlig basis.
- Överblick över nya samt återkommande slutanvändare.
- Vilka tider stationen nyttjas.
- Hur länge en slutanvändare har parkerat sin cykel i stationen.
- Om slutanvändaren har använt ett rfid-kort eller appen när den parkerat sin cykel.

●

Potentiella och eventuella framtida uppdateringar för mjukvara: Plattformen uppdateras
regelbundet med nya funktioner.
- Mätinstrument i appen som mäter besparad koldioxidutsläpp som samlats in genom
att cyklisten tagit sig med cykel från sin hemadress till cykelstället för att parkera sin
cykel.
- Hela Upplands-Bro cyklar, ett projekt där vi främjar cyklande, hållbarhet, smarta
städer, kommunikation med kommunborna samt gemenskap. I denna uppdatering
kan kommunborna få ett tack-meddelande skickat via appen för varje gång de valt
cykeln som transportmedel och parkerat den i cykelstället. Appen kan då användas
som en kommunikationskanal för Upplands-Bro kommun att kunna tacka sina
kommunbor för att de väljer att resa hållbart.
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●

Vad gäller för användaren ang parkering och ’signalsystem’ – vad är praxis och vad är
möjligt.
Tidsperioden som en slutanvändare får parkera sin cykel är upp till köparen av produkten att
bestämma. Vi rekommenderar att tidsperioden för parkering ej överstiger 24 h, då denna
produkt inte är för långtidsparkering.
Vid registrering i appen samlar plattformen endast in telefonnummer för slutanvändaren.
Här kommer en länk för hur vi behandlar personuppgifter:
https://www.one4tech.se/blank-sida-1

●

Exakta kostnader för en pilot 6-12 månader.
Denna information finns i dokumentet, Hyrespriser - Cykelparkering.

●

Alternativa kostnadsmodeller med bidrag ex från vinnova eller andra affärsmodeller, gratis
under en period eller liknande.
Vinnovas bidrag - Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken är en
mycket passande alternativ till kostnadsmodell som kan sökas för att finansiera
pilotprojektet. Länk till bidraget:
https://www.vinnova.se/e/smart-built-environment/smart-built-environment-digitalt-2021-04797/

Ett annat alternativ till kostnadsmodell är om vi kan hitta en medfinansiär till pilotprojektet
som exempelvis ett försäkringsbolag.
●

Markarbeten (Betongplatta, Bikeep Flex)
Vi kommer att installera cykelställen på betongplattan, Bikeep Flex, som är inkluderat i
hyrespriserna i separat dokument (Hyrespriser - Cykelparkering).
-

Kostnader som One4Tech AB kommer att ta för projektet är:
Installation
Markarbete (Betongplattan, Bikeep Flex)
Leverans
Montering
Projektering samt planering med Venn Group för projektet

-

Kostnader som Upplands-Bro kommun kommer att ta för projektet är:
Framdragning av strömkabel (230V) till angiven plats för cykelställen.
Kostnader för elförbrukning. Cykelställets elförbrukning finner ni i separat dokument
(Teknisk produktbeskrivning - Smarta cykelställ).

7 Pilot - Låsbara cykelställ - KS 21/0693-1 Pilot - Låsbara cykelställ : Pilotprojekt - Upplands-Bro Kommun

●

Yta som ställen upptar
- En station på 5 platser är 3,7 meter lång tillsammans med betongplattan, Bikeep
Flex.
- En station på 10 platser är 7,4 meter lång tillsammans med betongplattan, Bikeep
Flex.
- Vid utökning av en station ökas den med 5 platser åtgången och innebär att
stationen växer med 3,7 meter för varje gång den utökas.

●

Leveranstider och hur ser monteringen ut, vad behöver vi veta och göra inför att ni
kommer med alla produkter
Leveranstiden för en station som ej skräddarsytts i färgsättning är 4-6 veckor. Leveranstiden
för en station som skräddarsytts i färgsättning är 6-8 veckor.
Vi behöver fri tillgång till arbetsplatsen samt en kontaktperson vi kan tala med under
installationen, vid eventuella frågor eller funderingar som dyker upp från vår sida.
Projektet ser ut på följande sätt:
1. Cykelställen beställs av köpare via One4Tech AB.
2. Cykelställen samt Bikeep Flex produceras.
3. Projektering, planering (Projektering och planering sker av One4Tech AB) samt
framdragning av elkabeln till angiven plats sker. (Framdragning av elkabel sker av
köparen).
4. Cykelställen samt Bikeep Flex anländer till arbetsplatsen. Bil med lyftkran levererar
Bikeep Flex och placerar betongplattan på angiven plats.
5. Cykelställen installeras, monteras samma dag och går att nyttjas efter bara ett par
timmar.
6. Cykelstället är redo för användning.

●

Logga – varför – och är det då andra leveranstider
Information till allmänheten är enormt viktigt. Genom att placera kommunens logga på
cykelstället, visar det kommunborna att det är Upplands-Bro kommun som står bakom detta
projekt och har valt investera i en bättre infrastruktur för cyklande i kommunen.
Leveranstiden förändras ej vid placering av logga, utan bibehåller samma tidsperiod (4-6
veckor).
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SD-1000-G

Smart Dock
Bikeep Smart bike Dock ver. G

Dimensions
Operating enviroment
Power requirements

one4tech.se
Info@one4tech.se
Klostergatan 15, 703 61 Örebro
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MAIN FEATURES
Standard station has 5 to 20 docks.

Standard colors

Contactless card
reader

Body:
RAL5008 (Gray-blue)
Locking bar:
RAL6018 (Yellow-green)

The default station works with
contactless cards and Bikeep
App.

Contactless card reader
13.56Mhz reader

1

1
2

Led indications
Open / Close / Reserved
Locking bar
Easy to use, secure steel
Smart controller inside
Internet connected

2

3

4

3

4
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Secure personal bike locking

Unlock by opening the lever.

Lock by closing the lever.

Space for bike.
~11.7 cm
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Contactless card reader
The card reader module provides you with access control via contactless
cards or key fobs.
The contactless card reader module supports most 13.56MHz cards
(13.56MHz ISO14443A compatible).

Led indication
Status (indication) LED shows the current state of the bike station dock.
Available

Booked

Locked

7 Pilot - Låsbara cykelställ - KS 21/0693-1 Pilot - Låsbara cykelställ : Teknisk produktbeskrivning- Smarta Cykelställ

DIMENSIONS

Height

93.4 cm

Length

38 cm

Width

Weight approx.

10.8 cm

17 kg

93,4 cm

38 cm

25 cm

22 cm
10,8 cm

Ground fixture
Bottom

220 mm

15 mm

173.5 mm

61 mm
108 mm
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Operational dimensions

93.4 cm

78 cm

9 x 78 cm = 702 cm

Minimum space in front of the docks 75 cm
75 cm

82 cm

~180 cm

Direction of entry

Direction of entry
797,6 cm

Layout options
Straight (DEFAULT LAYOUT)

30 Degrees

ZigZag

Double-sided
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OPERATING ENVIROMENT

Operating temperature.
-35 °C to 70 °C.

S

Ingress Protection Rating
IP55

Operating humidity.

MTBF

10% to 90% non-condensing.

230 000h

Regulatory approvals

Materials
2.5mm steel sheet metal
Corrosivity category C4
Teknos INFRALIT powder coating
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POWER REQUIREMENTS

Locking only
Input voltage: 24DC or 110/230VAC
1W per dock and per the main controller 10W

Nr. of docks

Power consumption

Power requirement

5 dock station

15W

Less than 1A @230VAC or Less than 1A @110VAC

10 dock station

20W

Less than 1A @230VAC or Less than 1A @110VAC

15 dock station

25W

Less than 1A @230VAC or Less than 1A @110VAC

25 dock station

40W

Less than 1A @230VAC or Less than 1A @110VAC

Locking & Charging station
Input voltage: 110/230VAC
Scooter chargers require line power 110/230VAC

Nr. of docks

Power consumption

Power requirement for E-charger Station

5 dock station

0.75kW

3.25A @230VAC or ~7 @110VAC

10 dock station

1.5kW

6.5A @230VAC or ~14A @110VAC

20 dock station

3kW

13A @230VAC or ~27A @110VAC

Calculations based on 150W chargers that are charging at full load.
The actual power requirements may differ.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Nicola Björk
Miljöstrateg
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-01-14

KS 21/0664

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nicola.Bjork@upplands-bro.se

Miljöprogram samt koldioxidbudget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett
miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023-2030.

Sammanfattning
Ett miljöprogram inkluderat en koldioxidbudget behöver tas fram för att
tydliggöra målsättningar och aktiviteter för att nå egna målsättningar samt
regionala, nationella och globala målsättningar inom klimat och miljö.
Koldioxidbudgeten ska syfta till att ge korrekt och över tid jämförbar
information om mätpunkter för koldioxidberäkningar samt ange kommunens
åtagande utifrån parisavtalet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2022



Miljöutredning 2021

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En miljöplan finns sedan 2010 och behöver revideras. I styr- och ledningssystemet inom kommunens organisation finns övergripande
miljömål inkluderat; kommunen strävar efter att vara ’En klimatneutral
kommun år 2030’, ’60% ekologiska livsmedel till år 2030’ samt att kommunen
ska stödja ’En cirkulär ekonomi’. Ett systematiskt arbetssätt kopplat till
miljöarbetet utifrån kraven i ’Svensk miljöbas’ bedrivs i organisationen som
helhet. Organisationen är dock i behov av dels en analys av samtliga
mätpunkter gällande kommunens växthusgasutsläpp och en plan för hur
kommunen ska minska dessa till år 2030, dels en övergripande dokumentation,
ett miljöprogram, som beskriver arbetet med miljö och som tar upp samtliga
målsättningar, indikatorer och på vilket sätt dessa följs upp, för att
kommuniceras både internt och externt.
En koldioxidbudget tydliggör utmaningarna som finns för att uppnå
parisavtalet och beräknas utifrån de utsläpp man har idag samt hur mycket man
behöver minska per år för att nå målet i parisavtalet. Relevanta mätpunkter är
avgörande och dessa ligger till grund för koldioxidbudgeten samt det

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

Vår beteckning

KS 21/0664
Kommunledningskontoret
övergripande målet om ett klimatneutralt Upplands-Bro till 2030.
Koldioxidbudget blir därmed en del av Miljöprogrammet 2023-2030.
Miljöprogrammet kommer att förena målen i Agenda 2030, Sveriges miljömål,
regionala mål samt kommunens mål utifrån egna prioriterade betydande
miljöaspekter. På så vis tydliggörs i respektive nämnd och kontor på vilket sätt
Upplands-Bro kommun och dess bolag kan bidra till att nå målen i de globala
hållbarhetsmålen.
Miljöprogrammet inklusive koldioxidbudgeten berör samtliga anställda och
har även en inverkan på kommunens olika aktörer då organisationens
förhållningssätt och ställningstagande, har en stor betydelse för invånare, näringsliv
och civilsamhälle och deras möjligheter till att agera på ett positivt sätt för
miljön. Kommunorganisationen kan genom miljöprogrammet på så vis bidra till att
samtliga aktörer kan agera hållbart.
Förslag på åtgärder beskrivs för att visa hur kontor och bolag kan bidra till att
nå de uppsatta målen.
Programmet ska följa Kommunfullmäktiges budget. Programmet ska vara ett
övergripande styrdokument för kommunorganisationen.
Följande underlag ligger till grund för arbetet med miljöprogrammet:
• Miljöutredning 2021
• Koldioxidbudget 2022 (tas fram under arbetet med
miljöprogrammet)
Följande ramverk ligger till grund för arbetet:
• Agenda 2030
• Nationella miljömål
• Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen (RUFS) 2050
inklusive Klimatfärdplan 2050
• Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045
• Kommunfullmäktiges budget 2022

Barnperspektiv
Ett förändrat klimat och därmed en förändrad miljö påverkar våra kommande
generationer. Kommunen tar ansvar och visar på de förbättrande åtgärder som
behöver ske lokalt för att i möjligaste mån mildra konsekvenserna av den
miljöförstöring vi ser pågår i vår värld sedan förindustriell tid.
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0664
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
 Miljöutredning 2021
Beslut sänds till
 Miljöstrateg, Nicola Björk
 Ekonomichef, Anders Nilfjord
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Miljöutredning 2020
Upplands-Bro kommun
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Huvudhandläggare:
Granskare:

, AFRY
, AFRY

Datum: 21-03-16
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1

Sammanfattning

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt för att bidra till att nå globala, nationella,
regionala och lokala miljömål och är sedan 2019 miljödiplomerade enligt Svensk
Miljöbas. Miljö- och hållbarhetsfrågor har de senaste åren fått ett större gehör vilket
bland annat avspeglas i den nyligen antagna budgeten för 2021, vilket ger goda
möjligheter till ett ökat fokus på styrning och ledning inom miljö.
Miljöpåverkan från den kommunala verksamheten är av både direkt och indirekt natur
och inkluderar allt från omedelbar och direkt påverkan till en påverkan som sträcker
sig många decennier fram i tiden. De beslut som tas idag kring planer och
byggnationer kommer att ha inverkan flera generationer in i framtiden. Bland
kommunens miljöpåverkan återfinns även en positiv sådan nämligen den miljökunskap
och det miljöengagemang som förmedlas till förskole- och skolbarn.
Många positiva initiativ har genomförts på senare år och ett antal är på gång, men
samtidigt finns ett antal områden som behöver stärkas. För att bli riktigt verkningsfullt
behöver miljöarbetet nå ut i alla delar av organisationen. Som miljöorganisationen ser
ut idag med ett miljöombud på varje kommunkontor, men utan formell representation
på avdelningar och enheter är detta en utmaning.
Ett annat förbättringsområde är uppföljningen av kommunens miljöprestanda. För att
få en rättvisande bild av vilken miljöpåverkan kommunen ger upphov till behöver
kvantifieringen och uppföljning av miljödata ses över.
Om tio år är vi framme vid 2030 då de globala målen ska ha uppnåtts. Mycket kan
hända innan dess men de rådande förändringskrafterna i världen pekar redan nu ut en
riktning som vi kan ta fasta på. Klimatförändringarna kommer att fortsätta att toppa
miljöagendan och vi behöver anpassa oss till förändrade förutsättningar. Samtidigt
utvecklas tekniken snabbt och ger nya möjligheter. Med detta i åtanke behöver
Upplands-Bro kommun förbereda sig för nya miljöutmaningar och även ta vara på de
möjligheter som ges.
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2

Inledning

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunen ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. Visionen
omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat
perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro kommun skapar förutsättningar för
service och nytta för invånarna. Att långsiktigt verka för social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att lyckas att
leverera service och nytta i framtiden. Detta innebär att samtliga beslut som tas ska
beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet: den sociala, ekonomiska och den
miljömässiga aspekten.
Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle och därför
måste utsläppen av växthusgaser minska i nivå med Parisavtalets mål och kommunen
ska vara fossilfri 2030. Detta kräver ambitiösa åtgärder inom områdena energi,
transporter och avfall. Enligt budgetförslaget ska även perspektivet om kommande
generationer återfinnas i alla tjänsteskrivelser, något som förpliktigar.
2016 kom FN:s hållbarhetsmål som är den nuvarande mest ambitiösa agendan för att
komma till rätta med extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen,
främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Ett flertal av målen har direkt, eller
indirekt anknytning till viktiga miljöfrågor inom kommunen.
I den utveckling vi ser idag finns stora risker, men även möjligheter att ställa om och
anpassa sin verksamhet till en miljömässigt mer hållbar framtid. För att göra detta
behöver man förstå utgångsläget. Denna miljöutredning syftar därför till att undersöka
och belysa de aktiviteter, produkter och tjänster i kommunens verksamhet som har
störst påverkan på miljön, och där det finns en potential för utveckling och förändring.
Utredningen syftar också till att kartlägga och beskriva hur miljöarbetet ser ut idag
organisatoriskt samt hur förändrings- och förbättringsarbetet bedrivs.

3

Upplands-Bro kommun

3.1

Detta är Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro är en kommun belägen nordvästra delen av Stockholms län med en
befolkning på ca 30 000 invånare. Kommunen är huvudsakligen koncentrerad till
tätorterna Bro och Kungsängen. Dess areal är 328 km2 varav landyta 236 km2. Det
finns stora orörda naturområden och bevarade kulturminnen. I Upplands-Bro är gröna
miljöer och vatten en av de finaste kvaliteterna. Med 13 mil mälarstränder, ett 50-tal
öar och flera insjöar utgör vatten på många håll ett dominerande inslag i
landskapsbilden samtidigt som berg och åsar blandas med skogar och öppna fält.
Kommunen är fortfarande till stora delar en jordbruksbygd med stora orörda
naturområden och bevarade kulturmiljöer. Detta ger kommunen en tydlig grön profil.
Upplands-Bro är samtidigt en av landets mest expansiva kommuner när det gäller
framförallt bostadsbyggande. Utbyggnaden är huvudsakligen koncentrerad till
tätorterna Bro och Kungsängen. Upplands-Bros befolkning växer med cirka 2% årligen.
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3.2

De kommunala verksamheterna

Upplands-Bro kommun styrs av politiker i styrelser och nämnder. Kommunens arbete
leds av kommundirektören. En organisation av tjänstepersoner ska utföra de politiska
uppdragen som lämnas i olika typer av beslut (se Figur 1).

Figur 1. Översikt över de olika verksamheterna inom Upplands-Bro kommun med
kommunkontor och deras olika verksamhetsområden.
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets roll är att stötta Kommunstyrelsen med ledning,
samordning och utveckling av den övergripande kommunala verksamheten.
Kommundirektören är högst ansvarig för kommunledningskontorets verksamhet.
Kommunledningskontorets viktigaste uppgifter är att kommunicera och samverka, stå
för regler och policys och att driva kommunens utveckling mot framtiden och företräda
kommunen som helhet på ett transparent sätt. Inom kommunledningskontoret
återfinns även den miljöstrategiska funktionen.
Socialkontoret
Socialkontorets övergripande uppgift är att verkställa uppdraget från Socialnämnden
och Äldre- och omsorgsnämnden genom att tillhandahålla stöd och service till personer
som behöver hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv
som möjligt. Socialkontoret ansvarar exempelvis för aktiviteter som ekonomiskt
bistånd och stöd för att bli självförsörjande till familjer och enskilda, omsorg om äldre
människor, barn- och ungdomsvård och insatser till flyktingar.
Utbildningskontoret
Utbildningskontoret fungerar som Utbildningsnämndens och Gymnasie- och
arbetslivsnämndens stöd genom ett antal verksamheter som arbetar med barn- och
utbildningsfrågor. Alla barn och ungdomar ska därigenom få bra utbildning och
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stöttning från förskolan, genom grundskolan och gymnasiet. Detta ska ge goda
förutsättningar för fortsatta studier, eller arbetsliv.
Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret fungerar som stöd för ett flertal nämnder inom
samhällsbyggnads- och infrastrukturområdet. Kontoret stöttar Tekniska nämnden när
det gäller frågor om vatten- och avloppsverksamheten eller gator, torg samt
parkmiljöer, Bygg- och miljönämnder gällande arbete med bygglovsfrågor och miljöeller livsmedelsfrågor samt Kommunstyrelsen gällande frågor om exploatering eller
detaljplaner.
Kultur- och fritidskontoret
Kultur- och fritidskontoret stöttar Kultur- och fritidsnämndens i arbetet när det gäller
frågor inom kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter samt stöttar föreningslivet. I
kommunen finns idrottshallar, simhall, isbana, ett rikt föreningsliv och goda
möjligheter till ett aktivt friluftsliv.
Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Upplands-Bro kommunföretag AB är helägt av Upplands-Bro kommun. Bolaget äger i
sin tur Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
Upplands-Brohus hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro.
Organisatoriskt är bolaget indelat i två affärsområden: Bostäder och Lokaler.
Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 135 lägenheter på 138 576 kvadratmeter.
Lokalarean uppgår till 24 737 kvadratmeter.
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB äger och förvaltar kommunens lokaler.
Verksamheten har ingen egen personal anställd utan den administrativa förvaltningen
sker från Upplands-Brohus huvudkontor i Kungsängen.
I ägardirektivet för Upplands-Bro kommunföretag AB står följande om miljöhänsyn:
”Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart
samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö.
Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till
egna och specifika miljömål för respektive bolag.”
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4

Miljöorganisationen, intern styrning och kontroll

4.1

Miljöorganisationen

Miljöarbetet i Upplands-Bro kommun är fördelat på olika nivåer i verksamheten.
Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet bedrivs
och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Gruppen fungerar som styrgrupp för
miljöledningssystemet. I gruppen ingår bland annat kommunens fem kontorschefer
samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Cheferna ansvarar för kommunikation
och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare. En återkoppling av arbetet ska
även ske till kontorets miljöombud.
Miljögruppen samlar kommunens alla miljöombud vars funktion är att underhålla och
förbättra miljöarbetet inom organisationen. Miljögruppen leds av miljöstrategen som
utvecklar och samordnar det systematiska miljöledningsarbetet. Miljöstrategen ska
även fungera som ett stöd till kommunens chefer och miljöombud och ansvarar för att
rapportera hur miljöarbetet bedrivs och tar även årligen fram ett miljöbokslut.
Miljöombuden bidrar aktivt till miljögruppens arbete genom att fungera som stöd i
sitt kontors mål- och budgetarbete, ta fram lokala rutiner samt medverka på kontorets
ledningsgruppsmöten och där lyfta förbättringsmöjligheter för miljöarbetet. Dialog
kring miljöfrågor kan även ske vid andra typer av möten.
I systemrutinen ”Roller, ansvar och befogenheter” är det miljöombudets roll som
tillskrivs flest ansvarsområden såsom att söka lösningar på hur miljömål ska uppnås,
tidsuppskatta aktiviteter, introducera miljöarbetet till ledningsgruppen för sitt kontor
mm. Då flera kontor inkluderar många enheter, avdelningar och typer av
verksamheter kan detta vara en utmanande uppgift.
För att uppnå ett effektfullt och integrerat miljöarbete är det viktigt att nå ut i alla
verksamheter i organisationen. Därför vore det adekvat att inrätta ytterligare en nivå i
miljöorganisationen. I nuläget finns exempel på personer med informellt miljöansvar
på enhetsnivå. Men då de inte ingår i den formella miljöorganisationen är risken stor
att de inte får den information, eller stöd som krävs för att fullgöra sin uppgift på ett
fullgott sätt.
En miljöresurs borde förslagsvis finnas inom varje specifik enhet som kan avlasta
miljöombuden och föra ut viktig miljöinformation anpassad efter sin verksamhets
förutsättningar. Denna miljöresurs skulle även kunna förmedla sin verksamhets
specifika förutsättningar och utmaningar till Miljögruppen för att på så sätt möjliggöra
lokala aktiviteter som kan stärka miljöarbetet. Detta skulle därmed öka det lokala
engagemanget för kommunens miljöarbete.
Föreslagna åtgärder:
•

Utöka miljöorganisationen med ytterligare en nivå. En ”miljöresurs” som
fungerar som brygga mellan miljöombudet på kontoret och den egna
verksamheten.
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4.2

Systematiskt miljöarbete

För att bedriva och utveckla ett systematiskt miljöarbete följer kommunen kraven i
Svensk Miljöbas, ett nationellt miljöledningssystem där kraven påminner om kraven i
standarden ISO 14001:2015. Svensk Miljöbas fokuserar framför allt på verksamhetens
faktiska miljöförbättringar och att miljöutbildningar genomförs för medarbetarna.
Genom likheterna med ISO 14001 är det enkelt att bygga vidare på sitt miljöarbete för
att uppnå kraven i ISO 14001 om så önskas.
2019 blev Upplands-Bro kommun miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Detta år
präglades därför mycket av förberedelser inför revisionen som skedde i september.
Diplomeringen blev ett tydligt avstamp för en ökad systematik i miljöarbetet, tydliga
målsättningar och god miljökommunikation inom samtliga kontor och verksamheter för
att öka medvetenheten inom området och förbättra kommunens miljöprestanda.
Chefer inom kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden
i Svensk Miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. För att
säkerställa att miljöarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt och verkningsfullt sätt
genomförs årliga tredjepartsrevisioner. Att utbilda interna revisorer skulle stärka den
interna kunskapen om miljöledningsarbetet och höja engagemanget för miljöarbetet.
Ledningens genomgång genomförs varje år inför miljörevisionen. Då går man igenom
förbättrings- och utvecklingsarbete, policy, mål och program.
Föreslagna åtgärder:
•
•
•

4.3

Utbilda internrevisorer. Förslagsvis ett par personer för varje kontor.
Genomför årliga revisioner med intern kompetens.
Genomför systematiska lagefterlevnadskontroller.

