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Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar följande direktiv för det fortsatta arbetet med 

fördjupad översiktsplan för Bro:  

1 Genom aktiva beslut och insatser förflyttar kommunen gradvis 

tyngdpunkten i Bro söderut mot Centrumrondellen vid 

Enköpingsvägen och mot Köpmanvägen, för att i förlängningen knyta 

ihop station och centrum. Detta möjliggörs genom att aktivt arbeta med 

befintligt centrum, utemiljöer och kommersiella förutsättningar, och även 

genom att främja handel och möjliga affärslokaler söder om dagens 

centrum ner mot rondellen och Köpmanvägen. 

 

2 Kommunen ska utveckla stationen till en mötesplats och knutpunkt i 

småstaden Bro, där människor från olika delar av Bro kan mötas. 

Verka för att skapa en västlig entré till stationen för att ytterligare 

knyta ihop Trädgårdsstaden med Bro norr om järnvägen.  

 

3 Kommunen ska utveckla Enköpingsvägen och Köpmanvägen till 

huvudstråk och småstadsgator som knyter ihop Bro och på så sätt 

stärker sammanhållningen och småstadskänslan. För Enköpingsvägen 

bör detta ske med hjälp av förtätning med bebyggelse av småstadstyp 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. 

Sammanfattning 

Ett antal viktiga frågor, så kallade knäckfrågor, behöver avgöras innan arbetet 

med utställningsförslaget till FÖP Bro kan slutföras. För dessa frågor 

efterfrågar Samhällsbyggnadskontoret fördjupad vägledning från 

Samhällsbyggnadsutskottet. Vägledningen från Samhällsbyggnadsutskottet ges 

nu i form av särskilda direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro. 

Ställningstagandet utgår från dessa knäckfrågor: 

• CENTRUM: 
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‒ Var ligger ett framtida Centrum i Bro? 

• STATIONSOMRÅDET: 

‒ Är området en punkt att passera eller en punkt att samlas vid? 

En barriär eller en knutpunkt? 

• ENKÖPINGSVÄGEN & KÖPMANVÄGEN: 

‒ Hur ser huvudstråken ut i framtida Bro? 

Direktiven ska utgöra utgångspunkter för det fortsatta arbetet med fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Bro. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 13 april 2021 

Ärendet 

Ett antal viktiga frågor, så kallade knäckfrågor, behöver avgöras innan arbetet 

med utställningsförslaget till FÖP Bro kan slutföras. För dessa frågor 

efterfrågar Samhällsbyggnadskontoret fördjupad vägledning från 

Samhällsbyggnadsutskottet. Vägledningen från Kommunstyrelsen ges nu i 

form av särskilda direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro. 

Ställningstagandet utgår från dessa knäckfrågor: 

• CENTRUM: 

‒ Var ligger ett framtida Centrum i Bro? 

• STATIONSOMRÅDET: 

‒ Är området en punkt att passera eller en punkt att samlas vid? 

En barriär eller en knutpunkt? 

• ENKÖPINGSVÄGEN & KÖPMANVÄGEN: 

‒ Hur ser huvudstråken ut i framtida Bro? 

Direktiven ska utgöra utgångspunkter för det fortsatta arbetet med fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Bro.  

1. Bro torg. Var ligger den framtida tyngdpunkten i Bro? 

Varför är detta en knäckfråga? 

Det saknas i dagsläget ett tydligt ställningstagande om var Bro ska ha sitt 

centrum på längre sikt. Med expansion och kraftig tillväxttakt riskerar 

centrumutveckling att ske på flera platser, varför ett tydligt och konkret 

ställningstagande är såväl ekonomiskt som socialt hållbart. Ett trivsamt och 

välfungerande småstadscentrum skapar liv och rörelse och ökar tryggheten, ger 

arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad service. Ett centrum är också en 

målpunkt dit människor från olika områden och med olika förutsättningar tar 

sig och möts i vardagen. Under arbetet med FÖP:arna har frågan lyfts från 
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olika håll om ifall Bro centrum borde förskjutas söderut eller förläggas till en 

ny plats, till exempel vid stationen på södra sidan om järnvägen (i 

Trädgårdsstaden). Denna fråga behöver ett tydligt svar i FÖP Bro.  