Målsättningar på miljöområdet

Upplands-Bro kommun har en övergripande vision, strategier och målsättningar för att
uppnå ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats (se Figur 2).

Figur 2. Bild på hur vision, övergripande mål, nämndmål samt strategier hänger
samman.
9
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Kommunen ska bidra till att globala, nationella och regionala miljö- och hållbarhetsmål
kan nås. Upplands-Bro kommun har i den nya budgeten för 2021 målsättningar om att
minska utsläpp av växthusgaser i nivå med Parisavtalets mål och vara fossilfria 2030.
Därtill ska kommunen enligt budgeten verka för att invånare kan agera på ett miljöoch klimatmässigt positivt sätt och se till att strategier och planer antas för
begränsning och anpassning till klimatförändringar och resurseffektivitet.
Kommunen stödjer även en cirkulär ekonomi och genom att ställa miljökrav i
upphandlingar bidrar kommunen till en ökad konkurrens och en hållbar utveckling.
Nämnder och kontor kommer att behöva arbeta efter detta och anta specifika
målformuleringar och indikatorer för att tillse att målen i budgeten kan nås. På central
nivå kommer indikatorer att finnas för uppföljning.
Miljömålen för 2020 återfinns i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 under
det övergripande målet "Hållbart samhällsbyggande" och nämndmålet: "Upplands-Bros
hållbara styr- och ledningssystem präglas av ett strategiskt och långsiktigt fokus."
För 2020 gällde följande miljömål i kommunen:
•
•
•
•

Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor.
Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan
Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar
utveckling i undervisningen.
Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas
i kommunens samhällsplanering.

Uppföljning genom indikatorer sker vid miljöbokslut för 2020. Vid tiden för denna
miljöutredning hade målen för 2020 ännu inte följts upp.
Miljömålsarbetet har under de senaste åren präglats av ett ökat fokus på den röda
tråden där miljömålen successivt har integrerats i den övergripande målstyrningen i
det interna systemet. Styrning av miljömål har fram till dess skett genom Miljöplanen
som antogs 2010 och vars mål sträcker sig fram till 2030. Miljöplanen är ett styrande
dokument för kommunens miljöarbete och gäller parallellt med andra planer som till
exempel översiktsplan, avfallsplan och grönplan. Miljöplanen utgår från Agenda 21 och
baseras på de fyra kretsloppsvillkoren. Den inkluderar de tre miljömålsområdena:
Effektivare användning av energi och transporter, Giftfria och resurssnåla kretslopp
och Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.
Miljöplanen fyller inte längre sin funktion då delmålen behöver revideras och
uppföljning av miljömål idag sker genom den interna målstyrningen. Det kan av andra
skäl finnas fördelar med ett samlat dokument som beskriver kommunens övergripande
miljöarbete, och en revision av befintlig plan skulle därför kunna ses som en möjlighet.
Föreslagna åtgärder:
•
•

Ta fram en ny övergripande miljöplan som ligger i linje med kommunens
övergripande mål och strategiska prioriteringar.
Tillse att det finns en röd tråd mellan olika måldokument.
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4.4

Mätning och uppföljning – Key Performance Indicators

I verksamhetsberättelsen för 2019 beskrivs de Key Performance Indicators (KPI:er)
som används för att utvärdera kommunens miljöprestanda. Dessa fördelar sig över
områdena resursanvändning, transporter och miljöcertifiering av förskolorna (se Tabell
1).
Tabell 1. KPI:er i Verksamhetsberättelse 2019.
Nuvarande KPI:er (enhet)
Andel ekologiska livsmedelsinköp i kommunen (%)

Utfall 2019
42%

Procentuell ökning av ekologiska livsmedel per år (%)

-4%-enheter

Förbrukad el inom kommunens verksamheter (MWh)

14 006 MWh

Förbrukad värme inom kommunens verksamheter (MWh)

6764 MWh

Nya verksamheter inom kommunen som börjat källsortera under
året (st)

2 st

Total mängd köpt energi i kommunens verksamheter per invånare

0,71 MWh

Växthusgaser från fordonspark och egen bil i tjänst (ton CO2)

147 ton CO2

Antal körda mil med egen bil i tjänst (mil/årsarbetskraft)

12,80
mil/årsarbetskraft

Andel förskolor som är Grön-Flagg diplomerade (%)

100%

Denna mätning och uppföljning av miljöprestanda behöver inkludera fler områden för
att ge en rättvisande bild av kommunens fullständiga miljöpåverkan och på ett väl
underbyggt vis kunna identifiera vilka miljöaspekter som är mest betydelsefulla att
arbeta med. Genom att kvantifiera miljöpåverkan och ta fram tydliga KPI:er kan man
följa utvecklingen av kommunens miljöprestanda över tid och formulera mål och
handlingsplaner för de mest väsentliga områdena.
Med utgångspunkt från denna miljöutredning har ett antal områden identifierats där
mätning och uppföljning behöver förstärkas. Dessa områden är exempelvis
avfallshantering, kemikaliehantering, miljökrav i upphandlingar och inköp, genomförda
energieffektiviseringsprojekt, nybyggnationer som uppfyller kraven i Miljöbyggnad
silver etc. Ett förslag med tänkbara indikatorer presenteras nedan (se Tabell 2).
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Tabell 2. Förslag på framtida KPI:er för Upplands-Bro kommun.
Område

Förslag på nya KPI:er (per år)

Avfall från kommunens verksamhet indelat i olika
fraktioner

Kg eller ton avfallsslag/kommuninvånare

Farligt avfall från kommunens verksamhet indelat Kg eller ton farligt
i olika fraktioner
avfall/kommuninvånare
Mängd inköpta kemikalier fördelat på olika
produkter

Kg eller ton av inköpta kemiska produkter
(per produkt)

Antal utfasade kemikalier (Produktvalsprincipen)

Antal utfasade (st)

Andel av nybyggnationer (kvadratmeter eller
antal huskroppar) som uppnår Miljöbyggnad
silver (alla krav uppfyllda)
Andel av nybyggnationer (kvadratmeter eller
antal huskroppar) som uppnår Miljöbyggnad guld

Andel i %

Användning av vatten i kommunens
verksamheter
Andel upphandlingar där
Upphandlingsmyndighetens spjutspetskrav ställts

m3/kommuninvånare

Antal projekt för att engagera kommuninvånarna
inom miljöområdet

Antal projekt (st)

Antal projekt för att engagera skol- och
gymnasieelever inom miljöområdet

Antal projekt (st)

Koldioxidbesparing genom att anställda övergått
från att köra bil till att cykla, eller ta
kollektivtrafiken till arbetet.
Koldioxidbesparing genom övergång från
animaliska till vegetabiliska livsmedel.
Koldioxidbesparing genom att resor bytts ut mot
digitala möten.
Antal samverkansprojekt med intressenter

Ton CO2 e

Andel i %

Andel i %

Ton CO2 e
Ton CO2 e
Antal projekt (st)

Genom att formulera fler miljö-KPI:er och lyfta in dem i verksamhetsstyrningen kan
man även på ett tydligare sätt koppla miljönytta till ekonomiska nyckeltal.
Föreslagna åtgärder:
•

4.5

Utöka antalet KPI:er, t.ex. utifrån förslagen i denna miljöutredning.

De globala målen

De globala målen som antogs av FN 2016 har blivit viktiga symboler för
hållbarhetsarbete världen över. Flera av de 17 målen är starkt anknytning till
miljöfrågor och andra har en mer indirekt koppling till miljöpåverkan.
I Upplands-Bro kommun har man tagit fasta på de globala målen och undersökt hur
kommunens verksamhet kan bidra till dessa. Det är framförallt sju mål som relaterar
till miljödimensionen med kopplingar till kommunens verksamhet.
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Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
Upplands-Bro kommun ansvarar för att kommuninvånarna har tillgång till rent
vatten och fungerande avlopp. Man ansvarar också för att underhålla och
utveckla VA-systemet och ta höjd för de utmaningar som t.ex. förvärrade
klimatförändringar kan medföra.
Mål 7 Hållbar energi för alla
Kommunen är en stor energianvändare och kan genom att välja förnybara
energilösningar och fasa ut fossil energi driva på utvecklingen i en hållbar
riktning. Det finns idag solpaneler installerade på kommunhuset i Kungsängen,
vilket inte minst är symboliskt viktigt för att visa betydelsen av hållbara
energilösningar. Även den nya förskolan Ringblomman har solpaneler.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Kommunen har genom sin samhällsplanerande funktion via översiktsplan och
detaljplan en stor inverkan på den lokala samhällsutvecklingen. Det finns inom
denna process stora möjligheter att lyfta fram miljödimensionen som
betydande för människors hälsa och välmående på längre sikt.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Kommunen upphandlar en stor mängd produkter och tjänster varje år. Genom
att ställa krav på både produkternas/tjänsternas miljöprestanda och
leverantörernas/entreprenörernas miljöarbete kan man bidra till en minskad
miljöpåverkan även utanför sin egen verksamhet.
Resurshushållning, återanvändning och återvinning är en viktig del av detta
mål och kommunen kan här öka sina aktiviteter för att minska resursslöseri, sortera
avfall för att förbättra förutsättningarna för återvinning och undersöka hur man
i större utsträckning kan arbeta för en cirkulär ekonomi inom verksamheterna.
Inom ramen för detta mål kan även påverkan på de företag som finns i kommunen så
att dessa aktivt verkar för att ställa om sin produktion eller tjänsteutbud i en mer
miljömässigt hållbar riktning förekomma.
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Kommunen kan minska sina egna klimatpåverkande utsläpp från transporter,
energiförbrukning och konsumtion av produkter och tjänster. Detta mål hänger
tätt samman med t.ex. mål 7, mål 11 och mål 12.
Kommunen behöver genomföra konkreta aktiviteter för att klimatanpassa sin
verksamhet och förebygga och minimera riskerna för översvämningar och
andra naturolyckor.
Kommunen behöver integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering.
Klimatpåverkan behöver ingå som underlag i kommunens budgetprocess
Mål 14 Hav och marina resurser
Med läget vid Mälaren med förbindelse till havet finns möjligheter för
Upplands-Bro kommun att bidra positivt till detta mål. Det kan exempelvis ske
genom tillsyn av vattenkvalitet och skydd av kustområden och anläggning av
våtmarker.
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Att delta och bidra i olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att öka kunskapen
kring föroreningar i havet skulle kunna vara ytterligare ett sätt att medverka i
målarbetet.
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är viktiga förutsättning för många
mänskliga aktiviteter. Kommunen kan genom att bilda naturreservat skydda
värdefulla naturmiljöer och återställa marker och öka det ekologiska värdet.
Man kan även arbeta för att öka den biologiska mångfalden och stärka
ekosystemtjänster i urbana miljöer.
Dessa globala mål återspeglas i de Viljeinriktningar för miljöarbetet som man tagit
fram som en del av verksamhetsplaneringen, samt i Övergripande mål och budget
2021.

5

Upplands-Bro:s intressenter

Intressentperspektivet är av stor vikt när man arbetar med miljö- och
hållbarhetsfrågor och i flera internationella standarder och ramverk som ISO
14001:2015, GRI Standards och ISO 26000:2010 lyfts betydelsen av att beakta
intressenternas intressen. Därför är det värt att nämna intressenterna som en viktig
påverkansfaktor för Upplands-Bro:s miljöarbete. Upplands-Bro:s intressenter återfinns
i kommunens hela värdekedja (Figur 3) och har antingen påverkan på kommunens
verksamhet, eller blir i sin tur påverkade av hur verksamheten i kommunen bedrivs.

Figur 3. Kommunens värdekedja.
Ingen regelrätt intressentkartläggning har genomförts inom ramen för denna
miljöutredning, men med utgångspunkt från kunskap om kommunens verksamhet
idag och resultatet från workshopen med temat Framtidsspaning 2030 (se 7.3) listas
ett antal av kommunens intressenter nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommuninvånare
Politiker
Skolbarn
Tjänstemän
Föreningslivet
Hyresgäster
Exploatörer
Leverantörer
Brukare
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•
•
•
•
•

Medier
Region Stockholm
NGO:s
Försäkringsbolag
Grannkommuner

Föreslagna åtgärder:
•
•
•

Undersök hur kommunikationskanalerna ser ut för dessa intressenter idag.
Finns förbättringsmöjligheter?
Genomför en väsentlighetsanalys. Vilka förväntningar har intressenterna på
Upplands-Bro:s miljöarbete?
Samverka med intressenterna genom att inkludera dem i olika projekt.

6

Framtidsspaning 2030

6.1

Från globala till regionala trender

Miljöfrågan blir allt viktigare ur en mängd olika perspektiv. Globalt sett är den starkt
kopplad till migration, svält, hälsa, geopolitiska faktorer och ekonomi i såväl makrosom mikroperspektiv. Att negativ miljöpåverkan, inte minst klimatförändringarna, får
stora konsekvenser långt utanför synbara förändringar i den yttre miljön har allt mer
kommit i fokus.
I World Economic Forum riskrapport för 2020 anses miljöfaktorerna kopplade till
klimatförändringar vara de som i nuläget utgör störst risker för en positiv utveckling i
världen. Största risken är att vi helt enkelt misslyckas med att genomföra de
klimatåtgärder som krävs för att hålla jordens ekosystem och bio-geosfärssystem i
balans. Övriga topprankade risker inkluderar extrema väder, förlust av biologisk
mångfald, naturkatastrofer och miljökatastrofer som en direkt följd av mänskliga
aktiviteter.
På global nivå ser vi en ständig förändring som drivs på av förändringskrafter som
globalisering, demografi, teknik och klimat och andra miljöförändringar. De rådande
megatrenderna 2020 berör makten över informationen på nätet, artificiell intelligens,
landvinningar inom life science, ett förändrat arbetsliv efter Covid-19 och utvecklingen
mot det fossilfria samhället (Ernst & Young, 2020). Även i SKR:s framtidsanalys
återfinns dessa förändringskrafter med tillägget ”värderingar” (SKR, 2018).
Miljöfrågan i ett bredare perspektiv än bara klimat är viktigare än någonsin och de
problemområden som vi ser framför oss kan exempelvis delas in i att klimatet blir
varmare, att naturens mångfald minskar, att resurser överkonsumeras, att jordmånen
utarmas och avfallsmängderna ökar (Sitra, 2020).
De övergripande förändringskrafterna är ofta svåra att påverka lokalt och regionalt och
konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av världen och Sverige. Men
oavsett om förändringarna utgör möjligheter, hot, eller både och, så måste man lokalt
och regionalt ha en strategi för att möta dem. De som bäst förstår och förmår att
hantera dessa fundamentala förändringskrafter kan också bäst dra fördelar av dem.
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Att förutsäga hur de megatrender vi ser idag kommer att avspegla sig i vardagen 2030
i Upplands-Bro kommun är inte helt enkelt då ett stort antal faktorer samverkar. Men
om man fritt spekulerar utifrån dagens trender skulle man kunna tänka sig följande
förändringar fram till 2030:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

6.2

Klimatet har blivit varmare då vi på global nivå inte haft förmågan att
genomföra de åtgärder som krävdes.
Befolkningen ökar, fler vill bo utanför storstaden och fler klimatflyktingar
kommer till Upplands-Bro kommun.
I Upplands-Bro kommun har medeltemperaturen mätbart blivit något högre
och regnmängderna har ökat något liksom mycket varma perioder med torka.
Det är sedan länge självklart för kommunen att bara köra med elbilar och man
har utvecklat infrastrukturen med laddstolpar. Kommunen har sedan ett par år
tillbaka även ett par vätgasbilar.
Kraven på energiprestanda i nybyggnation har höjts och utvecklingen har de
senaste åren gått mycket framåt. Flera bostadsområden med plus-energihus
byggs nu i Upplands-Bro kommun. Sedan några år är det lag på att alla
nybyggda bostadshus ska ha solpaneler på taket.
Vid upphandling av entreprenader utmanar man entreprenörerna att
presentera nya innovativa lösningar för att minska energiförbrukningen och ta
vara på vatten som används.
Upphandlingen inom Upplands-Bro kommun har utvecklats till att ställa tydliga
miljö- och hållbarhetskrav i alla upphandlingar. Genom samverkan inom SKR
har det skapats ett forum för hållbar upphandling där man fördelar ansvaret
för att följa upp hållbarhetskrav för olika produktgrupper, vilket gjort arbetet
mycket effektivare.
Resurshushållning har nu länge legat högt på kommunens agenda och man har
byggt upp ett ”Innovationscentrum för cirkulära lösningar” dit man bjuder in
såväl skolungdomar som invånare för att lära sig mer om dessa frågor.
Huvudsyftet är att engagera invånarna, men det bedrivs även projekt
tillsammans med Stockholms universitet.
När nya verksamheter ska etablera sig i kommunen ställs krav på att de kan
redogöra för hur de arbetar med sina väsentliga hållbarhetsutmaningar.
Verksamheter med produkter och tjänster i linje med den cirkulära ekonomin
prioriteras.