Vilken viljeinriktning har kommunen idag? 

I gällande översiktsplan (ÖP 2010) slås det fast att kommunen ska verka för att 

dess två centra – Bro och Kungsängens centrum – stärks för att möjliggöra ett 

större utbud av dagligvaruhandel och kommersiell service. Det står också i ÖP 

2010 att Bro centrums funktion ska stärkas genom att stråket mellan Bro 

centrum och pendeltågsstationen förtydligas. Att Bro centrum fortsatt ska vara 

Bro centrum är också utgångspunkten i de antagna planerna för 

Trädgårdsstaden och Tegelhagen, som båda erbjuder begränsade ytor för 

centrumutveckling.  

FÖP Bro behöver uttrycka en tydlig viljeinriktning att verkligen satsa på 

Bros småstadskärna och utveckla torg, centrum och sammanbindande 

infrastruktur på ett sätt som knyter ihop Bro och de människor som bor 

där. På så sätt ökar den sociala hållbarheten, tryggheten och 

småstadskänslan.  

Har FÖP-arbetet gett oss någon ny kunskap som har betydelse för knäckfrågan? 

Inom ramen för arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för Bro och 

Kungsängen har följande rapporter tagits fram som har betydelse för frågan om 

Bro centrums framtid: 

 En handelsutredning som belyser Bro centrums förutsättningar att 

fortsätta vara Bro centrum. Utredningen tittar också på hur den fysiska 

planeringen kan göra så att Bro centrum fortsätter vara Bro centrum, 

och vilka politiska beslut som krävs för att så ska ske. 

 En marknadsanalys för nya bostäder i Bro centrum. Analysen tittar på 

vilka målgrupper som bedöms vara intresserade av att bo i centrala Bro 

på lite längre sikt, samt vilka marknadsmässiga förutsättningar som 

finns för nyproduktion av bostäder i området. Allt detta utgör viktiga 

förutsättningar för ett levande centrum på befintlig plats i Bro samt för 

övrig planering. 

 En förstudie över Bro centrum som beskriver olika utvecklingsscenarier 

för utveckling och fysisk planering av Bro centrum. 

Vad säger underlagen? 

Utredningarna är kunskapsunderlag och tar inte ställning i principiella frågor 

om kommunens utveckling framåt. Men förstudien för Bro centrum visar på ett 

övertygande sätt att det finns stor potential att utveckla Bro centrum genom 

förtätning och gestaltning, och genom att på sikt flytta tyngdpunkten för handel 

och service söderut mot rondellen och Köpmanvägen. Detta skulle bidra till att 

koppla ihop stationen med centrum och på så sätt stärka centrala Bro, från 

stationen till nuvarande centrum som mötesplats och knytpunkt för Broborna.  
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Handelsutredningen visar att det finns tillräckliga kommersiella förutsättningar 

för att Bro Centrum ska kunna fortsätta vara Bros Centrum, men att det krävs 

goda fysiska förutsättningar. Det ska till exempel vara lätt att ta sig till centrum 

med bil, kollektivtrafik, cykel och till fots. Entréerna bör vara tydliga och väl 

markerade, och parkeringen bör vara rätt dimensionerad efter behoven.  

Sammanfattningsvis finns goda möjligheter att utveckla en attraktiv 

småstadskärna i Bro, som bidrar till ökad social och ekonomisk hållbarhet för 

både boende och handlare.  

Förslag till direktiv 

Genom aktiva beslut och insatser förflyttar kommunen gradvis 

tyngdpunkten i Bro söderut mot rondellen vid Enköpingsvägen och mot 

Köpmanvägen, för att i förlängningen knyta ihop station och centrum.  

Detta möjliggörs genom att aktivt arbeta med befintligt centrum, utemiljöer 

och kommersiella förutsättningar, och även genom att främja handel och 

möjliga affärslokaler söder om dagens centrum ner mot rondellen och 

Köpmanvägen. 