Upplands-Bro 2030 - Resultat från workshop

Den 6:e november 2020 genomfördes en workshop med temat framtidsspaning 2030
för Upplands-Bro kommun. Syftet var att blicka in i framtiden och redan nu försöka
förutsäga vilka miljöfrågor som kommer att stå högst på agendan och vilka som
kanske kommer att ha minskat i betydelse om tio år. På workshopen deltog ett 20-tal
kommunmedarbetare varav många chefer för kommunens olika verksamheter. Detta
gav möjligheter att anamma ett brett miljöperspektiv där allt från livsmedelshantering
till exploateringsverksamhet rymdes.
Workshopen tog avstamp i globala förändringskrafter, trender och risker (se 7.1) för
att därefter analysera hur de miljöfrågor som Upplands-Bro kommun anser viktiga att
arbeta med idag kommer att förändras och minska, eller öka i betydelse fram till 2030.
Inom vilka områden kommer den kommunala verksamhetens miljöpåverkan att öka
och var kommer den att minska?
16
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Workshopen genomfördes i webmötesprogrammet Teams där det även var möjligt att
dela in deltagarna i grupper för diskussioner. Under workshopens gång fick deltagarna
fylla i en enkät med frågor kring viktiga miljöfrågor idag och 2030.
Den första enkätfrågan löd: Vilken är den viktigast miljöfrågan för Upplands-Bro
kommuns verksamhet 2020?
På denna fråga svarade många att klimatrelaterade frågor såsom en fossilbränslefri
verksamhet, minskade utsläpp av växthusgaser och andra klimatrelaterade frågor var
viktigast. På en god andra plats kom frågor rörande avfallshantering som sopsortering,
att öka andelen källsorterat avfall och att starta ett återbrukscentrum med möjlighet
att utbilda kommuninvånarna.
Andra svar handlade om att få miljömålen bättre förankrade i kommunledningen och
integrera dem som en naturlig del i kommunens verksamhet. Även miljöpåverkan från
nybyggnationer, anspråkstagande av mark, energiförbrukning och transporter
nämndes.
Deltagarna fick även ta ställning till ett antal miljöaspekter inom kommunens
verksamhet och ange om de kommer att öka i betydelse, vara oförändrade, eller
minska i betydelse till 2030. Över lag ansåg man att de flesta miljöfrågor kommer att
öka i betydelse. Den fråga flest ansåg skulle öka i betydelse var Kommuninvånarnas
medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Andra utmärkande frågor var Inköp,
upphandlingar och leverantörskedja, Planprocessen och Miljö- och hållbarhetsfrågor i
undervisningen (se miljöaspektvärdering för detaljerat utfall).
Den enda miljöaspekt som deltagarna trodde skulle minska i betydelse var
tjänsteresor. Detta beror antagligen på de landvinningar som olika typer av webmöten har gjort under Covid-19 pandemin. Det är med stor sannolikhet så att vi även
efter pandemin i större utsträckning kommer att välja digitala mötesformer framför
möten som innebär medellånga, eller långa resor. En utveckling som därmed kommer
att ha en positiv inverkan på klimatförändringarna. Miljöpåverkan från kemiska
produkter ansåg en majoritet kommer ha en oförändrad miljöpåverkan 2030.
Då intressentperspektivet är betydelsefullt fick även deltagarna lista två viktiga
intressentgrupper för kommunens miljöpåverkan och miljöarbete, samt vilka frågor
som berör dem i störst utsträckning (se 6. Intressenternas behov och förväntningar)
Den avslutande frågan löd: Vilken är den viktigast miljöfrågan för Upplands-Bro
kommuns verksamhet 2030? Det är speciellt tre frågor som deltagarna tror
kommer att ha störst betydelse. Flera tror att klimatfrågan och nära besläktade frågor
som fossilfria bränslen även fortsatt kommer att ha stor betydelse. Andra tror att
miljöpåverkan från inköp och upphandling kommer att vara viktigast. Medan en stor
del anser att samhällsplanering, exploatering, nyproduktion kommer att vara den
tyngsta miljöfrågan för kommunen att hantera. Även förvaltning av mark- och
vattenresurser nämns i sammanhanget.
Med detta i åtanke rekommenderas Upplands-Bro kommun att redan nu fokusera på
dessa frågor i större utsträckning och ta fram långsiktiga handlingsplaner för hur
ambitionsnivån inom dessa områden successivt kan ökas fram till 2030.
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7

Direkta miljöaspekter

7.1

Kemikalier

Upplands-Bro kommun har generellt sett ingen omfattande kemikalieanvändning, men
vissa verksamheter utmärker sig. Exempelvis används betydande mängder kemikalier
inom Kultur- och fritidskontoret verksamhet i simhallen och till isplanen. Drivmedel,
oljor och dylikt används även i olika verksamheter inom Samhällsbyggnadskontoret
såsom vid Tekniska avdelningen och Mark- och exploatering. Det finns ingen total
sammanställning över vilka mängder kemikalier som används, däremot finns
kemikalieförteckningar vid respektive avdelning.
En omfattande rutin finns för kemikaliehantering i den kommunala verksamheten.
Mycket av ansvaret för bedömning, inköp och hantering sker på lokal nivå. Detta
ställer krav på kunskaper och engagemang ute i verksamheterna. Man behöver förstå
hur informationen i säkerhetsdatabladen ska tolkas, föra in denna i kemikalieförteckningen, kunna använda sig av PRIO-databasen och hitta information i CLP eller
KIFS 2005:7.
Rutinen beskriver inte tillvägagångssättet vid inköp. Det är därför oklart hur beslut tas
om att en kemikalie får köpas in, eller hur bedömning sker av en produkts miljö- och
hälsoskadlighet.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) måste
riskbedömningar genomföras på alla miljö- och hälsoskadliga kemikalier i en
verksamhet. Upplands-Bro kommun har en mall för detta. Det är dock i nuläget oklart
i hur stor utsträckning detta görs.
Föreslagna åtgärder:
•
•
•

•

•

7.2

Inventera och samordna arbetet med kemikalier i kommunen tydligare.
Exempelvis kan en grupp med ansvar för detta område bildas.
Upprätta en rutin för inköp av kemikalier där det tydligt anges vem som
beslutar om en ny produkt får köpas in.
Ta fram en bedömningsmall för inköp av nya kemikalier. Denna ska fyllas i
innan inköp och beslut ska tas av ansvarig person om produkten är ok att köpa
in, eller inte.
Arbeta med utfasning av produkter. Inventera vilka kemikalier som finns och
vilka som kan plockas bort. Gör valet utifrån Produktvalsprincipen. Ju färre
produkter, desto mindre administration. Välj en produkt för ett ändamål och
håll er om möjligt till denna.
Ett digitalt kemikaliehanteringssystem skulle underlätta arbetet och spara tid. I
ett sådant system kan man på ett enkelt sätt få en överblick över de
kemikalier som används, deras farlighet, författningskrav samt ett förenklat
arbetssätt för riskbedömning av dessa.

Avfall

Avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun kan ses ur två olika perspektiv. Dels
genererar kommunens verksamheter en stor mängd avfall, dels ansvarar kommunen
för hantering av kommuninvånarnas avfall.
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2018 antogs nuvarande avfallsplan och som gäller fram till 2023. Syftet med
avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen inom Upplands-Bro kommun,
tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet, samt att styra
avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle och underlätta en klimatsmart
livsstil. Målsättningen är att arbeta mot förbättrade insamlingssystem samt minska
mängden avfall och avfallets miljöpåverkan.
Planen innehåller fyra inriktningsmål som i sin tur bryts ned till ett antal delmål som
konkretiserar inriktningsmålen. För att uppnå målen krävs en samverkan mellan olika
aktörer.
De fyra inriktningsmålen i avfallsplanen är:
•
•
•
•

En hållbar avfallshantering anpassad till människan
Ta vara på avfallet som en resurs
Allt avfall hanteras miljöriktigt för en hållbar miljö
Effektiva system för avfallshantering

Det är Tekniska nämnden som har det övergripande ansvaret för de mål och åtgärder
som återfinns i avfallsplanen. Övriga berörda enheter samarbetar med Avfallsenheten
för att uppnå målen.
I Upplands-Bro finns två kretsloppscentraler (Skällsta och Brunna) där du kan lämna
grovavfall i behållare för olika materialtyper. Där finns även möjlighet att lämna farligt
avfall och det finns en återvinningsstation för returpapper och förpackningar samt
behållare för klädinsamling. Under hösten finns också möjlighet att lämna fallfrukt i
särskilda behållare. I Brunna finns dessutom en bytesbod där man kan lämna föremål
som kan användas av någon annan och har möjlighet att då själv ta något som någon
annan lämnat.
Matavfall som samlas in i kommunen transporteras till kretsloppsanläggningen i
Högbytorp för att rötas till biogas, biogödsel och kompost.
Hushållsavfall tas också om hand i kretsloppsanläggningen för att ombildas och gå
tillbaka till kommunens fastigheter som fjärrvärme.
Kommunen har sedan 2020 ett nytt insamlingssystem för villor och fritidshus i form av
fyrfackskärl för insamling av förpackningar. Förpackningar och tidningar lämnas annars
på återvinningsstationer och hanteras av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI),
eller i andra fastighetsnära insamlingssystem.
En rutin finns för avfallshantering i den kommunala verksamheten. Dessutom finns
generella riktlinjer för källsortering i fastigheter där kommunen bedriver sin
verksamhet.
Flera förbättringar gällande avfallshanteringen är under införande. Under hösten 2020
har kommunen bytt avfallsentreprenör för avfallet från de kommunala verksamheterna
samt för de boende inom Upplands-Brohus. Detta kommer på sikt att leda till bättre
sorteringsmöjligheter i de kommunala verksamheterna.
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För närvarande håller full sortering av matavfall på att införas i alla bostadsområden i
Upplands-Bro kommun i och med införandet av fyrfackskärl.
Problem med avfallssortering förekommer i vissa bostadsområden inom UpplandsBrohus. En av orsakerna är troligtvis ovana och okunskap om hur sorteringen ska ske
och informationsfoldrar skickas ut för att öka medvetenheten på området.
Upplands-Brohus har tillstånd för transport av farligt avfall. Hyresgästernas farliga
avfall, t.ex. färgburkar och batterier samlas in och lagras i ett separat kemikalieskåp.
En kemist sorterar kemikalierna innan det farliga avfallet transporteras iväg.
Någon analys av kommunens avfallsdata har ännu inte gjorts eftersom det inom
kommunens verksamhet, t.ex. vad gäller skolorna, inte varit möjligt att sortera
avfallet i den utsträckning man velat. Att göra en uppföljning kommer att bli mer
intressant under 2021 då kärlhusen vid skolorna kommit på plats. En framtida analys
kan öka möjligheterna att hitta potentiella förbättringsmöjligheter för sortering och
resurshushållning.
Föreslagna åtgärder:
•
•
•
•
•

7.3

Samla in och följ upp mängden övrigt avfall som uppkommer inom
kommunens verksamhet.
Utse en centralt ansvarig för att samla in och följa upp avfallsdata.
Utveckla konceptet med Bytesbod.
Engagera kommuninvånarna kring konceptet cirkulär ekonomi genom olika
projekt.
Arbeta mera med nudging-koncept för att förbättra sorteringen av avfall.

Energi

Energiförbrukningen från kommunens verksamhet kan delas in i förbrukning av värme
och el från de olika kommunverksamheterna som skolor, kontor, badanläggning och
vårdboenden. Utöver detta tillkommer hyresgästernas förbrukning av el och värme i
Upplands-Brohus hyresrätter. Förbrukningen av el beror dels på beteenden och val hos
hyresgästerna, men även på fastigheternas energiprestanda där man genom olika
energieffektiviserande åtgärder kan minska energiförbrukningen.
All el som kommunen köper in är märkt Bra Miljöval. Den värme som köps in är
fjärrvärme som Eon tillhandahåller.
Det finns flera goda exempel på hållbara energilösningar i kommunens verksamheter.
Solceller och solfångare är uppsatta på exempelvis kulturhusets tak. Kommunens
idrottsanläggningar Kungsängens IP, Bro IP samt simhallen i Bro har bergvärme
liksom ett antal skolor.
Statistiken som rapporterats till Sveriges Ekokommuner visar att 100 % av energin i
kommunens lokaler har varit återvunnen eller förnybar sedan 2018.
Kommunens elförbrukning från sina verksamheter har under åren 2015 till 2019
minskat något trots att invånarantalet har ökat under samma period. Förbrukningen
av värme har dock ökat, om än marginellt (se Tabell 3).
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Tabell 3. Energiförbrukning i Uppland-Bro kommuns verksamheter mellan 2015 och
2019.

MWh
El

UpplandsBro kommun Värme

2015

2016

2017

2018

2019

14 256

14 642

14 369

14 504

14 006

6 528

6 935

6 733

6 635

6 764

Som mått på kommunens energieffektivitet mäter man köpt energi inom kommunens
verksamheter per invånare. Statistiken inkluderar både el och värme. Målsättningen är
en femprocentig minskning per invånare från föregående år. Senaste året har en
minskning skett från 0,73 MWH till 0,71 MWh, men inte i nivå med uppsatt mål (Figur
4).

Figur 4. Diagrammet visar hur energianvändningen (el och värme) minskar per
kommuninvånare mellan 2014 och 2019. Källa: Verksamhetsberättelse 2019.

Kommunen har tidigare genomfört olika energieffektiviseringsåtgärder i sina
fastigheter och erhållit stöd för detta från Energimyndigheten. Nya strategier för
energieffektivisering har nyligen tagits fram som syftar till att tillämpa ett anpassat
tillvägagångssätt vid energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet som innebär en
prioritering av olika åtgärder i följande ordning där den högst prioriterade åtgärden
kommer först:
1. Minska energiförluster
2. Återvinna energi
3. El- och/eller värmeproduktion
Vid projektering ska en investeringskostnad presenteras tillsammans med en
återbetalningstid. En jämförelse mellan vad det innebär att genomföra åtgärder och att
inte genomföra någon åtgärd ska göras.

21

8 Miljöprogram samt koldioxidbudget - KS 21/0664-1 Miljöprogram samt koldioxidbudget : Miljöutredning Upplands-Bro 2021

22/41

Föreslagna åtgärder:
•
•

7.4

Undersök möjligheten att införa incitament för hyresgästerna inom UpplandsBrohus att spara energi.
Upprätta mål och handlingsplaner kopplade till energieffektiviseringsstrategin.

Transporter

Kommunens verksamhet ger upphov till en mängd transporter direkt såväl som
indirekt. Transporter för att utföra tjänster som egna servicetransporter till och från
olika verksamheter eller kurser räknas till transporter som kommunen kan kontrollera
och råda över, medan transporter som genomförs av upphandlade entreprenörer, eller
transporter av varor är svårare att råda över. De transporter som berör kommunens
verksamhet kan delas in i olika kategorier.
Godstransporter omfattar transporter av material som krävs för kommunens olika
verksamheter. Det kan vara allt från förbrukningsmaterial till vårdboenden till
avloppsrör som behöver bytas i en gata. Ofta är det svårt att påverka miljöprestandan
för dessa transporter. Men man kan genom mer långsiktig planering av sina inköp och
större inköp mer sällan minska miljöpåverkan från sina godstransporter.
Servicetransporter omfattar exempelvis resor till och från brukare med hemtjänst
som sker dagligen eller de resor som personal inom Tekniska avdelningen gör till och
från olika projektsajter. Genom effektiv ruttplanering kan påverkan från dessa
transporter minska.
Tjänsteresor inkluderar resor som sker mer sällan, t.ex. en resa till en kurs, eller för
medverkan på en konferens.
Persontransporter inkluderar resor till och från jobbet och tillhör en typ av
transporter som indirekt kan kopplas till kommunens verksamhet. Den här typen av
transport tillhör dem som är svårast att påverka. Hur personalen tar sig till och från
arbetet är inte något man som arbetsgivare kan ställa krav på, utan förändringar av
beteenden kan bara ske genom information, motiverande åtgärder och andra typer av
stöttande verksamheter som kan leda till förändrade beteenden.
Kommunens verksamhet ger också upphov till en mängd indirekta transporter som
föräldrars lämnande och hämtande av barn på förskola och skola, samt anhörigas
besök på värdboenden och liknande.
Den gällande resepolicyn är från 2011 och beskriver önskvärda färdmedel vid resor
under, eller över 50 mil. Bil ska undvikas och kollektiva färdmedel väljas i största
möjliga utsträckning. Närmsta chef beslutar om resor i tjänsten och den enskilda
arbetstagarens behov och förutsättningar kan påverka färdsättet. Resor till och från
arbetet omfattas inte av policyn.
Utöver policyn finns även en rutin för transporter i den kommunala verksamheten.
Syftet med rutinen är att säkerställa att negativ miljöpåverkan från transporter
minskas eller minimeras i Upplands-Bro kommun. Rutinen belyser exempelvis val av
fordon, körsätt, samt service och underhåll. Inga skarpa krav ställs dock på vilken typ
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av fordon som får köpas in, utan detta belyses i stället i den nya fordonspolicyn som är
under framtagande. Krav på entreprenörers transporter ställs vid upphandling.
Ett av kommunens miljömål är att Resursanvändningen är effektiv och har en liten
miljöpåverkan. I målet ingår att växthusgaser från fordonspark och egen bil i tjänst
ska minska. Elektroniska körjournaler saknas, vilket skulle kunna ge korrekt
information om utsläpp från egen fordonspark. Även information om flyg-, tåg-, busseller taxiresor i tjänsten saknas, och data om respektive privatbilsbränslemotorer finns
inte, därmed bygger beräkningen på ett antagande om att personalens bilar har
dieselmotorer.
En fordonspolicy är under framtagande och enligt gällande förslag kommer det enbart i
undantagsfall att vara tillåtet att köra med privata bilar, samt att organisationen i
första hand ska välja elbilar.
I kommunens bilpool finns fem stycken elbilar. I hemtjänsten används leasade
hybridbilar, (Toyota Yaris). Då den nya miljöbilsdefinitionen enbart medger elbilar och
biogasbilar, eller mycket små bilar fungerar det inte att ställa krav på miljöbilar fullt
ut. En annan begränsning är att infrastrukturen med laddstolpar inte är tillräckligt
utbyggd.
Föreslagna åtgärder:
•
•
•
•

7.5

Ställ tydliga krav på miljövänliga transporter i upphandlingar.
Ställ skarpa krav på miljöprestanda på de fordon, maskiner etc. som köps in.
Inventera kommunens fordonspark och ta fram en rutin för att rapportera in
körsträckor centralt för förbättrad mätning och uppföljning.
Ta fram rutin för att dokumentera tåg- och flygresor, ev. via resebyrå.

Vatten och avlopp

Klimatförändringarna påverkar vatten- och avloppsförsörjningen, t.ex. genom
försämrad dricksvattenkvalitet, ökad risk för skred och ras som kan påverka ledningar
och anläggningar och större risk för skyfall och översvämningar.
I VA-policyn står att målsättningen är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning,
såväl i kommunens tätorter som i glesare bebyggelse som säkerställer invånarnas
behov av god och säker dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och
vattendrag inte försämras och når god ekologisk status.
Kommunen har inga egna dricksvattenverk utan är medlem i kommunalförbundet
Norrvatten som tillgodoser den allmänna vattenförsörjningen. År 2016 var den inköpta
vattenmängden 2.780.000 m3 (se Tabell 4). Råvattnet hämtas från Mälaren och
bereds i Görvälnverket i Järfälla. Norrvatten ansvarar för drift av huvudvattenledningar
fram till kommungränsen med vissa undantag.
I och med att Mälaren används för råvatten finns ingen begränsning i vattentillgången.
Det som kan begränsa leverans av vatten i framtiden är om befolkningstillväxten
medför att behovet överskrider kapaciteten i de tekniska anläggningarna (vattenverk
och distributionsledningar). Norrvatten bevakar kapacitetsfrågan genom att
kontinuerligt upprätta prognoser för framtida produktionsbehov.
23

8 Miljöprogram samt koldioxidbudget - KS 21/0664-1 Miljöprogram samt koldioxidbudget : Miljöutredning Upplands-Bro 2021

24/41

Arbetet med vatten- och avloppsystemen är långsiktigt. De ledningar vi placerar i
marken idag kommer att förse oss med vatten, eller transportera bort avloppsvatten i
många år framöver. Att ta höjd för långsiktiga klimatförändringars påverkan blir därför
viktigt.
Upplands-Bro kommun är med i de kommunalägda förbunden Norrvatten och
Käppalaförbundet och ska delta i och bidra till ett gott regionalt samarbete kring
aktuella arbetsområden.
Arbetet inom området styrs av VA-planen som ska vara samordnad med andra
strategiska dokument såsom Översiktsplanen (ÖP, 2010), Landsbygdsplanen (FÖP,
2016), och Fördjupad översiktsplan för Bro och Kungsängen (FÖP, under framtagande)
samt riktlinjer för bostadsförsörjning, Vattenplanen, Avfallsplanen och Miljöplanen. VAplanen ska även underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten.
Dialogen med kommuninvånarna är viktig för verksamhetens måluppfyllelse.
Kommunen ska uppmuntra abonnenterna till ett hållbart och resurssnålt användande
av allmänna VA-tjänster. Detta görs genom olika kampanjer idag.
VA har också en viktig roll i hela byggkedjan, från översiktsplanering till
detaljplanering och utbyggnad. Det är betydelsefullt att VA-perspektivet är med tidigt i
detaljplaneprocessen för att säkerställa ett långsiktigt hållbart VA-system. Detta
fungerar väl idag.
Inom VA-verksamheten används entreprenörer t.ex. för att gräva ned ledningar. Krav
ställs då t.ex. på fordon (Euro-klass), livslängd på material, hantering av massor. Vad
gäller massor strävar man efter att använda schaktfria metoder (ger lägre
koldioxidutsläpp), samt att återanvända massor i så stor utsträckning som möjligt och
inte deponera något. Går efter Svenskt Vattens rekommendationer.

7.5.1 Dagvatten
Miljömässigt hållbart och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara en
utgångspunkt för kommunens fysiska planering. Dagvattenhanteringen ska vara
klimatanpassad, robust samt vara en resurs för kommunen genom att bidra till
attraktiva och funktionella stadsmiljöer.
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet
innan det når Mälaren. Dammarna renar vattnet genom att föroreningar sjunker till
botten (sedimenterar) eller tas upp av växter. Dammarna fungerar också som
fördröjningsmagasin vilket minskar risken för överbelastning i dagvattensystemet.
Skötselplaner finns och styr skötseln av dammarna.
För att arbetet med dagvatten ska bli långsiktigt och hållbart, genom miljömässigt
hållbart och lokalt omhändertagande av dagvattnet behövs en dagvattenpolicy och
dagvattenplan, vilket för närvarande saknas. En dagvattenplan är dock under
framtagande. Arbete pågår även med en fördjupad VA-plan som kommer att
färdigställas våren 2021, i den kommer ansvarsfördelningen i olika frågor att
förtydligas. Man behöver dessutom höja kompetensen generellt vad gäller
dagvattenfrågor.
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7.5.2 Tillskottsvatten
Nästan hälften av allt vatten som skickas från kommunen till Käppalaverket är
tillskottsvatten, det vill säga dagvatten som är felkopplat eller har läckt in i
spillvattenledningarna. Det finns därför ett behov av att ta fram en plan för att
intensifiera arbetet med att minska mängden tillskottsvatten. En minskad mängd
skulle effektivisera reningen i Käppalaverket, minska kostnaderna för pumpning till
Käppalaförbundet, förbättra kapaciteten i ledningsnätet och minska risken för
bräddningar.
Kommunen har inte gjort någon egen skyfallskartering, det vill säga en studie över
vad som skulle hända om en större mängd nederbörd skulle falla under kort tid.
Däremot har Länsstyrelsen tagit fram en lågpunktskarta.

7.5.3 Miljökonsekvenser enligt Vattenplan och VA-plan
2015 upprättades en Vattenplan för Upplands-Bro kommun. Syftet med denna var att
identifiera status, naturvärden, miljöproblem, påverkansfaktorer, åtgärdsbehov och
inkorporera denna kunskap i kommunens övriga planarbete samt öka
förutsättningarna att lyckas nå uppsatta mål. Vattenplanen omfattar elva sjöar/delar
av Mälaren, tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin.
Planen presenteras i huvudsak i form av separata objektdatablad för dessa objekt.
Objektdatabladen är avsedda att användas via kommunens interna geografiska
informationssystem och att uppdateras årligen.
Enligt VA-planen som antogs 2018 är största miljöpåverkan för vattenhanteringen:
1.
2.

Mängden tillskottsvatten. Enorma mängder rent regnvatten som går till
avloppsreningsverket. Man vill minska den onödiga utspädningen.
Nödutsläpp vid pumpstationer. Orenat avloppsvatten som går ut i Mälaren.

VA-planen beskriver följande positiva miljökonsekvenser vid genomförande av planen:
• Minskad bräddning ger färre utsläpp
• Minskat tillskottsvatten sparar energi vid rening och transport
• Minskat antal läckor reducerar förlusten av vatten
• Upprustning av pumpar och annan mekanisk utrustning minskar energiförbrukningen
och bidrar därmed till hushållning med naturresurser
• Förbättrad dagvattenhantering minskar föroreningsbelastningen på recipienter
En fördjupad VA-plan kommer att färdigställas under 2021.
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Tabell 4. Sammanställning av statistik för spillvattenhantering från (Svenskt Vattens
VA-statistiksystem) drift 2016.

7.6

Byggprocessen

Det kommunala bolaget Upplands-Brohus ansvarar för byggnation och förvaltning av
hyresrätter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro. Miljöpåverkan från denna
verksamhet kan delas in i olika faser av en byggnations livscykel. Dessa faser är
planeringsfas, projekteringsfas, byggnationsfas, förvaltningsfas och rivning.
Planeringsfasen hänger samman med kommunens detaljplan som avgör var nya
bostadsområden kan byggas. Detaljplanen ställer krav på bebyggelsens placering,
utformning och utförande, och är utgångspunkten när ett nytt hus, eller område ska
komma till.
Under projekteringsfasen tas arbetshandlingar fram för husen som ska byggas. Det är
därför i detta skede av yttersta vikt att ställa krav på husen ur miljöperspektiv, t.ex.
vad gäller energiprestanda och materialval. Det finns inget formellt beslut på vilken
miljöprestanda som nybyggnation ska ha. Men man har valt att i största möjliga mån
försöka uppnå kraven för Miljöbyggnad silver, vilket innebär att solskyddet, ljudmiljön
och ventilationen måste vara mycket bättre än kraven i BBR. Vissa val får man dock
avstå ifrån om det visar sig att de är för kostnadsdrivande. Ett detaljerat
förfrågningsunderlag med välunderbyggda miljökrav banar vägen för byggnation med
god miljöprestanda.
Byggnation sker vanligtvis genom totalentreprenad. En miljöplan ska upprättas som
styr hanteringen av miljöfrågor under projektets gång. Denna kan innehålla krav på
kemikalie- och avfallshantering samt beskriva hur ansvaret på miljöområdet är
fördelat i projektorganisationen. Genomgång av förfrågningsunderlag för
totalentreprenader visar att krav exempelvis ställs på miljöledningssystem, eller
likvärdigt, nödlägesberedskap, buller och hantering av farligt avfall.
Projektledarna går igenom miljöfrågor på byggmöten. När det gäller entreprenörer på
ramavtal så får man ha koll på att de har kontroll på hantering av sitt avfall och att
rätt, avtalat material används.
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Det finns också en direkt miljöpåverkan från transporter, kemikaliehantering,
avfallshantering och resurshushållning som man behöver ta i beaktande och styra och
följa upp under byggnationens gång. I byggnationsfasen är det viktigt att följa upp att
de krav som ställts i förfrågningsunderlaget verkligen implementeras på ett fullgott
sätt. Enligt utsago genomförs inga riktade revisioner av de miljökrav som ställdes i
förfrågningsunderlaget.
Under förvaltningsfasen finns möjlighet att uppdatera maskiner, golv och exempelvis
el- och vatteninstallationer till högre miljöprestanda. Vid renoveringar kan större
mängder farligt avfall uppkomma. t.ex. rivningsmassor, PCB, asbest. Det är i detta fall
entreprenören som ansvarar för omhändertagande och bortforsling av detta avfall.
Föreslagna åtgärder:
•
•
•
•

7.7

Bestäm relevanta miljökrav för byggande tillsammans med upphandlare.
Ställ tydliga miljökrav på material som används, både vad gäller ingående
ämnen och ur livscykelperspektiv.
Kontrollera så att entreprenörer som forslar bort farligt avfall har tillstånd för
detta.
Förtydliga miljökrav på fordon och maskiner i förfrågningsunderlag förslagsvis
utifrån kraven i Gemensamma miljökrav på entreprenader från Trafikverket
som används inom exploateringsverksamheten.

Grönstruktur, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Den nu gällande Grönplanen är från 2008 och är den första som kommunen upprättat.
Fokus i grönplanen ligger på kulturmiljö och landskapsbild, naturvärden och biologisk
mångfald samt sociala värden och rekreation. Grönplanen med dess mål, riktlinjer och
åtgärdsförslag är ett steg i arbetet med att nå målen för att utveckla den tätortsnära
grönstrukturen i Upplands-Bro samt ett fortsatt utvecklande av åtgärdsprogram,
skötselplaner och dylikt. Det stora inslaget av gröna miljöer och vatten är ett viktigt
särdrag som kommunen strävar efter att bevara och utveckla. Grönplanen är ett
viktigt led i detta arbete.
Grönplanen för Upplands-Bro kommun är ett steg i arbetet med att nå målen för att
bevara, skydda och utveckla den gröna strukturen i kommunen, främst inom
tätortsområdena. Den utgör även ett underlag för den fysiska planeringen.
En stor tillgång i tätorterna Bro och Kungsängen är att det överallt är nära till
grönområden. Den kvaliteten bör bevaras. De gröna ytorna har ett naturvärde då de
ger förutsättningar för att ett rikt och varierat utbud av växter, djur och biotoper ska
kunna utvecklas. Avgörande för växter och djur är också en sammanhängande
grönstruktur och grönytornas areal. Många organismer kräver stora sammanhängande
områden av en viss biotoptyp för att kunna hålla livskraftiga populationer.
De gröna miljöerna har stora sociala och rekreativa värden som bör värdesättas. I
gröna områden finns möjlighet till idrott, promenader, lek, avkoppling och olika
evenemang.
I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upplands-Bro, (FÖP 2016) beskrivs
målsättningarna för utvecklingen av landsbygden i Upplands-Bro kommun. Den
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framtida utvecklingen ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. En stor
kvalitet i kommunen är tillgången till värdefulla natur- och kulturmiljöer. Upplands-Bro
kommun är rik på både nationella, regionala och lokala natur- och kulturmiljövärden. I
planen lyfts även vikten av att stärka gröna kilar i landskapet och deras bidrag till
regionens ekosystemtjänster fram. På grund av höga natur-, rekreations- och
kulturvärden inom Görvälnkilen ska denna inte brytas. Bro och Kungsängen ska
därmed inte växa ihop.
Vikten av samverkan med lantbrukare och andra verksamma på landsbygden lyfts
också fram i FÖP, 2016. Det är betydelsefullt att upprätta former för samråd, speciellt
vid större förändringar. På landsbygden ska de areella näringarna prioriteras och ges
möjligheter för att kunna fortleva och utvecklas. Deras arbete är en förutsättning för
den unika miljön som återfinns på landsbygden.
Fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen håller på att tas fram
tillsammans med en hållbarhetskonsekvensbeskrivning för översiktsplanerna. Som
underlag till de fördjupade översiktsplanerna genomfördes en kartläggning av
ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun under 2017/2018. Då Upplands-Bro är
inne i en expansiv fas med ökad befolkningstillväxt och etableringar av nya
verksamheter är dessa frågor extra viktiga då tätorternas grönområden konkurrerar
med behovet av bostäder och vägar.
Syftet med kartläggningen var att ge en bild av vilka betydelsefulla ekosystemtjänster
som finns i kommunen idag för att kunna stärka och utveckla de ekosystemtjänster
som finns, och försöka bevara de ekosystemtjänster som riskerar att försvinna i
exploateringsområden. Kartläggningen hade särskilt fokus på tätortsområdet kring
Kungsängen och Bro där de flesta exploateringar sker. Kartläggningen var avgränsad
till att undersöka de typer av ekosystemtjänster som bedömdes ha störst påverkan på
miljön i kommunen, och i förlängningen störst värde för kommun-invånarna:
klimatreglering, vattenreglering, hälsa och rekreation, biologisk mångfald (värdefulla
biotoper och spridningsvägar).
I samrådshandlingarna FÖP 2040 för Bro och Kungsängen har ekosystemtjänsterna
tagits i beaktande och områden med ekosystemtjänster av strategisk betydelse har
märkts ut. Man vill därmed värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten,
som tätortsnära skogar, grönska och vatten.
Föreslagna åtgärder:
•
•
•

Uppdatera Grönplanen
För in resonemang kring hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan
främjas i tätorterna.
Vid större exploateringsprojekt bör ekosystemtjänstanalys genomföras.
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8

Indirekta miljöaspekter

8.1

Planering och exploatering

Kommunens arbete med planering och exploatering styrs bland annat av
Översiktsplanen 2010 som sträcker sig fram till 2030. Denna aktualitetsprövades 2018
och fanns då fortfarande vara aktuell. Planen anger hur hänsyn ska tas till kultur- och
naturmiljöer, rekreation och friluftsliv, hälsa och säkerhet, verksamheter,
kommunikationer, teknisk försörjning, mark- och vattenanvändning, avfallshantering
vid planering och exploatering.
Under 2020 har förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Kungsängen och Bro
tagits fram. En hållbarhetskonsekvensbeskrivning av dessa är även framtagen.
Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upplands-Bro,
(FÖP 2016) visar de på politiska mål och visioner för hur kommunen ska utvecklas och
är en viktig del i strävan mot en hållbar utveckling. Inom planprocessen finns därmed
unika möjligheter att forma framtidens hållbara Upplands-Bro.
SCB:s nybyggnadsstatistik för Upplands-Bro kommun visar att det 2017 färdigställts
643 bostäder i flerbostadshus och 141 småhus, totalt 784 bostäder. Det är det högsta
antalet nybyggda bostäder i kommunen under ett år sedan 1975 när tidsserien
startade.
I detaljplanen regleras exploateringen i detalj och det blir därför viktigt att tydligt väva
in miljö- och hållbarhetsperspektivet i denna inte minst då det finns mycket
skyddsvärd natur i Upplands-Bro:s omgivningar. I exploateringsprocessen avgörs
samspelet mellan naturvärden och byggnadens funktion.
Vid en exploatering påverkas närmiljön i hög grad, till exempel grundvattnet vid
grävning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster när växtlighet tas bort. Vilka
konsekvenser detta får och hur eventuella förlorade värden kan återskapas är en viktig
fråga. Det är därför betydelsefullt att ställa höga krav på miljömässig hållbarhet i de
avtal som skrivs med exploatörer.
Att bygga nytt är mycket resurskrävande och miljön påverkas i hela värdekedjan. Det
är därför viktigt att ställa krav utmed hela vägen från idé till färdig byggnad. Ett gott
samarbete mellan stad och exploatör är därför betydelsefullt och staden ska följa upp
att det som skrivs i miljöprogrammen också genomförs.
Samhällsbyggnadsarbetet utgår från Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Vid
exploatering av kommunens mark kan krav ställas utöver vad lagen kräver exempelvis
på klimatanpassning och översvämningsrisker, krav på bevarande av platser,
kulturminnen, bevarande av högvärdiga områden, skyddsvärd natur, våtmarker,
dagvattenhantering och utformningen av hårdgjorda ytor.
Man utgår också från kraven i ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018”.
Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid
genomförandet av entreprenader. Kraven är en överenskommelse mellan Göteborg,
Malmö och Stockholm stad samt Trafikverket och gäller i princip alla upphandlingar av
entreprenader som dessa organisationer gör. Inom kommunen ställs krav framförallt
på fordon, maskiner, kemikalier och avfallshantering i entreprenader i bygg- och
infrastrukturprojekt.
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Vilka krav som ställs regleras i markanvisningsavtal för mark som kommunen äger
eller exploateringsavtal. I en markanvisning kan kommunen ställa högre krav på en
exploatering än vad som regleras av en detaljplan eller i exploateringsavtal. Detta då
kommunen i avtalet agerar som markägare snarare än som planmyndighet. Mark och
exploatering är ett komplext område, med sammanvägningar, där man ofta får göra
eftergifter för olika intressen.
Exploateringsavtalet reglerar ansvarsförhållandet och kostnadsfördelningen mellan
kommunen och exploatören. Då kommunen inte äger marken regleras den kommunala
förhandlingspositionen genom det kommunala planmonopolet. Därför ingås dessa avtal
normalt innan antagandet av detaljplan, med villkor att avtalet blir giltigt under
förutsättning att planen kommer att vinna laga kraft.
Exploateringsavtalet definieras i PBL 1:4 som ett avtal om genomförande av en
detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende
mark som inte ägs av kommunen. Exploatören förväntas både i avtal och i framtida
utveckling av området följa de kommunala mål- och policydokument som tidigare
beskrivits i det här dokumentet. Det är därför betydelsefullt att dessa dokument ställer
tydliga krav på miljö- och hållbarhetsprestanda på projektets utförande och slutliga
utformning.
Föreslagna åtgärder:
•

•
•
•

8.2

Genomför miljö- och hållbarhetsanalyser vid framtagande av detaljplaner.
Analysen kan exempelvis anknyta till Agenda 2030, eller annat lämpligt
hållbarhetsramverk.
Ställ tydliga krav på miljömässig hållbarhet i exploateringsavtal och
markanvisningar
Följ upp byggprojekt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
Sätt konkreta miljömål på samhällsbyggnadsverksamheten.

Upphandling och inköp

Varje år genomförs ett stort antal upphandlingar i Upplands-Bro kommun. Mellan den
1 januari och 2 december 2020 har 38 direktupphandlingar med uppskattat
avtalsvärde om ca 12 miljoner SEK, samt 36 annonserade upphandlingar med ett
uppskattat avtalsvärde om 467 miljoner SEK genomförts.
Vilka krav som ställs på dessa produkter och tjänster, samt leverantörernas miljö- och
hållbarhetsprestanda har därför en stor inverkan på både kommunens interna
miljöprestanda och vilket avtryck man gör i omvärlden.
Upphandlingsenheten ligger under Ekonomiavdelningen på Kommunlednings-kontoret.
Upphandlingsfunktionen är en styrande funktion och fungerar som rådgivare i
upphandlingsfrågor, både strategiskt och i konkreta upphandlingar. Det är
behovsägande verksamhet som har huvudansvaret för att driva upphandlingsprocessen. I detta ansvar ingår att ställa miljökrav såväl som sociala krav. Den
miljöstrategiska funktionen är både styrande och fungerar som rådgivare i
upphandlingsfrågor. För upphandlingar med styrgrupp ska den miljöstrategiska
funktionen ingå i denna för att bistå vid utformning av miljökrav och sociala krav.
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Det finns flera styrdokument för upphandlingsverksamheten. Upphandlingspolicyn
(2015) och Rutiner för hållbar och energieffektiv upphandling (2015). Dessa beskriver
hur kommunen ska sträva mot hållbar upphandling samt hur miljö- och
hållbarhetskrav konkret kan ställas vid en upphandling. Lagen om offentlig
upphandling (LOU) stödjer även att miljökrav ställs i upphandlingar. Målet framöver är
att upphandlingen ska bli ett tydligare styrverktyg för måluppfyllande, t.ex. på
miljöområdet. Bristande resurser har tidigare lett till att man agerat reaktivt vad gäller
upphandlingar. Plan för ett mer proaktivt förhållningssätt har dock tagits fram.
Då både varor och tjänster kan ge upphov till både miljömässig och social påverkan är
det betydelsefullt att ställa adekvata krav på miljö- och hållbarhetsprestanda. Kraven
kan både ställas på det företag som levererar produkten eller tjänsten och på
produkten/tjänsten i sig.
Under 2021 kommer fokus att öka på hållbar upphandling. I budgeten för kommande
år uttrycks att miljökraven i upphandlingar ska uppdateras och att man ska införa en
kontrollfunktion så att de efterlevs.
Upplands-Brohus har hittills köpt in tjänsten för upphandling och det finns en separat
rutin för upphandling som förtydligar processen inom Upplands-Brohus.
Upphandlingsverksamheten styrs dock primärt av kommunens centrala policy och
riktlinjer. Inte minst inom bygg och exploateringsverksamhet är kravställande av stor
betydelse. Detta är beskrivet under respektive område.
Föreslagna åtgärder:
•
•
•

8.3

Välj ut produktgrupper utifrån volym eller miljörisk. Prioritera att ställa krav på
dem.
Upprätta en uppförandekod för kommunens leverantörer.
Följ upp de krav som ställs i upphandlingar t.ex. genom stickprovskontroller,
ev. med hänsyn till risker.

Miljöfrågor i skolan

Miljö- och hållbarhetsfrågor är en viktig del i läroplanen. Den svenska läroplanen är
tydlig med att skolan har en skyldighet att ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur
miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Sverige har även anslutit sig till de
Globala målen för hållbar utveckling och i linje med detta har hållbarhetsfrågorna en
central plats i den svenska skolan.
Skolans i särklass viktigaste miljöfråga är därför att ge barnen kunskap och verktyg för
att förstå hur vi människor påverkar miljön omkring oss, värdet av en natur och miljö i
ekologisk balans och vilka miljömässiga utmaningar mänskligheten står inför. En viktig
del i detta bör vara att tidigt få eleverna att förstå sin egen roll i sammanhanget. Hur
de genom val i vardagen kan bidra till mindre miljöpåverkan. Eleverna ska ges
möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka men också skapa en
övergripande förståelse för globala miljöfrågor. Undervisningen ska visa hur olika
funktioner i samhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar
utveckling.
Det finns många exempel på goda initiativ inom förskole- och skolverksamheten i
Upplands-Bro kommun. Att kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med
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miljö och hållbar utveckling i undervisningen är också ett av Upplands-Bro:s miljömål.
Därför är också samtliga förskolor Grön Flagg-certifierade enligt Håll Sverige Rent och
dess lärandeprogram för en hållbar utveckling. Certifieringen innebär att förskolorna
granskas efter Grön Flaggs riktlinjer. Grön Flagg-pedagoger får skräddarsydd
utbildning för att arbeta med dessa frågor. Man arbetar utifrån temat: ”Ekologisk
känslighet och hållbar framtid” och väver in hållbar utveckling i verksamheten. Inom
projektet ”Omtanken” är visionen att ta hand om överblivet material från näringslivet
och använda det till skapande material.
Inom projektet ”Giftfri förskola” har man arbetat med att inventera förskolemiljöer för
att identifiera material innehållande miljö- och hälsoskadliga kemikalier och byta ut
dessa. De åtgärder man vidtagit har exempelvis inkluderat utbyte av förskolornas
inredning och leksaker till mindre hälso- och miljöfarliga, styrning mot mer
miljömärkta produkter och ekologisk mat, skärpning av hälso- och miljökraven i den
kommunala upphandlingen, kravställande på materialval i samband med nybyggnation
och renoveringar av förskolor för att undvika att bygga in miljö- och hälsoskadliga
produkter.
Kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro har under 2018-2020 haft nära
samverkan inom energi- och klimatrådgivningen och har dessa år drivit gemensamma
projekt. Genom projektet ”Solelever” i samarbete med Naturskyddsföreningen har
kommunerna kunnat bidra till att uppfylla mål inom energi- och klimatrådgivningen
samtidigt som en rad nya erfarenheter samlats in.
Projektet har pågått under ett och ett halvt år med start hösten 2018. Solelever har
utförts som ett pilotprojekt med avsikt att samla erfarenheter och lärdomar som kan
vara till nytta för fler som är verksamma inom lärandeprocesser och samarbeten kring
energi och klimat. Tillsammans med fem högstadieskolor, varav två från Upplands-Bro
har projektgruppen tagit fram och testat ett koncept där skolor arbetar tillämpat och
ämnesövergripande med energi- och klimatfrågor i både lokala och globala perspektiv.
Lektionerna och laborationerna har kompletterats med studiebesök och föreläsningar.
Upplägget har också knutit an till de globala målen för hållbar utveckling. Under hela
projekttiden har skolorna haft möjlighet att använda Naturskyddsföreningens
processledare som bollplank i planering och genomförande.
Föreslagna åtgärder:
•

8.4

Undersök möjligheten att certifiera kommunens skolor enligt Skolverkets
utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” för att ytterligare fokusera på dess
frågor.