2. Hur ska stationsområdet utvecklas?  

Varför är detta en knäckfråga? 

Det saknas i dagsläget ett tydligt ställningstagande om hur kommunen ser 

på framtiden för Bro station. Ska den vara en knutpunkt och mötesplats, 

eller bara en punkt att passera förbi? 

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. 

Man vill kunna byta smidigt mellan buss, cykel, bil eller taxi och pendeltåg. 

Allt detta tar mark i anspråk. Själva stationen är redan idag för trång och mark 

behöver reserveras i området runt omkring för bytespunktens funktioner som 

inte kan förläggas på annan plats. Planeringen behöver även ta ställning till hur 

man på bästa sätt utnyttjar marken längs Köpmanvägen för att knyta ihop 

stationen med centrum.  

Vilken viljeinriktning har kommunen idag? 

Redan i ÖP 2010 konstateras att det finns ett behov av en utbyggnad av Bro 

station, med en ny uppgång till den nordvästra änden av perrongen. Detta 

skulle minska avståndet till arbetsplatserna och tillkommande bostäder i de 

västra och södra delarna av Bro, och därmed göra kollektivtrafiken mer 

lättillgänglig. Det bör också minska trängseln som redan idag är stor i 

nuvarande stationsbyggnad.  

ÖP 2010 slår i planeringsinriktningar fast att kommunen ska verka för en 

komplettering av Bro station med en ny in-/utgång, och skapa fler 

infartsparkeringar för både bil och cykel. ÖP 2010 säger också att kommunen 
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ska reservera mark i nya detaljplaner för att i framtiden möjliggöra fyrspår på 

Mälarbanan.  

I kapitlet om Bro slår ÖP 2010 fast att kommunen ska överbrygga järnvägen 

som barriär och koppla tydligt samman nuvarande Bro med nya tätortsdelar 

söder om spåren. Kommunen ska också bygga tätt nära stationen och öka 

tillgängligheten till stationen för cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer. 

FÖP Bro behöver ytterligare förtydliga visionen för Bro station och hur 

den kan utvecklas som en del av en småstadskärna som knyter ihop olika 

delar av Bro. 

Har FÖP-arbetet gett oss någon ny kunskap som har betydelse för knäckfrågan? 

Stationsutredningen undersöker tre olika scenarier för stationsutveckling: 

befintlig entré, östlig entré och västlig entré. Scenariot befintlig entré bygger på 

att Bros befintliga stationsläge och entré utvecklas och rustas upp. Scenariot 

Västlig entré bygger på att befintligt stationsläge och entré utvecklas och rustas 

upp samt att en ny pendeltågsentré etableras i ett västligt läge. Scenariot Östlig 

entré bygger på att det byggs en ny perrong öster om dagens perrongläge. Alla 

tre scenarier innebär också att bussterminalens kapacitet utökas.  

Utöver detta ger förstudien förslag på vidare utredningar som ytterligare skulle 

stärka kunskapen om förutsättningarna för stationsutvecklingen.  

Vad säger underlagen? 

Förstudien tar inte ställning för något av scenarierna, utan beskriver bara 

förutsättningar, styrkor och svagheter med respektive scenario. Det 

utvecklingsprogram som ska tas fram för Bro stationsområde ska dock ha 

alternativet Västlig entré som huvudfokus enligt ett beslut i 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-10 § 8.  

Förslag till direktiv 

Utveckla stationen till en mötesplats och knutpunkt i småstaden Bro, där 

människor från olika delar av Bro kan mötas. Verka för att skapa en 

västlig entré till stationen för att ytterligare knyta ihop Trädgårdsstaden 

med Bro norr om järnvägen.  

3. Huvudstråken – Enköpingsvägen och Köpmanvägen. 

Varför är detta en knäckfråga? 

Det saknas idag ett tydligt ställningstagande för att Enköpingsvägen och 

Köpmanvägen behöver utvecklas som viktiga huvudstråk och småstadsgator. 

Tydliga huvudstråk bidrar till att människor rör sig och möts, både längs vägen 

och vid målpunkter som torg och parker som ligger i anslutning till stråken. 