Livsmedel i den kommunala verksamheten

Miljöpåverkan från livsmedelshanteringen handlar om allt från val av råvaror,
menysammansättning, förvaring, tillagningsmetoder, transporter, servering och
avfallshantering.
Att öka mängden ekologisk mat inom de kommunala verksamheterna som förskola,
skola, gymnasier äldreomsorg och dagliga verksamheter är ett av kommunens
målområden. Under 2019 var 42 % av samtliga livsmedelsinköp ekologiska, vilket
innebar en minskning då andelen 2018 var 46 %. Till 2030 är målet att 60 % av
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inköpta livsmedel vara ekologiska, vilket också är målet i den nationella
livsmedelsstrategin. Under 2020 har andelen ekologiskt uppgått till ca 47 % (siffra
från september) och 57 % av produkterna är av svenskt ursprung. Det finns utöver
målet om andel ekologiska livsmedel även en uttalad önskan om att gynna närliggande
producenter inom kommunen och närliggande kommuner.
I jämförelse med snittet för övriga Eko-kommuner som ligger på 32 % (2019) så
ligger Upplands-Bro bra till. Samtidigt finns det kommuner som redan nu uppnått och
överstiger det nationella målet. Södertälje hade 2019 63 % och Trosa 62 % ekologiska
livsmedel. Detta visar ett en betydande förbättringspotential är möjlig redan nu.
Tillgången till ekologiska livsmedel kan vara en utmaning. Man försöker planera sina
inköp utifrån vad som finns tillgängligt för årstiden, men det kan vara svårt.
Kommunen ställer idag krav på att kunna servera svenska animalier. Att även höja
den ekologiska andelen skulle innebära en stor kostnadsökning då animalier är dyra,
eller att man gick över till vegetarisk mat i större utsträckning. Idag har man två
vegetariska dagar i veckan, varav en är ”sopp-dagen”. Frågan är om kommunen och
kommuninvånarna är mogna för att öka denna andel mer.
I detta sammanhang bör man även väga in det faktum att kött har ett stort
koldioxidavtryck och är resurskrävande. Ett kg nötkött medför i snitt utsläpp av 28 kg
koldioxidekvivalenter (ej eko kött). Medan ett kg baljväxter ger upphov till ca 0,5 kg
koldioxidekvivalenter, kyckling 2,6 kg CO2e per kg och sill på 0,6 kg CO2e per kg. Men
andra ord gör valet av kött stor skillnad.
Att välja lokalproducerade livsmedel, som kanske inte är klassade som ”ekologiska”
genom märkning, kan också vara positivt ut miljöperspektiv då det leder till minskade
transporter. Livsmedelsproduktion i Sverige har generellt höga krav.
Upphandlingen av nuvarande livsmedelsavtal genomfördes tillsammans med Håbo
kommun. Upphandlingskraven utgår från Upphandlingsmyndighetens krav, men alla
krav är inte spjutspetskrav.
Rutin finns som beskriver hur livsmedel hanteras i de kommunala verksamheterna.
Egen produktion av måltider sker både i större produktionskök som levererar till
mottagningskök och i mindre tillagningskök som lagar mat till den egna verksamheten,
t.ex. förskolor. Transport av livsmedel sker dels av upphandlade leverantörer till de
olika köken, dels från produktionsköken till mottagningskök och till brukare i
hemtjänsten. Man har kallmatsystem. Man värmer upp maten på plats och för att
maten ska kunna sparas så får den inte ha blivit uppvärmd.
Transporterna av mat ut till verksamheterna har också miljöpåverkan. Man har här
arbetat med att ta fram en optimal ruttplanering. Transporterna sköts av
Arbetsmarknadsservice som har bilar med god miljöprestanda.
En annan sida av matens miljöpåverkan är det matsvinn som förekommer. Stora
mängder mat slängs varje år vilket innebär ett betydande resursslöseri. Matsvinnet
förekommer i flera led i mathanteringen. Man pratar om produktionssvinn vid tillagning
och buffésvinn vid serveringen i skolan. Förskolorna som har egna kök jobbar mycket
med produktionssvinn, medan det framförallt handlar om att minska buffésvinnet i
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skolan. Här har man använt sig av olika metoder. Exempelvis har man installerat en
”Matomatic”, en våg som väger hur mycket varje elev slänger och som utifrån vikten
lyser grönt, gult, eller rött. På så sätt får eleven en direkt återkoppling på sitt
beteende och försöker anpassa sin portion bättre nästa gång. Personalen får också
information om matsvinnet och kan dra lärdomar av detta.
En utmaning vad gäller livsmedelshanteringen är att förutsäga mängden mat som
kommer att gå åt. Detta är ju både kopplat till elevantal, men också hur god eleverna
uppfattar att den är och hur stora portioner de tar. Genom att noga följa upp antal
portioner, resultatet från matsvinnsprojekt, mängder matavfall samt kostnader kan
man få ett bra underlag för att minska svinn och onödigt slöseri med resurser.
Föreslagna åtgärder:
•
•

9

Arbeta vidare med att minska matsvinnet i olika led i livsmedelshanteringen.
Undersöka best practice. Hur har de skolor/kommuner som lyckats bäst i
Sverige med denna fråga gått till väga?

De betydande miljöaspekterna

I samband med denna miljöutredning genomfördes en miljöaspektutvärdering med
utgångspunkt från information och fakta som framkommit genom denna utredning
samt utifrån resultatet från den workshop med framtidsspaning mot 2030 som
genomfördes den 6:e november 2020 med ett 20-tal medverkande från olika
kommunala verksamheter.
De betydande miljöaspekterna för Upplands-Bro kommun konstaterades vara följande
utan inbördes rangordning:
•

Kommuninvånarnas medvetenhet och engagemang för miljöfrågor

•

Inköp, upphandlingar och leverantörskedja

•

Miljö och hållbarhetsfrågor i undervisningen

•

Planering och projektering vid ny-, till- och ombyggnationer

•

Planprocessen (översiktsplan- och detaljplan)

•

Farligt avfall från kommunens verksamhet

•

Avfall från kommuninvånarna

•

Vattenhantering

•

Energiförbrukning
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10

Lagar och andra krav på miljöområdet

För att hålla sig uppdaterade om den miljölagstiftning som berör kommunens
verksamhet använder man sig av en webbaserad lagbevakningstjänst.
Lagförteckningar med relevant miljölagstiftning har upprättats för varje kontor inom
Upplands-Bro kommun. Uppdatering av verksamheternas lagförteckningar görs
vartefter lagar och regler ändras i den webbaserade tjänsten.
Miljöombuden får enligt rutin kvartalsvisa sammanställningar per e-post som visar alla
ändringar inom respektive område för perioden.
Ansvaret för miljömässiga lagkrav är fördelat mellan miljöstrategen, miljöombud i
respektive verksamhet samt chefer i respektive verksamhet. Miljöstrategen ansvarar
för att bedöma relevant miljölagstiftning, rapportera till kommunledningen och
beskriva konsekvenser av övergripande förändringar i lagförteckning. Miljöombuden
ansvarar för att ta del av förändrad lagstiftning som berör det egna kontoret och
beskriva konsekvenser av kontorsrelaterade förändringar i lagförteckning.
Kontorschefer ansvarar för att säkerställa att respektive verksamhet uppfyller
miljölagstiftningen.
Kontroll av lagefterlevnad sker övergripande på respektive kontor en gång per år.
Verksamheterna i sin tur gör detta på olika sätt. Till exempel inom VA-verksamheten
tog man för två år sedan in en konsult för att göra en genomlysning av vilka lagkrav
som verksamheten berörs av. Därefter är det sagt att en liknande genomgång ska ske
en gång per mandatperiod.
En regelbunden revision av efterlevnad bör genomföras i respektive verksamhet. Då
lagstiftningen är i ständig förändring och det kontinuerligt sker förändringar i befintlig
lagstiftning, nya lagar träder i kraft och andra upphävs, behöver man också ha en mer
frekvent kontroll.

10.1

Tillståndspliktiga verksamheter

Kommunen har i nuläget inga tillståndspliktiga verksamheter. Två kretsloppscentraler
är anmälningspliktiga. Därutöver finns ett tiotal återvinningsstationer, en
bilvårdsanläggning, några dagvattendammar och pumpstationer, ett mindre
reningsverk samt ledningsnät för vatten och avlopp som kräver egenkontroll och
tillsyn.
Föreslagna åtgärder:
•

•

Säkerställ att information om viktiga förändringar går ut till berörda
miljöombud och chefer och att dessa förändringar leder till ändringar i berörda
rutiner i verksamheterna.
Börja genomföra lagefterlevnadskontroller (lagrevisioner) i kommunens
samtliga verksamheter. En sådan kontroll ska inkludera kontroll av
dokumentation såväl som intervjuer och okulär besiktning på plats. Förslagsvis
upprättas en revisionsplan så att alla kontor gås igenom inom en treårsperiod.

35

8 Miljöprogram samt koldioxidbudget - KS 21/0664-1 Miljöprogram samt koldioxidbudget : Miljöutredning Upplands-Bro 2021

36/41

11

Goda exempel på samverkan och miljöprojekt

Det strategiska miljöarbetet i kommunen bedrivs med hänsyn till omvärldens krav och
förväntningar. Detta tar sig uttryck genom olika miljöprojekt som kommunen
engagerar sig i liksom samverkan med andra aktörer, vilket inte minst är viktigt för att
öka kommuninvånarnas engagemang för miljöfrågor.
Ett exempel är Energi- och klimatrådgivningen som gemensamt under 2018-2020
genomförts av Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna. Dessa kommuner ingår tillsammans
med 26 kommuner i den regionala samverkan för Energi- och klimatrådgivningen
tillsammans med Energikontoret Storstockholm. Rådgivningen riktar sig till
kommunens samtliga invånare, näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar är
en del av det strategiska miljöarbetet inom Kommunledningskontoret.
Exempel på nyligen genomförda projekt är Solelever, Earth hour, Trafikantveckan, och
solseminarier för att öka kunskapen om installation av solpaneler. Målet med
aktiviteterna har för 2018-2020 varit att främja:
•
•
•
•

en effektiv och miljöanpassad användning av energi
en minskad klimatpåverkan från energianvändningen
att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås
att de samverkande parternas mål för energi- och klimatområdet nås

Energi- och klimatrådgivningen inom stockholmsregionen fortsätter 2021.
Från 2019 har kommunen deltagit i Glokala Sverige, en samverkan mellan svenska
FN och SKR, som ska ge stöd till kommuner och regioner att praktiskt kunna arbeta
med de globala hållbarhetsmålen och använda Agenda 2030 som metodik för en
hållbar utveckling. Samtliga aktörer gynnas samtidigt som förutsättningar skapas för
att bygga ett hållbart Upplands-Bro.
Trädgårdsstaden är ett område mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro där
det planeras för etappvist byggande av bostäder med inslag av verksamheter och
service. Området kan byggas ut med 1500-2000 bostäder, inklusive förskolor, skolor
och service. Upplands-Bro kommun har inlett ett samarbete med Eon kring cirkulära
flöden i den nya stadsdelen. Planer finns på att använda fjärrvärme, installera solceller
samt ta hand om spillvärme för uppvärmning av torget. Matavfall från hushållen ska
generera biogas. Området ligger nära station/kollektivtrafik och behovet av egen bil
minskar därför.
Bonden i skolan är ett projekt som syftar till att elever på ett enkelt och roligt sätt
ska få lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och vilken roll bönderna spelar
för livsmedelsförsörjningen. LRF tillhandahåller digitala läromedel och utöver en
gedigen faktadel finns en stor databas med färdiga lektioner som motsvarar målen i
läroplanen för årskurs F till 6.
Under hösten 2020 börjar kommunen med "bonden i skolan" i två klasser i
Tjustaskolan, årskurs två och tre. Projektet kommer att utvärderas i slutet av året och
eventuellt kommer projektet att erbjudas till övriga skolor under våren 2021.
Kommunen är även delaktig som aktör inom både Fossilfritt Sverige och Fossilfritt
2030.
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Sammanfattning av förbättringsförslag

Miljöorganisationen
•
Utöka miljöorganisationen med ytterligare en nivå. En ”miljöresurs” som
fungerar som brygga mellan miljöombudet på kontoret och den egna
verksamheten.
Systematiskt miljöarbete
•
Utbilda internrevisorer. Förslagsvis ett par stycken för varje kontor.
•
Genomför årliga revisioner med intern kompetens.
•
Genomför systematiska lagefterlevnadskontroller.
Målsättningar på miljöområdet
•
Ta fram en ny övergripande miljöplan som ligger i linje med kommunens
övergripande mål och strategiska prioriteringar.
•
Tillse att det finns en röd tråd mellan olika måldokument.
Mätning och uppföljning – Key Performance Indicators
•
Utöka antalet KPI:er, t.ex. utifrån förslagen i denna miljöutredning.
Upplands-Bro:s intressenter
•
Undersök hur kommunikationskanalerna ser ut för dessa intressenter idag.
Finns förbättringsmöjligheter?
•
Genomför en väsentlighetsanalys. Vilka förväntningar har intressenterna på
Upplands-Bro:s miljöarbete?
•
Samverka med intressenterna genom att inkludera dem i olika projekt.
Kemikalier
•
Samordna arbetet med kemikalier i kommunen tydligare. Exempelvis kan en
grupp med ansvar för detta område bildas.
•
Upprätta en rutin för inköp av kemikalier där det tydligt anges vem som
beslutar om en ny produkt får köpas in.
•
Ta fram en bedömningsmall för inköp av nya kemikalier. Denna ska fyllas i
innan inköp och beslut ska tas av ansvarig person om produkten är ok att köpa
in, eller inte.
•
Arbeta med utfasning av produkter. Inventera vilka kemikalier som finns och
vilka som kan plockas bort. Gör valet utifrån Produktvalsprincipen. Ju färre
produkter, desto mindre administration. Välj en produkt för ett ändamål och
håll er om möjligt till denna.
•
Ett digitalt kemikaliehanteringssystem skulle underlätta arbetet och spara tid. I
ett sådant system kan man på ett enkelt sätt få en överblick över de
kemikalier som används, deras farlighet, författningskrav samt ett förenklat
arbetssätt för riskbedömning av dessa.
Avfall
•
Samla in och följ upp mängden farligt avfall som uppkommer inom
kommunens verksamhet.
•
Samla in och följ upp mängden övrigt avfall som uppkommer inom
kommunens verksamhet.
•
Utse en centralt ansvarig för att samla in och följa upp avfallsdata.
•
Utveckla konceptet med Bytesbod.
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•
•

Engagera kommuninnevånarna kring konceptet cirkulär ekonomi genom olika
projekt.
Arbeta mer med nudging-koncept för att förbättra sorteringen av avfall.

Energi
•
Undersök möjligheten att införa incitament för hyresgästerna inom UpplandsBrohus att spara energi.
•
Upprätta mål och handlingsplaner kopplade till energieffektiviseringsstrategin.
Transporter
•
Ställ skarpa krav på miljöprestanda på de fordon, maskiner etc. som köps in.
•
Inventera kommunens fordonspark och ta fram en rutin för att rapportera in
körsträckor centralt för förbättrad mätning och uppföljning.
•
Ta fram rutin för att dokumentera tåg- och flygresor, ev. via resebyrå.
Byggprocessen
•
Bestäm relevanta miljökrav för byggande tillsammans med upphandlare.
•
Ställ tydliga miljökrav på material som används, både vad gäller ingående
ämnen och ur livscykelperspektiv.
•
Kontrollera så att entreprenörer som forslar bort farligt avfall har tillstånd för
detta.
•
Förtydliga miljökrav på fordon och maskiner i förfrågningsunderlag förslagsvis
utifrån kraven i Gemensamma miljökrav på entreprenader från Trafikverket
som används inom exploateringsverksamheten.
Grönstruktur, biologisk mångfald och ekosystemtjänster
•
Uppdatera Grönplanen
•
För in resonemang kring hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan
främjas i tätorterna.
•
Vid större exploateringsprojekt bör ekosystemtjänsteanalys genomföras.
Planering och exploatering
•
Genomför miljö- och hållbarhetsanalyser vid framtagande av detaljplaner.
Analysen kan exempelvis anknyta till Agenda 2030, eller annat lämpligt
hållbarhetsramverk.
•
Ställ tydliga krav på miljömässig hållbarhet i exploateringsavtal och
markanvisningar
•
Följ upp byggprojekt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
•
Sätt tydliga miljömål på samhällsbyggnadsverksamheten.
Upphandling och inköp
•
Välj ut produktgrupper utifrån volym eller miljörisk. Prioritera att ställa krav på
dem.
•
Upprätta en uppförandekod för kommunens leverantörer.
•
Följ upp de krav som ställs i upphandlingar t.ex. genom stickprovskontroller,
ev. med hänsyn till risker.
Miljöfrågor i skolan
•
Undersök möjligheten att certifiera kommunens skolor enligt Skolverkets
utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” för att ytterligare fokusera på dess
frågor.
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Livsmedel i den kommunala verksamheten
•
Arbeta vidare med att minska matsvinnet i olika led i livsmedelshanteringen.
•
Undersöka best practice. Hur har de skolor/kommuner som lyckats bäst i
Sverige med denna fråga gått till väga?
Lagar och krav på miljöområdet
•
Säkerställ att information om viktiga förändringar går ut till berörda
miljöombud och chefer och att dessa förändringar leder till ändringar i berörda
rutiner i verksamheterna.
•
Börja genomföra lagefterlevnadskontroller i alla kommunens verksamheter. En
sådan kontroll ska inkludera kontroll av dokumentation såväl som intervjuer
och okulär besiktning på plats. Förslagsvis upprättas en revisionsplan så att
alla kontor gås igenom inom en treårsperiod.

13
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-01-03

KS 21/0051

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Hemställan om utökad låneram för
Käppalaförbundet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner att
förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett lånetak uppgående 3 550
miljoner kronor.
2. Den nya Förbundsordningen gäller från den 15 maj 2022.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har fått en hemställan från Käppalaförbundet om att
godkänna ändring i förbundsordningen.
Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd
till fortsatt och utökad verksamhet för att rena medlemskommunernas
avloppsvatten. Samtidigt ställs krav på en kraftig skärpning av
utsläppsvillkoren. Dom vann laga kraft 2019-06-25 och slår fast att
Käppalaförbundet får 7 års genomförandetid räknat från laga kraft för att ställa
om reningsteknikerna innan nya utsläppsvillkor ska gälla.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det nya tillståndet medför omfattande investeringar i befintligt reningsverk.
Investeringsutgiften är enligt framtagen systemhandling översiktligt kalkylerad
till 1 750 miljoner kronor vilket är samma nivå som efter förstudien. Denna
siffra kan komma att revideras när detaljprojekteringen har genomförts.
Detta är den andra planerade höjningen av låneramen för att finansiera de
investeringar som krävs för att klara det nya verksamhetstillståndet. När den
första höjningen på 900 Mkr beslutades kommunicerades även att det skulle
komma en ny höjning under 2022 för hemställan till medlemskommunerna för
att säkra finansieringen av hela projektet med prelimärt ytterligare 850 miljoner
kronor och då kalkylen är oförändrad står detta fast.
Upplands-Bro ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet.
En höjning med 850 miljoner kronor motsvarar 46,3 miljoner kronor beräknat
utifrån Upplands-Bro andelstal 2021 (5,5 %).

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

Vår beteckning

2022-01-03

KS 21/0051

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022



Hemställan om utökad låneram



Utökad verksamhet i Käppalaförbundet



Protokoll från förbundsfullmäktige 2021-11-02

Barnperspektiv
En väl fungerande verksamhet för avloppshantering är till fördel för samtliga
kommunmedlemmar oavsett ålder.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Hemställan om utökad låneram
2. Protokoll från förbundsfullmäktige 2021-11-02
3. Utökad verksamhet i Käppalaförbundet
Beslut sänds till
 Käppalaförbundet

2 (2)

9 Hemställan om utökad låneram för Käppalaförbundet - KS 21/0051-19 Hemställan om utökad låneram för Käppalaförbundet : Bilaga 1 - Hemställan om utökad låneram - Upplands-Bro

--.....-......

KÅPPALA
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro

Datum

2021-12-21

Handläggare

ErikBåvner

Diarienummer

KF2021-225

Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets
förbundsordning
1.1

Bakgrund

I Käppalaförbundets förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt
godkännande för att antingen ändra förbundsordningens paragraf om låneram eller godkänna
en ny låneram i särskilt beslut. Idag uppgår Käppalaförbundets låneram till 2 700 Mkr.
I förbundsordningen stadgas också att Käppalaförbundets styrelse enbart får fatta beslut om
att påbörja investeringar vars finansiering ryms inom aktuell låneram de närmast följande tre
åren.
För medlemskommunema gäller att de endast ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar
och skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på
summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalat in till förbundet från det att
kommunen varit medlem i förbundet.
1.2

Skäl till hemställan

Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd till fortsatt
och utökad verksamhet för att rena medlemskommunemas avloppsvatten. Samtidigt ställs
krav på en kraftig skärpning av utsläppsvillkoren. Dom vann laga kraft 2019-06-25 och slår
fast att Käppalaförbundet får 7 års genomförandetid räknat från laga kraft för att ställa om
reningsteknikema innan nya utsläppsvillkor ska gälla.
Det nya tillståndet medför omfattande investeringar i befintligt reningsverk.
lnvesteringsutgiften är enligt framtagen systemhandling översiktligt kalkylerad till 1 750
Mkr vilket är samma nivå som efter förstudien. Denna siffra kan komma att revideras när
detaljprojekteringen har genomförts.