Det får inte vara någon tvekan om att kommunens viljeinriktning är att 

Enköpingsvägen och Köpmanvägen utvecklas på ett sätt som knyter ihop olika 

delar av Bro och stärker småstadskänslan och den sociala hållbarheten.  
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Bro samhälle definieras idag av otydliga stråk, framför allt mellan stationen 

och torget. Enköpingsvägen som går i öst-västlig riktning genom Bro är en stor 

barriär och ger upplevelsen av genomfartsled snarare än småstadsgata. 

Köpmanvägen å sin sida är inte gestaltad som ett huvudstråk idag, trots att det 

är den genaste vägen mellan stationen och Bro torg. Att göra småstadsgator 

av huvudstråken och skapa trevliga och attraktiva gaturum är en viktig 

byggsten för att stärka småstadskänslan, tryggheten och orienterbarheten 

i centrala Bro.   

Vilken viljeinriktning har kommunen idag? 

I ÖP 2010, kapitel 10 om Bro, slås det fast i en planeringsinriktning att 

kommunen ska utveckla stråket mellan stationen och Bro centrum. I den 

löpande texten står det också att det är av särskilt intresse att se över vägarna 

och förändra intrycken från trafikled till gaturum med hjälp av till exempel 

vegetation och kompletteringsbebyggelse. Det står också att Enköpingsvägen 

på sikt bör kunna bli mer av en stadsgata genom Bro än en traditionell 

landsväg. Det saknas dock tydliga planeringsinriktningar kring detta, och även 

kring Köpmanvägens funktion. Förstudien om Bro centrum pekar på vikten av 

att göra Köpmanvägen till ett tydligare stråk för att stärka kopplingen mellan 

stationen och torget.   

Har FÖP-arbetet gett oss någon ny kunskap som har betydelse för knäckfrågan? 

Förstudien för Bro centrum bekräftar att kopplingen via Köpmanvägen från 

pendeltågsstationen till Bro centrum har svag visuell gestaltning och karaktär. 

Förstudien pekar även på det faktum att Enköpingsvägen inte är integrerad på 

ett bra sätt i området och skapar en barriär mellan stadsdelarna. Förstudien för 

Bro station visar i en integrationsanalys att omvandlingen av Enköpingsvägen 

till stadsgata skulle få stor positiv effekt på vägen som ett orienterande stråk, 

med potential för högre flöden av människor än i dagsläget.   

Vad säger underlagen? 

Som sagt är utredningarna kunskapsunderlag och tar inte ställning i principiella 

frågor om kommunens utveckling framåt. Men både stationsutredningen och 

förstudien för Bro centrum visar på flera möjliga stora vinster med att på olika 

sätt stärka Enköpingsvägen och Köpmanvägen som stråk och utveckla dem i 

riktning mot småstadsgator. Detta skulle till exempel knyta ihop centrum och 

stationen på ett tydligare sätt, ge möjlighet att skapa attraktiva och trivsamma 

gaturum och minska barriäreffekten av Enköpingsvägen.  

Förslag till direktiv 

Utveckla Enköpingsvägen och Köpmanvägen till huvudstråk och 

småstadsgator som knyter ihop Bro och på så sätt stärker 

sammanhållningen och småstadskänslan. För Enköpingsvägen bör detta ske 

med hjälp av förtätning med bebyggelse av småstadstyp 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 
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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. 

Barnperspektiv 

Den fördjupade översiktsplanen för Bro anger inriktningen för kommunens 

fysiska planering inom tätorten fram till 2040 och med utblick mot 2050. 

Planen visar hur kommunen vill använda marken och vattnet inom kommunens 

gränser, och svarar på frågor som var kommunen ska bygga, vad vi ska bygga, 

hur vi ska stärka våra frilufts- och rekreationsområden och hur vi ska planera 

för att kunna hantera klimatförändringarna och stärka den sociala hållbarheten i 

kommunen. 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. Direktiven för FÖP Bro har därför stor påverkan på barn och unga.  

Vi tror att direktiven kommer att ha positiv påverkan på barn och unga på lång 

sikt.  

Att förflytta tyngdpunkten i Bro söderut mot rondellen 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.  

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.  

Att stärka Enköpingsvägen och Köpmanvägen som centrala stråk genom Bro 

kommer att ha liknande effekt. Vi hoppas också att detta ska bidra till en 

trevligare och tryggare stadsmiljö för både barn och vuxna.  
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  / 03

BAKGRUND, SYFTE OCH PROCESS

BAKGRUND

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga 
exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga stra-
tegier för bland annat stationsområdena. Ytorna 
nära pendeltågsstationen är attraktiva för många 
olika funktioner och konkurrensen om marken är 
stor. Efterfrågan finns för stationsnära bostäder 
och pendlare vill ha en väl fungerande bytespunkt 
vid pendeltågsstationen. Resenärer vill kunna byta 
smidigt och tryggt mellan buss, cykel, bil eller taxi 
och pendeltåg. Infartsparkering för bil och cykel ska 
också finnas. Mark behöver reserveras för de funk-
tioner som behövs vid en väl fungerande bytespunkt 
och som därför inte kan förläggas på annan plats. 
Behovet är därför stort att studera helheten runt 
stationen. 

I Bro med omnejd bor idag cirka 10 600 personer, 
varav cirka 9 700 i själva tätorten. Bro station hade 
2017 totalt 4 400 på- och avstigande pendeltågsrese-
närer och totalt 2 400 bussresenärer per dygn. Kom-
munens översiktsplan medger en planberedskap för 
att Bro nästan fördubblar sin nuvarande befolkning. 
Flera plan- och genomförandeprojekt är på gång i an-
slutning till stationsområdet. Även antalet arbets-
tillfällen i Bro planeras öka. En väl fungerande kol-
lektivtrafik är mycket angelägen för såväl invånare 

som inpendlare. När Bro växer behöver busslinjerna 
ses över och bussterminalen anpassas till den ökade 
trafiken. Region Stockholms trafikförvaltning har 
därför initierat en analys av bussterminalens ka-
pacitet i ett 2030- respektive 2050-perspektiv. Nu-
varande bussterminal är för liten för den framtida 
trafiken. Fler bussar kräver mer plats vid stationen. 

Även själva pendeltågsstationen behöver förbättras. 
Den fungerar redan idag dåligt i rusningstid. Kom-
munen har länge drivit frågorna om en översyn av 
befintligt stationshus och om ytterligare en entré 
till perrongen, vilket skulle göra kollektivtrafiken 
mer lättillgänglig. I samband med detta finns också 
förslag på en ny vägförbindelse över/under järnvä-
gen. Den skulle minska järnvägens barriäreffekt och 
binda ihop samhället bättre.

SYFTE

Syftet med studien är att ta fram olika scenarier för 
utveckling och fortsatt fysisk planering och dispo-
sition av ytor för olika funktioner i Bro stationsom-
råde. Förstudien är tänkt att kunna användas som 
underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplaner, 
detaljplaner och övrig planering av åtgärder i områ-
det. 

PROCESS

Scenarierna har tagits fram i samarbete med kom-
munens projektgrupp där kontinuerliga avstäm-
ningar i form av skissmöten och workshops har 
hållits. Trafikförvaltningens uppskattade behov av 
hållplatser ligger till grund för scenariernas buss-
terminallösningar. Särskilda möten för att stämma 
av och för att skissa på bussterminalen har hafts 
med Trafikförvaltningen och Trafikverket.

Under skissprocessen har flera olika alternativa 
lägen och lösningar för bussterminal och pendel-
tågsentréer prövats. De idéer som prövats men som 
projektgruppen valt att ej gå vidare med finns sam-
manfattade i rapporten. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 09

BARNENS BRO - NULÄGE

CENTRUMUTVECKLING

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN

Kartan visar ett antal aspekter som påverkar barns 
rörelse och vistelse i Bro. Gator med höga hastig-
heter utgör barriärer, i synnerhet för barn. I det här 
fallet är framförallt Enköpingsvägen en sådan bar-
riär som skiljer de norra och södra delarna av Bro. 
Norr om Enköpingsvägen har nätet antingen låga 
hastigheter, eller är enbart för gående och cyklister 
vilket ger barn goda möjligheter att röra sig fritt. Här 
finns också viktiga målpunkter i form av skolor och 
idrottsanläggningar. Söder om Enköpingsvägen är 
gatorna i majoritet öppna för biltrafik. Stationsvä-
gen är skyltat med högre hastighet och kan utgöra en 
barriär för att nå stationen och bussterminalen.