Käppalaförbundet
Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se
Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
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Käppalaförbundet

Detta är den andra planerade höjningen av låneramen för att finansiera de investeringar som
krävs för att klara det nya verksamhetstillståndet. När den första höjningen på 900 Mkr
beslutades kommunicerades även att det skulle komma en ny höjning under 2022 för
hemställan till medlemskommunema för att säkra finansieringen av hela projektet med
prelimärt ytterligare 850 Mkr och då kalkylen är oförändrad står detta fast.
Upplands-Bro ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet. En höjning
med 850 Mkr motsvarar 46,3 Mkr beräknat utifrån Upplands-Bro andelstal 2021 (5,5 %).
Förslag till beslut
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige hemställer
att Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner att
förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett lånetak uppgående till 3 550 Mkr samt
att den nya förbundsordningen gäller från 2022-05-15

Lidingö 2021-12-21

rdförande, Käppalaförbundet

Bilaga:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Medlemskommunemas andel av skulder och tillgångar
Utdrag ur protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 2021-11-02
PM - Utökad verksamhet i Käppalaförbundet, sammanfattning av
tillståndsprojektet

Käppalaförbundet
Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se
Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö
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Käppalaförbundet
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Bilaga 1

Danderyd
Lidingö
Nacka
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Täby
Upplands Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Värmdö
Totalt

Kommunernas
andelstal 2021

Nuvarande ekonomiskt
ansvar låneram

7,3%

197,0
259,9
155,0

Ekonomiskt ansvar av
höjning 850 mkr

62,0

Totalt ekonomiskt ansvar
efter höjningen

119,4
157,3
110,3

2,6%

379,3
499,7
350,4
147,2
235,1
131,5
69,1

74,0
41,4
21,8

100,0%

2700

259,0
341,7
203,8
362,6
498,7
657,0
460,7
193,5
309,1
1n,9
90,9

850

3S50

9,6%

5,7%

10,2%
14,0%
18,5%
13,0%
5,5%

8,7%
4,9%

275,8

81,8
48,8
86,8

46,3
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Inledning
I denna PM summeras det bakomliggande arbetet med Käppalaförbundets nya
verksamhetstillstånd och anledningen till att förbundet hemställer om utökad låneram hos
sina medlemskommuner för omfattande anläggningsarbeten i förbundets anläggningar.
PM:en hänvisar till de rapporter och utredningar som ligger till grund för det nya
verksamhetstillståndet och är framtagen med avsikt att ge en övergripande bild, samt fungera
som anvisning för vidare läsning. Samtliga bilagor återfinns på Käppalaförbundets hemsida:
http://www.kappala.se/utokadverksamhet
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1. Sammanfattning
Käppalaförbundet har beviljats fortsatt och utökad verksamhet av Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Stockholms län. Beslutet medför att en
fungerande avloppsvattenrening säkerställs för förbundets medlemskommuner under de
kommande 25-30 åren, samtidigt som de krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken
och andra speciallagar och förordningar uppfylls. Arbetet med ett nytt verksamhetstillstånd
påbörjades år 2008 med tekniska utredningar som sedan följdes av en juridisk
tillståndsprocess under åren 2015-2019. Ett program med namnet ”Käppalaverket 3.0” har
därefter initierats för att genomföra de nödvändiga omställningarna av anläggningarna som
krävs i det nya verksamhetstillståndet.
Det största projektet inom programmet är utbyggnad av huvudvattenlinjen, ”Käppala 900k”
som medför att den befintliga aktivslamprocessen vid Käppalaverket successivt ställs om till
ny s.k. MBBR-teknik. Omställningen av den biologiska reningen medför även att ett antal
relaterade åtgärder genomförs, såsom ökad kemfällning samt anpassning av
kemikaliehantering och tekniska försörjningssystem.
I Miljöprövningsdelegationens beslut ges sju års genomförandetid innan nya utsläppsvillkor
ska gälla för de halter av näringsämnena kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen (BOD7),
som släpps ut i Östersjön. Åtgärderna i befintliga anläggningar är omfattande och enbart
projektering bedöms ta cirka tre år. Samtidigt krävs att Käppalaverket är i full drift och kan
rena avloppsvatten i enlighet med nuvarande utsläppsvillkor under tiden för genomförandet,
vilket ställer skarpa krav på verksamheten.
För att finansiera de investeringar som krävs måste Käppalaförbundet ta upp nya lån och den
maximala låneram som medlemskommunerna har godkänt i Käppalaförbundets
förbundsordning måste utökas. I nuläget är den totala kostnadsbedömningen 1 750 Mkr.
Denna siffra kan komma att revideras efter att detaljprojektering har genomförts.
Utöver projektets tidplan löper flera parallella aktiviteter som måste synkroniseras med
projektets framdrift. Framförallt är det av yttersta vikt att tidpunkterna för beslut om utökad
låneram och förankringsprocessen med Käppalaförbundets medlemskommuner hålls för att
kraven på sju års omställning ska kunna uppfyllas
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2. Tillståndsprocessen för utökad verksamhet
2.1. Skäl till ansökan
2.1.1. Maximalt tillståndsgiven belastning
Käppalaförbundet fick 1993 tillstånd av Koncessionsnämnden att enligt miljöskyddslagen
bedriva verksamhet för rening av avloppsvatten motsvarande 700 000 personekvivalenter åt
Käppalaförbundets dåvarande 9 medlemskommuner. Tillståndet begränsas inte i tid utan av
den maximala anslutningsgraden och beskriver också detaljerat hur verksamheten ska
bedrivas, Bilaga 1 – Redogörelse för gällande tillstånd och villkor, Mannheimer &
Swartling. Tillsynsmyndighet som övervakar att verksamhetstillståndet följs är Länsstyrelsen
i Stockholm. Sedan 1993 har tillsynsmyndigheten godkänt en rad mindre ändringar av
verksamheten (framförallt ändringar av reningsteknikerna) samt anslutning av delar av
Nacka kommun, Värmdö kommun samt Österåkers kommun och Vaxholm Stad. De två
sistnämnda har dock inte anslutits fysiskt.
Som en följd av en stadigt ökande befolkning i förbundets medlemskommuner har den
genomsnittliga anslutningsgraden ökat med 1,9 % per år under åren 1993-2019. Avståndet
till den maximala anslutningsgraden i gällande tillstånd har därför successivt minskat. En
situation där Käppalaförbundet inte längre medges en ökad avloppsvattenmängd skulle få
allvarliga konsekvenser för förbundets medlemskommuner då dessa blir skyldiga att lösa
avloppsvattenfrågan själva eller riskerar åtal för brott mot miljöbalken och EU:s ramdirektiv
för vatten. Sverige har under 2019 blivit stämt i EU-domstolen då ett tiotal kommuner
uppvisat undermålig avloppsvattenrening där mycket stora vitesbelopp och skarpa
förelägganden har delats ut.
För att undvika en situation där Käppalaförbundet överskrider gällande verksamhetstillstånd
påbörjades år 2008 arbetet med att söka tillstånd för utökad verksamhet.
2.1.2. Förändrad miljölagstiftning
Utöver det faktum att reningsverket når sin maximalt tillståndsgivna anslutningsgrad, har en
rad ändringar införts i svensk miljölagstiftning och särskilda förordningar rörande
vattenverksamheter i allmänhet och VA-verksamheter i synnerhet. Ändringarna syftar till att
öka skyddet för människors hälsa och miljö och tar avstamp i EU:s ramdirektiv
Vattendirektivet (2000/20/60/EG) som först lyftes in i svensk lagstiftning år 2004, 5 kap.
Miljöbalken; Vattenförvaltningsförordningen (2004:660); Förordning (2017:868) med
länsstyrelseinstruktion.
Under ledning av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fem länsstyrelser utsetts som
ansvariga för att vattenförvaltningsförordningen genomförs, de så kallade
Vattenmyndigheterna.
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I lagstiftningen anges så kallade miljökvalitetsnormer som beskriver den kvalitet en
vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Dessa byggs upp av ett stort antal
kvalitetsfaktorer samt biologiska och kemiska mätetal. Målsättningen är att alla
vattenförekomster i EU ska uppnå god status. Om en vattenverksamhet eller annan
miljöfarlig verksamhet påverkar miljökvalitetsnormerna ska kommuner och andra
tillsynsmyndigheter vidta åtgärder för att säkerställa att god ekologisk och kemisk status kan
uppnås. I fallet Käppalaförbundet fanns därför ett starkt incitament från Länsstyrelsen i
Stockholm att förbundets nuvarande verksamhetstillstånd skulle omprövas då Käppalaverket
har en betydande inverkan på vattenförekomsten Askrikefjärden där det renade vattnet
släpps ut.
Den 1 januari 2019, efter att beslut redan lämnats för Käppalaförbundets nya
verksamhetstillstånd, har ytterligare skärpningar införts i lagstiftningen som en följd av en
prejudicerande dom i EU-domstolen, den så kallade ”Weserdomen”. Denna slår fast att
verksamheter som riskerar att försämra en enda kvalitetsfaktor i miljökvalitetsnormerna inte
är tillåtna, även om alla andra kvalitetsfaktorer förbättras. Det är mycket sannolikt att en
sådan situation uppstår när ett avloppsreningsverk byggs ut på grund av ökande befolkning.
Valmöjligheterna som då kvarstår vid en ansökan om utökad verksamhet är att förlägga
avloppsreningsverket i en annan vattenförekomst där påverkan på miljökvalitetsnormerna är
godtagbar eller överklaga med hänvisning till samhällsviktig funktion och invänta en
sänkning av kvalitetskravet på den aktuella vattenförekomsten av Vattenmyndigheten.
Käppalaförbundet har utrett möjligheten att genomföra en ny tillståndsprövning då förbundet
anser att vissa ingående delar i det nu givna tillståndet är mer skarpa än önskat, se stycke
2.2., men av ovan anledningar skulle en ny tillståndsprövning med stor sannolikhet dra ut på
tiden och resultera i ännu skarpare krav, Bilaga 2 – PM från Mannheimer & Swartling om
2019 års lagändringar. Det nuvarande verksamhetstillståndet skulle då riskera att nå upp till
maximal anslutningsgrad med stora konsekvenser som följd.
Sammanfattningsvis kan konstateras att existerande lagstiftning tillsammans med rådande
befolkningsökning resulterar i att ingen annan rimlig valmöjlighet finns utöver att acceptera
det nu givna verksamhetstillståndet.

2.2. Juridisk prövning
Den 16 januari 2015 lämnade Käppalaförbundet in en ansökan till Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Stockholm, Bilaga 3 – Ansökan om tillstånd enligt
Miljöbalken. Denna ansökan hade föregåtts av en samrådsprocess med kommuner,
kommuninvånare och myndigheter som Länsstyrelse, Naturvårdsverket, MSB och HaV.
Bilaga 4 – Samrådsredogörelse. Utöver själva tillståndsansökan innefattandes
förutsättningar och prestanda för verksamheten krävs också en teknisk beskrivning, Bilaga 5
– Teknisk beskrivning, som redovisar fysisk utformning av anläggningarna för att uppnå
kraven i miljölagstiftningen, Bilaga 6 – Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga 7 –
Miljökonsekvensbeskrivning recipientförhållanden.
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2.2.1. Beslut av MPD och överklagan till Mark- och miljödomstolen
Efter cirka två års remissförfarande mellan Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation,
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Storstockholms Brandförsvar och ett flertal
kommunala nämnder kunde beslut om nytt verksamhetstillstånd lämnas 2017-12-13, Bilaga
8 – Miljöprövningsdelegationens beslut. Käppalaförbundet ansåg att det givna tillståndet var
väl utformat utöver ett antal viktiga punkter som överklagades till Mark- och
miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, Bilaga 9 – M30-18 Överklagande av Käppalaförbundet;
Bilaga 10 – M30-18 Käppalaförbundets yttrande juni 2018. Nedan redovisas de frågor som
förbundet överklagade.
1. Begränsningsvärden för totalt utsläppta mängder
Under remissförfarandet hade framförallt Naturvårdsverket yrkat på införande av
mängdvillkor för utsläppta näringsämnen. Käppalaförbundet ansåg att kraven enbart
skulle avse haltvillkor, det vill säga koncentrationerna av näringsämnena kväve,
fosfor och BOD7 i det renade vattnet, då dessa är de viktigaste designparametrarna
för omställning av processen och är de parametrar som används för att styra
avloppsreningsverket. MPD införde efter yrkandet från Naturvårdsverket villkor på
maximalt utsläppta mängder per år motsvarande 400 ton kväve och 13 ton fosfor.
Parallellt med detta lämnades också haltvillkor motsvarande 6 mg/l; 0,20 mg/l och 6
mg/l för kväve, fosfor respektive BOD7, vilket var en skärpning av kravet för fosfor
från 0,2 till 0,20 mg/l (två decimaler istället för en). Förbundet accepterade denna
skärpning av fosfor men inte mängdvillkoren då dessa inte harmoniserar med
haltvillkoren, vilket inte kan anses vara rättssäkert.
Vid en maximal anslutningsgrad på 900 000 personekvivalenter förväntas flödet till
Käppalaverket uppgå till cirka 73 miljoner m3 per år. Med de givna mängdvillkoren
krävs att det renade avloppsvattnet då ska nå ned till halter på cirka 5,5 mg/l för
kväve och 0,17 mg/l för fosfor, vilket är lägre än de givna haltvillkoren. Följden av
detta blir att den tekniska lösningen som har presenterats i ansökan måste
kompletteras med mer avancerad teknik.
Den föreslagna tekniken har redan slagits fast som ”bästa möjliga teknik” (BMT)
enligt miljöbalkens rimlighetsavvägning (MB 2 kap 3 §) i och med MPD:s beslut.
Här har redan en rimlighetsavvägning genomförts där nyttan av skyddsåtgärder har
vägts mot kostnaderna för dessa. Att kräva lägre halter går därför emot myndighetens
egna beslut enligt Käppalaförbundets hållning.
2. Genomförandetid för omställning av reningsprocessen
I det givna verksamhetstillståndet gavs Käppalaförbundet tre år innan en första
upptrappning skulle ske av reningsresultaten. Förbundet påtalade att detta är en
orimligt kort tid när nu också haltvillkoret för fosfor skärptes. Detta överklagades och
åtminstone sju år krävdes av förbundet. Dessa sju år kan dock enbart gälla under
förutsättning att inte mängdvillkor införs då det i praktiken innebär ännu lägre halter
vid full anslutning (900 000 personekvivalenter).
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3. Kontroll av metanläckage
Vid Käppalaförbundets anläggning för förädling av rötgas till fordonsgas ställdes ett
krav på maximalt 0,5 % metanläckage som ett rullande årsmedelvärde. Detta värde
ansåg förbundet som skäligt, under förutsättning att tidpunkter för underhåll ska
exkluderas från beräkningen för att säkerställa att inte gränsvärdet överskrids.
4. Prövotidsförfarande angående mikroplaster
Med stöd av Miljöbalken 19 kap. 5 § och 22 kap. 27 § sköt MPD upp ett beslut om
att införa krav på rening av mikroplaster i avloppsvattnet. Under en treårsperiod
skulle Käppalaförbundet utreda metoder för att avskilja mikroplaster från slam och
vatten och redovisa detta för MPD.
Frågan om mikroplaster har fått stor spridning i media och misstankar om
reningsverkens roll har lyfts fram. Käppalaförbundet menade dock att frågan befinner
sig i ett forskningsstadium och att kunskapen om mikroplaster i samhället och till och
med dess definition fortfarande är okänd till stor del. Att ålägga en enskild
verksamhetsutövare ett storskaligt samhällsproblem som kräver utredningar av
grundforskningskaraktär är inte en korrekt tillämpning av miljöbalken vid
tillståndsprövning. Käppalaförbundet yrkade därför på att kravet skulle upphävas.
2.2.2. Mark- och miljödomstolens dom
Mark- och miljödomstolen lämnade sin dom 2019-02-13, Bilaga 11 – Dom Mark- och
miljödomstolen. I denna gavs Käppalaförbundet delvis bifall för sina yrkanden på så sätt att
frågan om prövotidsförfarande angående mikroplaster upphävdes i sin helhet och frågan om
begränsningsvärden för kväve, fosfor och BOD7 samt genomförandetid för omställning av
processen ska ha följande lydelse:
Avloppsreningsverket ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och
ekonomiskt skäliga insatser. Utsläppet för de sammanvägda flödena till recipienten får inte
överstiga nedan angivna begränsningsvärden.
Begränsningsvärden (halter som kalenderårsmedelvärde)

BOD7
Fosfor
Kväve

Till och med sju år från
Efter sju år från
lagakraftvunnet beslut om tillstånd lagakraftvunnet beslut om tillstånd
mg/l
ton/år
mg/l
ton/år
8
–
6
–
0,3
–
0,20
13
10
–
6
400

Frågan om kontroll av metanläckage gavs ej bifall av domstolen och förbundet blir sannolikt
tvunget att uppföra redundanta gasreningsanläggningar för att uppnå kraven.
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2.2.3. Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen
Dombeslutet från Mark- och miljödomstolen ansågs av Käppalaförbundet vara oriktigt och
överklagades därför till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt 2019-04-29, Bilaga 12
– Utvecklat överklagande MÖD.
I denna överklagan påtalas hur det i dombeslutet från Mark- och miljödomstolen saknas
underlag för hur Käppalaförbundet med den fastslagna ”bästa möjliga teknik” (BMT)
långsiktigt kan klara de lägre haltvärden som kommer att krävas för att uppnå
mängdvillkoren och de följaktligen lägre haltvillkoren.
Förbundet yrkade därför att Mark- och miljööverdomstolen skulle ändra villkoren rörande
begränsningsvärden för maximalt utsläppta mängder av fosfor och kväve eller i vart fall att
dessa skulle höjas. Även tiden för omställning av reningsprocessen överklagades så att den
fasta tidsangivelsen på sju år för omställning skulle ändras så att istället ”byggskede” och
”driftskede” anger när de nya villkoren ska gälla. Detta förfarande har tillämpats i andra
liknande tillståndsprocesser för stora avloppsreningsverk i Sverige.
Yrkandet summerades enligt följande:
Begränsningsvärden (halter som kalenderårsmedelvärde)

BOD7
Fosfor
Kväve

Till och med sju år från
Efter sju år från
lagakraftvunnet beslut om tillstånd lagakraftvunnet beslut om tillstånd
Under Byggskedet
Under Driftskedet
mg/l
ton/år
mg/l
ton/år
8
–
6
–
0,3
–
0,20
13
10
–
6
400

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det inte fanns skäl att ge prövningstillstånd, Bilaga
13 – Svea Hovrätt M 2528-19 Slutligt beslut, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens
dom vann laga kraft 2019-06-25.
Beslutet kan inte överklagas och Käppalaförbundet har därmed sju års tidsfrist för att införa
nödvändiga förändringar av reningsprocessen.
Eftersom att de fastställda begränsningsvärdena därmed har satts till nivåer som är mer
skarpa än vad den föreslagna tekniken (BMT) kan uppnå krävs omfattande projektering och
justering av det projekt, ”900 k”, som har initierats för att genomföra omställningarna.
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3. Tekniska utredningar
3.1. Idéförslag från teknikkonsulter
År 2008, sju år innan Käppalaförbundets ansökan lämnades in till MPD påbörjades arbetet
med att finna den mest kostnadseffektiva tekniken för att hantera skärpta reningskrav och en
ökad belastning.
För att säkerställa att extern kunskap skulle tas in i arbetet genomfördes en omfattande
utredning med hjälp av aktörer inom VA-branschen. Fyra av de stora teknikkonsultbolagen
fick efter upphandling i uppdrag att ta fram idéförslag för en framtida utbyggnad av
Käppalaverket. En rad grundförutsättningar gavs:
•

Möjlig utbyggnad av berganläggningen föreligger endast nedåt, i sida eller uppåt
finns inga möjligheter.

•

Ny teknik och andra processlösningar premieras framför större volymer i
vattenreningen för att hålla investeringarna nere.

•

Allt vatten som uppkommer i anslutna kommuner ska tas om hand då det
uppkommer, ingen annan flödesutjämning än den som finns i Lidingötunneln om 40
000 m3 finns tillgänglig.

•

Uppdraget begränsas till vattenbehandlingen. Tunnelsystem, inloppspumpar och
slambehandling ska inte ingå i studien.

•

Två belastningssituationer ska undersökas; 700 000 samt 900 000
personekvivalenter.

•

En reduktion med 90 % av läkemedelsrester i det renade vattnet ska ingå.

•

Ingen bräddning av orenat avloppsvatten får förekomma.

•

Nya reningskrav på utgående halter av kväve, fosfor och BOD7 motsvarande 5, 0,1
respektive 4 mg/l.