Idrottsanläggningarna söder om spåren ligger läng-
re från befintlig bebyggelse, vilket kan göra att barn 
i mindre utsträckning kan ta sig dit själva. Vägen dit 
går via gångtunneln under spårområdet vilket kan 
bidra till att vägen upplevs som otrygg eftersom den 
är avskild från övrig bebyggelse.
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Enköpingsvägen

Stationsvägen

H
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Bro station
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 10

PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN MED PÅGÅENDE PLANERING

CENTRUMUTVECKLING

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN

Kartan beskriver parker och grönområden i befintlig 
situation samt enligt föreslagna förändringar i FÖP 
(FÖP Bro 2040, samrådsförslag 200609), förstudie 
Bro centrum och strukturplan Trädgårdsstaden. 

I de norra delarna av Bro finns stora anlagda parker, 
och även naturområden. Söder om Enköpingsvägen 
finns stora parker i den östra delen, men väster om 
Köpmanvägen saknas i dag parker. Utvecklingen av 
en park kring Sätrabäcken, tillsammans med park-
utvecklingen på befintlig idrottsplan vid Härnevi-
skolan är därför positiv. I Trädgårdsstaden planeras 
inga större parker. Med en bättre koppling över spå-
ren skulle den utvecklade parken vid Sätrabäcken i 
kombination med Svampparken norr om Enköpings-
vägen, kunna användas även av de boende i Träd-
gårdsstaden. Sannolikt behöver detta ändå kombi-
neras med parkutveckling i Trädgårdsstaden.
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 11

MÅLPUNKTER MED PÅGÅENDE PLANERING

Kartan beskriver målpunkter i befintlig situation 
samt enligt föreslagna förändringar i FÖP (FÖP Bro 
2040, samrådsförslag 200609) och strukturplan 
Trädgårdsstaden. 

De föreslagna nya målpunkterna  i Trädgårdsstaden 
är främst av lokal karaktär. Samlade målpunkter 
som riktar sig till alla Brobor kommer fortfarande 
vara koncentrerat i centrum.

CENTRUMUTVECKLING

Blandade funktioner, t.ex. bu-

tiker, restauranger, bibliotek, 

sport, skola och park

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN
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SCENARION / 16

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - TRAFIK OCH ANGÖRING

Den befintliga infartsparkeringen utökas något och 
det tillkommer ytterligare infartsparkering i Träd-
gårdsstaden liksom ytterligare en parkering väster 
om stationen.

Bussterminalen är lokaliserad kring ett kvarter. 
Bussarna använder den östra delen av Härnevi skol-
väg, delar av Allévägen liksom den västra förläng-
ningen av Stationsvägen. 

Härnevi skolväg föreslås öppnas upp för skolbuss-
trafik liksom begränsad genomfartstrafik med en 
utformning som gör att hastigheten anpassas till 
fotgängare och cyklister.

Köpmanvägen

Härnevi skolväg

Stationsvägen

Allévägen

Trädgårdsstaden

Bro station

Härneviskolan

Bro
 ce

ntr
um

A

BC

Gamla stationshuset

Järnvägsparken

  

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

 Bil (25m2/p) 70ST (1750m2) 116ST (2900m2)  

 Cykel (2,5m2/p)   227ST (570m2)

    

 Bil (25m2/p) 1740m2 2900m2

 Cykel (2,5m2/p) 400m2 1000m2

   

  

  

   

  

    

240 ST (6000m2)

99 ST (250m2)

250m2

145 ST (360m2)

Parkeringsbehov 

Parkering i scenario Befintlig entré

6000m2
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SCENARION / 17

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

Dagens linje 555 har delats upp i två linjer 555V (Bro 
station - Kungsängen station) och 5CCV (Låssa kyr-
ka - Bro station) Linje 556 (Ådö-Bro station) kvarstår 
och en ny linje 5UU (Tegelhagen-Bro station) går pa-
rallellt med linje 556 genom Trädgårdsstaden).

Trafikflödena är tagna från kommunens prognos för 
år 2040  Scenario 4. Prognosen redovisar eftermid-
dagens maxtimme som är omräknad till dygnstrafik 
med omräkningsfaktorn 10

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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SCENARION / 21

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

Dagens linje 555 har delats upp i två linjer 555V (Bro 
station - Kungsängen station) och 5CCV (Låssa kyr-
ka - Bro station) Linje 556 (Ådö-Bro station) kvarstår 
och en ny linje 5UU (Tegelhagen-Bro station) går pa-
rallellt med linje 556 genom Trädgårdsstaden).

Trafikflödena är tagna från kommunens prognos för 
år 2040  Scenario 4,  Prognosen redovisar eftermid-
dagens maxtimme som är omräknad till dygnstrafik 
med omräkningsfaktorn 10. En mindre omfödelning 
av trafiken har gjorts med hänsyn till att den norra 
anslutningen mot  Enköpingsvägen inte finns med i 
kommunens prognos.  

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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SCENARION / 26

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - TRAFIK OCH ANGÖRING

B

A

B

C

Detta alternativ bygger på att befintligt stationsläge 
och entré utvecklas och rustas upp samt att en ny 
pendeltågsentré etableras i ett östligt läge. 

Bussterminalen får en utökad kapacitet och lokali-
seras längs båda sidorna av Stationsvägen. Regle-
ring och pausbussar förläggs öster om det gamla sta-
tionshuset och vänder i östra delen av Stationsgatan.  

Den befintliga infartsparkeringen flyttas till ett läge 
väster om den befintliga pendeltågsentrén och kom-
pletteras med en infartsparkering i Trädgårdssta-
den.  

Ett mer östligt läge för parkering har också utretts 
men avskrivits då det anses ligga för långt från sta-
tionsentéerna.

  

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

 Bil (25m2/p) 70ST (1750m2) 116ST (2900m2)  

 Cykel (2,5m2/p)   227ST (570m2)

    

  

  

   

  

  

   

  

    

RING SK S  20101

G    

 B l (2 m2 p) 70ST (17 0m2) 116ST (2900m2) 3ST ( 8 5m )

 Cyk l (2 5m2 p 64S  (160m2) 0S  (300m 2 7ST (570m2)

 intlig  läge B o ta ion

 Bi  (25m2/p) 40m2 2900m2 58 0m2

  

   

  

  2

   

 Bil (25m2/p) 1900m2

 Cykel (2,5m2/p) se läge B 800m2 1000m2

Parkeringsbehov 

Parkering i scenario Östlig entré

1800m2

240 ST (6000m2)

6000m2

99 ST (250m2) 145 ST (360m2)
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SCENARION / 27

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

Dagens linje 555 har delats upp i två linjer 555V (Bro 
station - Kungsängen station) och 5CCV (Låssa kyr-
ka - Bro station). Linje 556 (Ådö-Bro station) kvar-
står och en ny linje 5UU (Tegelhagen-Bro station) 
går parallellt med linje 556 genom Trädgårdsstaden) 
.

Trafikflödena är tagna från kommunens prognos för 
år 2040  Scenario 4. Prognosen redovisar eftermid-
dagens maxtimme som är omräknad till dygnstrafik 
med omräkningsfaktorn 10.

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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SCENARION / 30

ÖVRIGT SCENARIO FÖR BUSSTERMINAL

Under arbetsprocessen har flera olika scenarion, lägen och utform-
ningar för bussterminaler testats och utvärderats. Ett av de scenarion 
som utredningen ej valde att gå vidare med är en variant av Scenario 
Befintlig entré. I förslaget är bussterminalen lokaliserad kring ett sam-
lat busstorg i direkt anslutning till den befintliga pendeltågsentrén. 