Samtliga inlämnade förslag visade att Käppalaverket har väl tilltagna bassängvolymer och
att reningsverkets kapacitet är långt ifrån uppnådd förutsatt att processen modifieras.
Förslagen skiljde sig kraftigt åt sinsemellan. Vissa innebar mycket stora omställningar
medan andra var mer modesta, Bilaga 14 – Utveckling av Käppalaverket SWECO; Bilaga 15
– Utveckling av Käppalaverket Ramböll; Bilaga 16 – Utveckling av Käppalaverket WSP;
Bilaga 17 – Utveckling av Käppalaverket VA-ingenjörerna.
Syftet med idéförslagen var att finna rätt avvägning mellan investeringar, miljönytta och
driftsäkerhet. En gradering genomfördes därför av de olika föreslagna teknikerna, Bilaga 18
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– Utvärderingsunderlag till idéskisser. Utvärderingen genomfördes i samarbete med ett
flertal oberoende aktörer i branschen, däribland Syvab, Stockholm Vatten och Avfall AB,
Gryaab och Lunds Universitet. Från utvärderingen valdes ett antal processer ut för djupare
analyser varpå tilläggsbeställningar lades till konsultbolagen, Bilaga 19 –
Tilläggsbeställning idéförslag Sweco; Bilaga 20 – Tilläggsbeställning idéförslag WSP;
Bilaga 21 – Tilläggsbeställning VA-ingenjörerna, Bilaga 22 – Uppdragsbeställning ATEK.
Utvärderingen och tilläggsbeställningarna utmynnade i en förstudie, Bilaga 23 – Förstudie
Käppala 2020. I denna valdes två tekniker ut för rekommendation om fortsatt arbete, så
kallad ”Vakuumteknik” som förstahandsval och så kallad ”MBBR-teknik” (Moving Bed
Biofilm Reactor) som andrahandsval. Ett principförslag togs därefter fram för att införa en
testanläggning för förstahandsvalet i en av avloppsreningsverkets 11 linjer, Bilaga 24 –
Principförslag för införande av vakuumteknik vid Käppalaverket. I projektets slutskede
valdes dock tekniken bort på grund av vad Käppalaförbundet ansåg vara orimliga
licenskostnader till patentinnehavaren. En alternativ teknik, hydrocykloner, med likartad
funktion och lägre förväntad investeringskostnad valdes därför in för att ersätta
vakuumtekniken som förstahandsval, Bilaga 25 – Implementering av Cykloner i
Käppalaverket, Grontmij AB. Tekniken har därefter utvärderats i full drift i en av
reningsverkets elva linjer.

3.2. Teknisk beskrivning i tillståndsansökan
Teknikutredningarna pågick under åren 2008-2014 innan en slutlig processdimensionering
genomfördes, Bilaga 26 – Processdimensionering för nya utsläppsvillkor, som underlag till
den tekniska beskrivning som krävs för ansökan om ett nytt verksamhetstillstånd, Bilaga 5 –
Teknisk beskrivning. Även denna processdimensionering granskades slutligt av externa
parter, bland annat Lunds Universitet och teknikkonsultbolaget Ramböll. Den tekniska
beskrivningen slår fast vilka ändringar Käppalaförbundet har tillstånd att genomföra för att
uppfylla de skärpta utsläppsvillkoren och övriga åtaganden i ansökan.
På grund av att ytterligare skärpningar genomfördes under tillståndsprocessen, se stycke 2.2.,
krävs komplettering av den föreslagna tekniken. I huvudsak innebär dessa justeringar att
Käppalaförbundet går över till andrahandsvalet i de teknikutredningar som pågick under åren
2008-2014, så kallad MBBR-teknik. Denna tekniska lösning innebär större åtgärder i
befintlig anläggning än förstahandsvalet och kravet på sju års genomförandetid blir än mer
skarpt att uppfylla.
3.2.1 Ändringsanmälan för ändrad teknik
Efter dialog med Länsstyrelsen i Stockholm har en ändringsanmälan upprättats där de
nödvändiga förändringarna för MBBR-teknik beskrivits och godkänts. Utan en
ändringsanmälan får inte den i ansökan angivna tekniken justeras.
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4. Program Käppalaverket 3.0 och projekt Käppala 900k
För att uppfylla verksamhetstillståndets krav på skärpta reningsresultat från och med 202606-25 har ett omfattande program påbörjats, ”Käppalaverket 3.0”. Programmet har till
uppgift att säkerställa att de åtgärder som krävs för anläggningen löpande uppfyller kraven i
verksamhetstillståndet och att investeringar tas vid rätt tidpunkt för att maximera värdet för
Käppalaförbundets medlemskommuner över tid. Programmet innefattar en rad delprojekt där
det överlägset största är utbyggnad av huvudvattenlinjen, ”Omställning till nytt
verksamhetstillstånd (Käppala 900 k)”. Projektets huvudsakliga målsättning är att bygga om
tillräckligt stora delar av verket i tid för att uppfylla de skärpta reningskraven. Därefter
kommer projektet genomföra ytterligare åtgärder för att kapaciteten över tid ska vara
tillräcklig. Vid dimensionering av anläggningen har data enligt bilaga 28 Dimensionerande
förutsättningar Käppala 900k använts.
Den tekniska lösningen innebär huvudsakligen att delar av den befintliga aktivslamprocessen
vid Käppalaverket successivt ställs om till s.k. MBBR-teknik. Omställningen av den
biologiska reningen medför även att ett antal relaterade åtgärder genomförs, såsom ökad
kemfällning samt anpassning av kemikaliehantering och tekniska försörjningssystem.
Arbetet med förstudier och systemhandling är för Käppala 900k nu färdigställt och
detaljprojektering och genomförande är under uppstart.

Program Käppalaverket 3.0 har idag beslut av Käppalaförbundets styrelse att bedriva de
nödvändiga projekten i steg 1-3 inom givna ramar, Bilaga 29 Projektmodell för
investeringsprojekt.
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Inför att Käppala 900k ska övergå i genomförandefas kommer det att krävas ett nytt
investeringsbeslut för programmet av Käppalaförbundets styrelse och i detta fall också beslut
om en utökad låneram och följaktligen beslut i förbundets fullmäktige samt hemställan till
medlemskommunerna.

4.1. Förstudie och principförslag
Med anledning av de skärpta kraven i verksamhetstillståndet, se stycke 2.2, krävdes att den
tidigare utförda processdimensioneringen modifierades inom ramen för en förstudie. Vald
teknik är den så kallade MBBR-tekniken som valdes ut i tidigare utförda utredningar, se
stycke 3. Det har också genomförts en ny screening av möjliga tekniska lösningar med
samma resultat som tidigare, att MBBR-tekniken är rätt val för att uppnå kraven, Bilaga 30 –
PM Screening process.

4.2. Systemhandling
Käppala 900k har under ett års tid arbetat med att ta fram en systemhandling. Under detta
skede har de nödvändiga åtgärderna specificerats mer detaljerat och därmed har även
projektets omfattning kunnat ringas in. I detta skede har även nya ekonomiska kalkyler tagits
fram. Under denna fas har entreprenadform fastslagits och en generalentreprenör handlats
upp. Projektet kommer att genomföras i så kallad utökad samverkan och därigenom kan
projektet dra nytta av entreprenörens kunnande kring hur genomförande går att effektivisera.

4.3. Projektering
Käppala 900k har precis övergått till detaljprojektering. Här utökas detaljgraden för
åtgärderna och ekonomiska kalkyler detaljeras ytterligare. Projektfasen är omfattande och
konsultkostnaderna bedöms i nuläget uppgå till storleksordningen 300 miljoner kronor.

4.4. Genomförande
Genomförandeskedet påbörjas när detaljprojektering är genomförd även om mindre
förberedande åtgärder kan komma att byggas redan under föregående projektfas. Då
programmet består av flera delprojekt kommer detta skede påbörjas vid flera olika
tidpunkter. Det viktigaste målet, att avloppsreningsverket kan uppnå de skärpta
reningskraven inom sju år från lagakraft, medför att vissa delprojekt måste vara avklarade
långt innan projektet som helhet har avslutats.
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För att långsiktigt kunna optimera Käppalaförbundets investeringar kopplade till det nya
verksamhetstillståndet tas det för närvarande fram en övergripande utbyggnadsplan som ska
indikera när eventuella ytterligare åtgärder behöver vidtas. Planen kommer att revideras inför
kommande beslut så att dessa alltid kan tas på rätt underlag.

4.5. Ekonomi
En kostnadsbedömning utfördes till en början på nivån konceptuell förstudie, Bilaga 31 –
PM kostnadsbedömning Käppala 900 k. Denna baserades i huvudsak på erfarenheter för
andra genomförda projekt för om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Sverige.
Ursprunglig kalkyl visade på en slutkostnadsprognos motsvarande 1 750 Mkr för projektets
omfattning. En reviderad kalkyl har därefter upprättats baserat på den nu framtagna
systemhandlingen och den initiala kostnadsbedömningen för Käppala 900 k står fast, 1 750
Mkr.

Sammanställning av investeringsbeslut taget i Käppalaförbundets styrelse 2021-06-10 för program
Käppalaverket 3.0
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4.6. Tidplan och hemställan om utökad låneram
En övergripande huvudtidplan är framtagen utifrån tider i verksamhetstillståndet för att
införa MBBR-teknik. Arbetet med huvudtidplanen kommer att förfinas och revideras, men
kravet på att uppnå nya utsläppsvillkor senast 2027 är inte möjligt att revidera. De ingående
delprojekten kommer att ha olika tidplaner och kommer inte att befinna sig i samma faser
samtidigt. Val av entreprenadformer kan också påverka tidplanen på olika sätt.

Utöver projektets tidplan finns också flera parallella aktiviteter som måste synkroniseras
med projektet. Framförallt är det av yttersta vikt att tidpunkterna för beslut om utökad
låneram och förankringsprocessen med Käppalaförbundets medlemskommuner hålls för att
kraven på sju års omställning ska kunna uppfyllas.
I Käppalaförbundets förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt
godkännande för att antingen ändra förbundsordningens paragraf om låneram eller godkänna
en ny låneram i särskilt beslut. I Förbundsordningen stadgas också att Käppalaförbundets
styrelse enbart får fatta beslut om att påbörja investeringar vars utgifter ryms inom aktuell
låneram de närmast följande tre åren. Idag uppgår Käppalaförbundets låneram till 2 700
Mkr.
För medlemskommunerna gäller att de endast ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar
och skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på
summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalat in till förbundet från det att
kommunen varit medlem i förbundet.
Förbundet hemställde till medlemskommunerna om en första låneramshöjning vid 900 Mkr
under våren 2020 för att kunna påbörja arbetet med systemhandling och detaljprojektering.
Inför beslut om genomförande krävs ytterligare en höjning på 850 Mkr.
Senast i maj 2022 krävs att låneramen är höjd till totalt 3 550 Mkr för att styrelsen ska kunna
fatta nödvändiga beslut om genomförande.
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5. Förteckning över bilagor
Bilaga 1 – Redogörelse för gällande tillstånd och villkor, Mannheimer & Swartling.
Bilaga 2 – PM från Mannheimer & Swartling om 2019 års lagändringar.
Bilaga 3 – Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken.
Bilaga 4 – Samrådsredogörelse.
Bilaga 5 – Teknisk beskrivning.
Bilaga 6 – Miljökonsekvensbeskrivning.
Bilaga 7 – Miljökonsekvensbeskrivning recipientförhållanden.
Bilaga 8 – Miljöprövningsdelegationens beslut.
Bilaga 9 – M30-18 Överklagande av Käppalaförbundet.
Bilaga 10 – M30-18 Käppalaförbundets Yttrande juni 2018.
Bilaga 11 – Dom Mark- och miljödomstolen.
Bilaga 12 – Utvecklat överklagande MÖD.
Bilaga 13 – Svea Hovrätt M 2528-19 Slutligt beslut.
Bilaga 14 – Utveckling av Käppalaverket SWECO.
Bilaga 15 – Utveckling av Käppalaverket Ramböll.
Bilaga 16 – Utveckling av Käppalaverket WSP.
Bilaga 17 – Utveckling av Käppalaverket VA-ingenjörerna.
Bilaga 18 – Utvärderingsunderlag till idéskisser.
Bilaga 19 – Tilläggsbeställning idéförslag Sweco.
Bilaga 20 – Tilläggsbeställning idéförslag WSP.
Bilaga 21 – Tilläggsbeställning VA-ingenjörerna.
Bilaga 22 – Uppdragsbeställning ATEK.
Bilaga 23 – Förstudie Käppala 2020.
Bilaga 24 – Principförslag för införande av vakuumteknik vid Käppalaverket.
Bilaga 25 – Implementering av Cykloner i Käppalaverket, Grontmij AB.
Bilaga 26 – Processdimensionering för nya utsläppsvillkor.
Bilaga 27 – Projektplan 900k
Bilaga 28 – Dimensionerande förutsättningar 900k.
Bilaga 29 – Projektmodell för investeringsprojekt.
Bilaga 30 – PM Screening process.
Bilaga 31 – PM kostnadsbedömning 900k.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-01-03

KS 21/0051

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets
investeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Godkänner att utge ägarlån till Käppalaförbundet.
2. Med anledning av beslutspunkt 1 utökas Kommunens totala låneram till
505 miljoner kronor.
3. Finanspolicyn, antagen 28 april 2021, kompletteras med ett nytt stycke:
”3.4. Ägarlån
Kommunen kan genom ägarlån låna ut medel till kommunalförbund där
kommunen är medlem”

Sammanfattning
I samband med arbetet med hemställan om utökad låneram för
Käppalaförbundet har ett arbete genomförts med representanter från
ägarkommunerna för att se över finansieringsformerna för förbundet.
Förbundets lån kommer succesivt att öka de närmsta åren. För att sänka
räntekostnaderna har alternativa finansieringsformer utretts. Slutsatsen av detta
arbete är att det mest ekonomiskt fördelaktiga för Käppalaförbundet och dess
medlemskommuner är att finansiering sker via lån från ägarkommunerna
utifrån ägarandel. Genom en sådan lösning beräknas de finansiella kostnaderna
minska med upp emot 10 miljoner kronor år 2030.
Den föreslagna modellen innebär att kommunens finanspolicy behöver
kompletteras då det i dagsläget inte finns reglerat kring ägarlån. Finanspolicyn
föreslås kompletteras med följande stycke:

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

”3.4. Ägarlån
Kommunen kan genom ägarlån låna ut medel till kommunalförbund där
kommunen är medlem”
Kommunens låneram behöver även utökas med 55 miljoner kronor till 505
miljoner kronor för att rymma lån som behöver tas under 2022.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 jan 2022

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

10 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar - KS 21/0051-20 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar : Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar

Datum

Vår beteckning

2022-01-03

KS 21/0051

Kommunledningskontoret

Ärendet
Bakgrund
I samband med arbetet med hemställan om utökad låneram för
Käppalaförbundet har ett arbete genomförts med representanter från
ägarkommunerna för att se över finansieringsformerna för förbundet.
Förbundets lån kommer succesivt att öka de närmsta åren. För att sänka
räntekostnaderna har alternativa finansieringsformer utretts. De
finansieringsformer som utretts är ägarlån, banklån, obligationer, certifikat
samt multilaterala institutioner. Finansiering via Kommuninvest är inte möjligt
då alla medlemskommuner inte är medlemmar i Kommuninvest. Slutsatsen av
detta arbete är att det mest ekonomiskt fördelaktiga för Käppalaförbundet och
dess medlemskommuner är att finansiering sker via lån från ägarkommunerna
utifrån ägarandel. Genom en sådan lösning beräknas de finansiella kostnaderna
minska med upp emot 10 miljoner kronor år 2030. Målsättningen är att det
första ägarlånet betalas ut den första juli 2022. Lånen löpermed tremånaders
räntebindning med ett påslag om 0,20 procent över tre månaders STIBOR.
Marginalen kan komma att ändras om förändringar sker på kapitalmarknaden.
För Upplands-Bro skulle detta innebära följande utveckling av ägarlånen:
2022-07-01 30 443 753 kr
2023-01-01 54 543 734 kr
2024-01-01 88 831 433 kr
2025-01-01 109 556 345 kr
2026-01-01 130 369 965 kr
2027-01-01 164 438 574 kr
2028-01-01 171 011 296 kr
2029-01-01 180 000 455 kr
2030-01-01 184 240 244 kr
2031-01-01 191 957 496 kr
2032-01-01 189 688 538 kr
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret är positivt till förändringen då den leder till
minskade kostnader för Käppalaförbundet och i slutändan för de boende i
Upplands-Bro kommun. Kontoret anser att förslaget är väl avvägt och
kommunen har genom sitt medlemskap i Kommuninvest goda förutsättningar
att låna de medel som behövs. Den föreslagna modellen innebär att
kommunens finanspolicy behöver kompletteras då det i dagsläget inte finns
reglerat kring ägarlån. Finanspolicyn föreslås kompletteras med följande
stycke:
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Datum

Vår beteckning

2022-01-03

KS 21/0051

Kommunledningskontoret
”3.4. Ägarlån
Kommunen kan genom ägarlån låna ut medel till kommunalförbund där
kommunen är medlem”
Kommunens låneram behöver även utökas med 55 miljoner kronor till 505
miljoner kronor för att rymma lån som behöver tas under 2022.

Barnperspektiv
En väl fungerande verksamhet för avloppshantering är till fördel för samtliga
kommunmedlemmar oavsett ålder.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Förslag till beslut om ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets
investeringar
Beslut sänds till
 Käppalaförbundet

3 (3)

10 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar - KS 21/0051-20 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar : Bilaga 1 - Förslag till beslut om ägarlån - Upplands-Bro

10 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar - KS 21/0051-20 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar : Bilaga 1 - Förslag till beslut om ägarlån - Upplands-Bro

10 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar - KS 21/0051-20 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar : Bilaga 1 - Förslag till beslut om ägarlån - Upplands-Bro

10 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar - KS 21/0051-20 Ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar : Bilaga 1 - Förslag till beslut om ägarlån - Upplands-Bro

11 Förvärv av Härnevi 25:1 - KS 22/0065-1 Förvärv av Härnevi 25:1 : Förvärv av Härnevi 25:1

1 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

KS 22/0065

Anders Nilfjord
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Förvärv av Härnevi 25:1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Förvärv av fastigheten Härnevi 25:1 godkänns.

Sammanfattning
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet
Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheten Härnevi 25:1 till en
köpeskilling om 7,1 mnkr.
Ett hyresavtal tecknas mellan kommunen och befintlig fastighetsägare till
Härnevi 25:1 till och med 2024-07-31 i avvaktan på att området planläggs.
Avtalet kan som längst förlängas till 2026-07-31 med ett avstående från
besittningsskyddet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2022

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bakgrund
I projektet Omdaning Bro tas ett planprogram fram för att utveckla småstad av
de centrala delarna av Bro. Utveckla Köpmanvägen till ett levande stråk som
binder samman Bro Station med Bro Torg och i förlängningen med nya
bostadsområden söder om järnvägen. För att kunna genomföra önskad
utveckling av Köpmanvägen behöver Upplands-Bro kommun ha rådighet över
de delar som är möjliga att utveckla längs Köpmanvägen. Fastigheten Härnevi
25:1 ligger i anslutning till Köpmanvägen på Kamrervägen 3. Fastighetsägaren
till Härnevi 25:1 har själv kontaktat kommunen och hört sig för om
kommunens intresse av fastigheten.
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Datum

Vår beteckning

KS 22/0065
Kommunledningskontoret

Syfte med förvärv
Förvärvet av fastigheten ger kommunen tillsammans med andra förvärv i ett
senare skede möjlighet till att utveckla platsen och stråken längs Köpmanvägen
i enlighet med intentionerna i pågående planprogram. Fastigheten kan också
fylla en funktion för framtida vistelseytor vid en utbyggnad av Härneviskolan.
Värdering
Fastigheten har marknadsvärderats utifrån gällande detaljplan och bebyggelse.
Med hänsyn till möjliga kommande förvärv längs Köpmanvägen redovisas
värderingen och redovisning av underlaget för fastställande av köpeskillingen i
en bilaga som sekretessbeläggs med hänvisning till Offentlighets- och
sekretesslagen kap. 19 §§ 1 och 3. Offentliggörande av uppgifterna kan
innebära att enskilda gynnas.
Ekonomiska konsekvenser
Köpeskilling om 7,1 mnkr erläggs för fastigheten på tillträdesdagen.

Barnperspektiv
Genom att samla ägandet av fastigheterna längs med Köpmanvägen skapas
goda förutsättningar för utvecklingen av området. En utveckling av området
gynnar även barnen.
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Datum

Vår beteckning

KS 22/0065
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Redogörelse för köpeskilling
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-01-04

KS 22/0058

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring
AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
Upplands-Bro kommun anmäler sitt intresse om delägarskap i
Stockholmsregionens Försäkring AB.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har i dagsläget en upphandlad försäkringsmäklare och
tecknar försäkringar via ett flertal olika företag. Kommunledningskontoret har
under en period fört dialog med Stockholmsregionens Försäkring AB om
förutsättningarna för delägarskap. Stockholmsregionens Försäkring AB
bildades år 2008 och ägs av tjugoen kommuner. Kommunledningskontoret
anser att det är ekonomiskt fördelaktigt att vara delägare i
Stockholmsregionens Försäkring AB. Om kommunen är delägare i bolaget är
det även möjligt att medförsäkra de kommunala bolagen hos
Stockholmsregionens Försäkring AB. Om Upplands-Bro kommun anmäler
intresse om delägarskap behöver det sedan godkännas av övriga kommuner.
Efter att befintliga ägare lämnat sitt godkännande behöver beslut om anslutning
fattas i Kommunfullmäktige. Upplands-Bro kan tidigast bli delägare inför år
2023.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2022

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bakgrund
Upplands-Bro kommun har i dagsläget en upphandlad försäkringsmäklare och
tecknar försäkringar via ett flertal olika företag. Kommunledningskontoret har
under en period fört dialog med Stockholmsregionens Försäkring AB om
förutsättningarna för delägarskap. Stockholmsregionens Försäkring AB
bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, Danderyd,
Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn,
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby,
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Datum

Vår beteckning

2022-01-04

KS 22/0058

Kommunledningskontoret
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stockholmsregionens
Försäkring AB har som syfte att erbjuda försäkringslösningar anpassade till
sina ägarkommuners risker, verksamheter och förutsättningar. Bolaget
tillhandahåller även skadeservice och har också som uppdrag att bistå
kommuner och kommunala bolag i det skadeförebyggande arbetet.
Process
Om Upplands-Bro kommun anmäler intresse om delägarskap behöver det
sedan godkännas av övriga kommuner. Efter att befintliga ägare lämnat sitt
godkännande behöver beslut om anslutning fattas i Kommunfullmäktige.
Upplands-Bro kan tidigast bli delägare inför år 2023. Detta då nuvarande
försäkringar löper under hela 2022. Några försäkringar löper även vidare under
2023.
Premie
Kommunledningskontoret har jämfört premien för befintliga försäkringar i
förhållande till den premie som skulle bli aktuell som delägare i
Stockholmsregionens Försäkring AB. Försäkringarna har inte helt jämförbara
villkor men bedömningen är att motsvarande försäkringsskydd uppnås till lägre
sammanlagd kostnad om försäkringar tecknas via Stockholmsregionens
Försäkring AB.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret anser att det är ekonomiskt fördelaktigt att vara
delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. Om kommunen är delägare i
bolaget är det även möjligt att medförsäkra de kommunala bolagen hos
Stockholmsregionens Försäkring AB. För att kunna bli delägare krävs en insats
på 100 kr/invånare. För Upplands-Bro kommun skulle det innebära cirka 3,1
miljoner kronor.

Barnperspektiv
Genom en ekonomiskt mer effektiv försäkringshantering skapas förutsättningar
för att använda resurser till annat som kan komma barnen till del.

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Beslut sänds till


Stockholmsregionens Försäkring AB
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Frank Renebo
Enhetschef Fastighetsenheten
Ekonomiavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-11-04

KS 21/0602

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Frank.Renebo@upplands -bro.se

Beslut om att inleda upphandling av hyresvärd
för ny skola i Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att inleda upphandling av hyresvärd för Ny skola
i Bro.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har idag skolor i Kungsängen, Bro och Håbo-Tibble.
För att täcka ytterligare behov av skollokaler samt få en mer funktionell
lokalisering behöver kommunen bygga ny skola i Bro. Kommunen har därför
tänkt avyttra fastigheterna Kockbacka 8:10 samt del av 2:1 till en extern
hyresvärd som bygger en ny skola på fastigheten och som därefter hyr ut den
nya skolan i Bro (Kockbacka gärde) till kommunen. Upphandlingen kommer
att genomföras som en hyresvärdsupphandling.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2021

Ärendet
Den Nya skolan i Bro är en del av det högt prioriterade projektet Omdaning
Bro. Projektet syftar till en ökad social hållbarhet och att öka samhällets
kollektiva förmåga att hantera komplexa problem genom stärkt social tillit. Bro
ska förflyttas från segregerad förort/tätort till en hållbar småstad.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Skolan bildar en välkomnande port in mot Bro när man kommer från
Kungsängen. Karaktären på byggnaderna är viktig och ett gestaltningsprogram
har arbetats fram inom detaljplanearbetet. Gestaltningen styr bland annat
takvinklar och ska sammanhållet ge skolan en småstadskaraktär. Entrén till
skolan ska vara öppen och välkomnande. Skolgården ska vara väl tilltagen med
olika zoner för eleverna.
Skolan ska i en första fas tillgodose plats för 500 elever i årskurs 7-9. För att
sedan kunna möta framtida behov ska upphandlingen medge utbyggnad och
tillbyggnad till skola F-9 med maximalt 1000 elever. Detaljplanen för fastighet
är under framtagande och kommer att bli klar under första kvartalet 2022.
Enligt förutsättningar i detaljplanen möjliggörs byggnad av skola på aktuell
fastighet.
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Datum

Vår beteckning

2021-11-04

KS 21/0602

Kommunledningskontoret
I den andra fasen för skolan (option) kan en grundsärskola och en expansion
från cirka 500 till cirka 1000 elever ingå. I samband med detta blir skolan en F9 skola. Expansionen ryms i detaljplanen. Biltrafik och skolgård ska vara
tydligt åtskilda. Skolan kommer att drivas i kommunal regi.
Upplands-Bro kommun vill utnyttja marknadens kunskaper för att bygga en
skola som både är effektiv och håller hög kvalitet. Kommunen har därför tänkt
avyttra fastigheterna Kockbacka 8:10 samt del av Kockbacka 2:1 till en extern
hyresvärd som bygger en ny skola på fastigheten och som därefter hyr ut den
Nya skolan i Bro (Kockbacka gärde) till kommunen. Eftersom detaljplanen inte
är antagen än kommer köpet av fastighet villkoras. Upphandlingen kommer att
genomföras som en hyresvärdsupphandling med förhandlat förfarande.
Hyresavtalet är ett långsiktigt åtagande och förväntas löpa i 15-25 år.
I avtalet ska finnas en option om återköp av fastigheten.

Barnperspektiv
Den nya skolan förväntas förbättra barnens situation i Bro. Den planeras med
fokus på barn och deras behov av trygg, säker och inspirerande skola och
utemiljö.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Beslut sänds till
 Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 168

2021-12-01

Beslut om att inleda upphandling av
hyresvärd för ny skola i Bro
Dnr KS 21/0602

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har idag skolor i Kungsängen, Bro och Håbo-Tibble.
För att täcka ytterligare behov av skollokaler samt få en mer funktionell
lokalisering behöver kommunen bygga ny skola i Bro. Kommunen har därför
tänkt avyttra fastigheterna Kockbacka 8:10 samt del av 2:1 till en extern
hyresvärd som bygger en ny skola på fastigheten och som därefter hyr ut den
nya skolan i Bro (Kockbacka gärde) till kommunen. Upphandlingen kommer
att genomföras som en hyresvärdsupphandling.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att inleda upphandling av hyresvärd för Ny skola
i Bro.

Förslag till beslut på sammanträdet
Annika Falk (S) yrkar att uppdrag att bygga skolan lämnas till Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB.
Erik Karlsson (V) yrkar på avslag.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar att Upplands-Bro Kommunfastigheter får
uppdraget. Utifrån kommunens ansvar för skolplikten önskar vi rådighet över
fastigheter, verksamhet och drift.
Annika Falk (S) ansluter sig för Socialdemokraternas räkning till Sara
Ridderstedts (MP) förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) yrkar på att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut vilka är bordläggning,
avslag samt Sara Ridderstedts (MP) förslag till beslut. Ordföranden börjar med
att fråga om ärendet ska bordläggas och finner bifall.
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Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:


Ekonomichef

Sammanträdesdatum:

2021-12-01
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LEDAMOTSINITIATIV
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

2022-01-17

KS 22/0079

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ledamotsinitiativ från Alliansen gällande
framtagande av en gestaltningspolicy
Initiativrättstagarnas förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma
med ett förslag med tidplan och kostnad för framtagandet av en
gestalningspolicy för Upplands-Bro kommun utifrån intentionen i
Alliansinitiativet. Gestaltningspolicyn presenteras senast juni 2023.

Sammanfattning
Den 12 januari 2022 inkom ett ledmotsinitiativ från Alliansen med följande
innehåll
”Den stora förändring som pågår, med tillkommande bebyggelse, gör att det
finns behov av en policy för den arkitektoniska och estetiska utformningen av
områden och enskilda byggnader. I det gränsland mellan stadsbygd och
landsbygd som Upplands-Bro är, och utvecklas till, behöver det tydliggöras hur
vi bygger småstadsliknande miljöer utan att förlora en lantlighet och vad som
är ingredienser i en attraktiv livsmiljö.
• Hur kan vi gestalta våra nya torg, gator, parker och byggnader med omsorg
om helheten såväl som detaljer?
• Hur rustar vi upp och gestaltar vår redan bebyggda miljö så att vi skapar ett
mervärde?
• Hur kan landsbygden utvecklas med omsorg om vårt vackra landskap?
Denna gestaltningspolicy ska vara ett samlat dokument som anger mål och
strategier för hur Upplands-Bro ska bli vackrare och samtidigt behålla sin
landsbygdskaraktär.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Likaså skall policyn ange former för samverkan inom kommunen för att uppnå
detta.
Syftet med gestaltningspolicyn är att ange mål och strategier för Upplands-Bro
kommuns arbete med att gestalta miljön och nå de övergripande målen, som
innebär att Upplands-Bro kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke
och bevara sin nuvarande karaktär.
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Datum

Vår beteckning

2022-01-17

KS 22/0079

Kommunledningskontoret
I arbetet med att ta fram en gestaltningspolicy ska medborgardialogsmöten
hållas där inspel från allmänheten bidrar till det slutliga förslaget. ”

Beslutsunderlag


Ledamotsinitiativ från Alliansen den 12 januari 2022

Bilagor
1. Ledamotsinitiativ från Alliansen den 12 januari 2022
Beslut sänds till
 Initiativrättstagarna
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LEDAMOTSINITIATIV
Framtagande av en gestaltningspolicy.
Den stora förändring som pågår, med tillkommande bebyggelse, gör att det finns behov av en policy
för den arkitektoniska och estetiska utformningen av områden och enskilda byggnader. I det
gränsland mellan stadsbygd och landsbygd som Upplands-Bro är, och utvecklas till, behöver det
tydliggöras hur vi bygger småstadsliknande miljöer utan att förlora en lantlighet och vad som är
ingredienser i en attraktiv livsmiljö.
• Hur kan vi gestalta våra nya torg, gator, parker och byggnader med omsorg om helheten såväl som
detaljer?
• Hur rustar vi upp och gestaltar vår redan bebyggda miljö så att vi skapar ett mervärde?
• Hur kan landsbygden utvecklas med omsorg om vårt vackra landskap?
Denna gestaltningspolicy ska vara ett samlat dokument som anger mål och strategier för hur
Upplands-Bro ska bli vackrare och samtidigt behålla sin landsbygdskaraktär.
Likaså skall policyn ange former för samverkan inom kommunen för att uppnå detta.
Syftet med gestaltningspolicyn är att ange mål och strategier för Upplands-Bro kommuns arbete med
att gestalta miljön och nå de övergripande målen, som innebär att Upplands-Bro kommun ska
utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär.
I arbetet med att ta fram en gestaltningspolicy ska bl.a. medborgardialogsmöten hållas där inspel
från allmänheten bidrar till det slutliga förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag med
tidplan och kostnad för framtagandet av en gestalningspolicy för Upplands-Bro kommun utifrån
intentionen i Alliansinitiativet. Gestaltningspolicyn presenteras senast juni 2023.

Upplands-Bro den 12 januari 2022

Fredrik Kjos

Martin Normark

Janne Stefanson

Lisa Edwards

Moderaterna

Liberalerna

Kristdemokraterna

Centerpartiet
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Sara Lauri
Kanslichef
Kansliavdelningen
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-01-24

KS 21/0329

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Förlängning av tidigare beslut om tillfällig
ändring av taxa för markupplåtelse av
uteserveringar i Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni 2021 § 98 förlängs under
2022, vilket innebär att:
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon markupplåtelseavgift
för uteserveringar, foodtrucks och torghandel på kommunal allmän
plats under 2022.

Sammanfattning
Den 9 juni 2021 § 98 beslutade Kommunfullmäktig att inte ta ut någon
markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och torghandel på
kommunal allmän plats under 2021.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förlänga beslutet och även
omfatta år 2022, då pandemin fortsatt pågår.
De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 45 000 kronor för
2022.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2022



Kommunfullmäktiges beslut den 9 juni 2021 § 98

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 9 juni 2021 § 98 beslutade Kommunfullmäktige att inte ta ut någon
markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och torghandel på
kommunal allmän plats under 2021.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att förlänga beslutet och även
omfatta år 2022, då pandemin fortsatt pågår.
Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå
Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för
uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro
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Datum

Vår beteckning

2022-01-24

KS 21/0329

Kommunledningskontoret
kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den
rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att
hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i
större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I
Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till
uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för
restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar
avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en
ansträngd bransch.
De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 45 000 kronor för
2022.

Barnperspektiv
Genom att främja det lokala näringslivet skapas möjlighet till umgänge och en
levande kommun med butiker och restauranger som i sin tur bidrar till att barn
kan röra sig friare och en ökad trygghetskänsla i samhället.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Kommunfullmäktiges beslut den 9 juni 2021 § 98
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illfällig ändring av taxa för markupplåtelse av uteserveringar i Upplands-Bro kommun : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2021 - Tillfällig ändring av taxa för markupplåtelse av uteserveringar i Upplands-Bro kommun

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 98

2021-06-09

Tillfällig ändring av taxa för
markupplåtelse av uteserveringar i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 21/0329

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för
uteserveringar, foodtrucks och torghandel på kommunal allmän plats under
2021.

Sammanfattning
Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå
Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för
uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro
kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den
rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att
hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i
större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I
Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till
uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för
restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar
avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en
ansträngd bransch.
De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 40 000 kronor för
2021.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och
torghandel på kommunal allmän plats under 2021.

Yttranden
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till:



Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadskontoret

Sammanträdesdatum:

2021-06-09
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1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Sara Lauri
Kanslichef
Kansliavdelningen
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-01-27

KS 21/0563

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Fiskartorp
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en vision samt
kostnadskalkyl för hur området kring badplatsen vid Fiskartorp kan utvecklas.
Uppdraget till Kultur- och fritidsnämnden ska pågå parallellt med de beslutade
uppdragen från samhällsbyggnadsutskottet samt den pågående och av
fullmäktige beslutade översynen av stränder (KF 13 oktober 2021 § 123).

Sammanfattning
Fiskartorp, som är en kulturhistoriskt intressant miljö. Inom Fiskartorp är
bebyggelsen välbevarad i sin karaktär och den äldre mangårdsbyggnaden, den
yngre mangårdsbyggnaden (kaptensvillan), sjöstugan, handelsboden samt
ladugården bedöms rymma höga kulturhistoriska värden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en vision för hur området kring
badplatsen kan utvecklas. Uppdraget till Kultur- och fritidsnämnden ska pågå
parallellt med de beslutade uppdragen från samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2022



Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 27 oktober 2021



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 oktober 2021



Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 29 maj 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) vann laga kraft den 14 mars
2018. Av detaljplanens planbeskrivning framgår med tydlighet att det är av
betydelse att Fiskartorps tidigare bebyggelse bevaras då den utgör ett värde för
hela planområdet. Detaljplanens bestämmelser möjliggör också att Fiskartorp
tillgängliggörs och rustas för kultur och fritid, hantverk samt mindre butiker
inom området.
Fiskartorp, som är en kulturhistoriskt intressant miljö i planområdets sydöstra
del, ges genom detaljplanen möjlighet till att bli allmänt tillgängligt och
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Datum

Vår beteckning

2022-01-27

KS 21/0563

Kommunledningskontoret
sammanbindas med tegelbruksområdet via en strandpark. Inom Fiskartorp är
bebyggelsen välbevarad i sin karaktär och den äldre mangårdsbyggnaden, den
yngre mangårdsbyggnaden (kaptensvillan), sjöstugan, handelsboden samt
ladugården bedöms rymma höga kulturhistoriska värden.
År 2017 genomfördes en kulturhistorisk inventering av 22 av kommunens
fastigheter med kulturhistoriskt värde. Då fastigheten och byggnaderna inte ägs
av kommunen så innefattade inte den inventeringen byggnaderna i Fiskartorp.
År 2019 gjordes ett utlåtande av några av byggnadernas renoveringsbehov.
Utlåtandena avser främst okulärbesiktning av fasader och tak. Invändigt
utfördes ingen besiktning vid denna tidpunkt. Kostnadsuppskattning för viss
renovering ingick i utlåtandena. Inför en framtida renovering bör ett
antikvariskt förarbete utföras likaså en fördjupad skadeinventering.

Barnperspektiv
En utveckling av miljön kring Fiskartorp ger möjligheter till att också utveckla
området utifrån barn och ungas behov av attraktiv miljö för vistelse och
upplevelser.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Bilagor
1. Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet den 27 oktober 2021
2. Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet den 29 maj 2019
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober
2021
Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
 Samhällsbyggnadschef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 61

Sammanträdesdatum:

2021-10-27

Fiskartorp
Dnr KS 21/0563

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram en kostnads- samt resurskalkyl för genomförande av en
kulturhistorisk inventering samt besiktning utav befintliga byggnader inom
Fiskartorp (del av Brogård 1:205) med syfte att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att genomföra en kulturhistorisk inventering samt besiktning av
befintliga byggnader inom Fiskatorp (del av Brogård 1:205).

Sammanfattning
Detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) vann laga kraft den 14 mars
2018. Av detaljplanens planbeskrivning framgår med tydlighet att det är av
betydelse att Fiskartorps tidigare bebyggelse bevaras då den utgör ett värde för
hela planområdet. Detaljplanens bestämmelser möjliggör också att Fiskartorp
tillgängliggörs och rustas för kultur och fritid, hantverk samt mindre butiker
inom området.
Fiskartorp, som är en kulturhistoriskt intressant miljö i planområdets sydöstra
del, ges genom detaljplanen möjlighet till att bli allmänt tillgängligt och
sammanbindas med tegelbruksområdet via en strandpark. Inom Fiskartorp är
bebyggelsen välbevarad i sin karaktär och den äldre mangårdsbyggnaden, den
yngre mangårdsbyggnaden (kaptensvillan), sjöstugan, handelsboden samt
ladugården bedöms rymma höga kulturhistoriska värden.
År 2017 genomfördes en kulturhistorisk inventering av 22 av kommunens
fastigheter med kulturhistoriskt värde. Då fastigheten och byggnaderna inte ägs
av kommunen så innefattade inte den inventeringen byggnaderna i Fiskartorp.
År 2019 gjordes ett utlåtande av några av byggnadernas renoveringsbehov.
Utlåtandena avser främst okulärbesiktning av fasader och tak. Invändigt
utfördes ingen besiktning vid denna tidpunkt. Kostnadsuppskattning för viss
renovering ingick i utlåtandena. Inför en framtida renovering bör ett
antikvariskt förarbete utföras likaså en fördjupad skadeinventering.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att en kulturhistorisk inventering görs
utöver besiktning av byggnaderna.

Beslutsunderlag


Samhällskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2021.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-10-27

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram en kostnads- samt resurskalkyl för genomförande av en
kulturhistorisk inventering samt besiktning utav befintliga byggnader inom
Fiskartorp (del av Brogård 1:205) med syfte att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att genomföra en kulturhistorisk inventering samt besiktning av
befintliga byggnader inom Fiskatorp (del av Brogård 1:205).

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Samhällsbyggnadschef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 33

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

Förvärv av del av Brogård 1:205
(Fiskartorp)
Dnr KS 19/0333

Beslut
Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att


Påbörja förhandling om förvärv av Fiskartorp (del av Brogård 1:205)



Ta fram förslag till finansiering av förvärv genom avyttring av andra
(kultur)fastigheter i kommunens ägo



Ta fram underlag för beslut inför kommande investeringsbehov i
befintliga byggnader inom Fiskartorp



Ta fram förslag till förslag till framtida inriktning för utveckling av
verksamheter inom Fiskartorp

Särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), och Catharina Andersson (S) deltar
ej i beslutet.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att återkomma i uppdrag att pröva
frågan om förvärv och renovering av Fiskartorpet som idag ägs av KF
Fastigheter. En framtida inriktning vid ett bevarande av Fiskartorp bör åtfölja
förslaget.
De förslag som tas fram ska ge också ge svar på finansiering vid renovering
och uppskattat värde vid försäljning samt kostnader i samband med eventuell
rivning.

Beslutsunderlag



Denna tjänsteskrivelse 28 maj 2019
Protokollsutdrag KF kommunfullmäktiges antagande 2017-12-20 av
detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) § 164

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att


Påbörja förhandling om förvärv av Fiskartorp (del av Brogård 1:205)



Ta fram förslag till finansiering av förvärv genom avyttring av andra
(kultur)fastigheter i kommunens ägo
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum:

2019-05-29



Ta fram underlag för beslut inför kommande investeringsbehov i
befintliga byggnader inom Fiskartorp



Ta fram förslag till förslag till framtida inriktning för utveckling av
verksamheter inom Fiskartorp

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), och Catharina Andersson (S) tillåts
lägga följande protokollsanteckning
”Socialdemokraterna avstå att delta på grund av att ärendet kommit sent. Vi har
inte hunnit ha någon politisk beredning i vårt parti.”
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 123

2021-10-13

Svar på motion om badplats och park i
Vållsvik
Dnr KS 20/0714

Beslut
Motionen anses besvarad i och med följande:
Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en
översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt
undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i
Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder
idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom
att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta
badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen.
Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i
anslutning till badplatsen.
Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som
beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det
att Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka
möjligheter det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens
strandlinjer för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Det bedöms även att det
finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning
gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir
en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
maj 2021



Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021



Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november
2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-10-13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Motionen anses besvarad i och med följande:
Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en
översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt
undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa.

Yttrande
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag tillbeslut och att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Kultur- och fritidskontoret
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