En bussterminal med denna utforming är effektiv, kompakt och ger en 
god överblickbarhet för resenärerna. Dock uppfyller den ej i tillräcklig 
utsträckning kapacitetskraven för bussterminalen. 
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KONSEK VENSANALYSER / 32

TILLGÅNG TILL GATUNÄTET

NUL ÄGE

ALTERNATIV UTVECKLING BEFINTLIG UPPGÅNG

FÖP 2040 INKL. TR ÄDGÅRDSSTADEN

ALTERNATIV UTVECKLING VÄSTLIG UPPGÅNG ALTERNATIV UTVECKLING ÖSTLIG UPPGÅNG

Om området väster om den nya stationsentrén i sce-
nario Västlig entré får ett utvecklat vägnät för gående 
innebär det en bättre integration. Analysen förutsät-
ter att Enköpingsvägen i alternativet omvandlas till 
stadsgata väster om Råbyrondellen. Stationsvägen 
förlängs och bildar ett viktig stråk parallellt med spå-
ren. Förlängningen sker även i de andra scenarierna 
men får här liten påverkan på helheten eftersom ga-
tunätet i övrigt inte utvecklas.





60 Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro - KS 21/0168-4 Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro : Rapport från förstudie om utveckling av Bro stationsområde (2021-02-01)

KONSEK VENSANALYSER / 34

GRÖNSTRUKTUR

PARKER OCH GRÖNOMR ÅDEN I ALTERNATIV UTVECKLING BEFINTLIG ENTRÉ OCH UTVECK-

LING ÖSTLIG ENTRÉ

PARKER OCH GRÖNOMR ÅDEN I VÄSTLIG ENTRÉ

Scenario utveckling västlig entré innebär möjligheter till ökad parkutveckling 
längs Sätrabäcken. Det är positivt både för områdena norr om järnvägen,  men 
även för Trädgårdsstaden. För att Sätrabäcksparken ska komma de boende i 
Trädgårdsstaden till del krävs dock bättre kopplingar över spåren än idag. 
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Inget scenario i förstudien innebär nya målpunkter 
för barn på övergripande nivå, även om själva sta-
tionsmiljön är en viktig plats även för barn.  Härne-
vi skolväg som idag är skyltad 30 km/h men som på 
grund av sin utformning sannolikt har lägre faktisk 
hastighet blir i förslaget en gångfartsgata som trafi-
keras av skolbussar samt angöring till befintliga fast-
igheter. 

Nya målpunkter som planeras för barn är bland an-
nat Härnevi bollplan som kan omvandlas till en ak-
tivitetspark. Även området kring Sätrabäcken har 
potential att utvecklas till en attraktiv plats för barn 
och unga. 

FÖRSLAG BARNENS BRO
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KONSEK VENSANALYSER / 36

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK

A

A

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
bussterminalen liksom till omgivande stråk bra, vil-
ket skapar goda förutsättningar att kunna orientera 
sig till och från platsen och olika målpunkter. Över-
blickbarheten bidrar även till upplevelsen av trygg-
het. 
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KONSEK VENSANALYSER / 37

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 1

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

Genom att skapa en plats som riktar sig mot pendel-
tågsentrén får man en direkt kontakt mellan den nya 
gatan (kopplingen från Enköpingsvägen) och sta-
tionsentrén. 

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
delar av bussterminalen liksom till omgivande stråk 
bra, vilket skapar goda förutsättningar att kunna 
orientera sig till och från platsen och olika målpunk-
ter. Överblickbarheten bidrar även till upplevelsen 
av trygghet. 

 

H
ärnevi skolväg

Stationsvägen
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KONSEK VENSANALYSER / 38

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 2

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över  
delar av bussterminalen liksom till omgivande stråk 
bra.

 

B

B
Köpmanvägen

Stationsvägen

Allévägen
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KONSEK VENSANALYSER / 39

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 1

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
bussterminalen liksom till omgivande stråk bra, vil-
ket skapar goda förutsättningar att kunna orientera 
sig till och från platsen och olika målpunkter. 

Överblickbarheten bidrar även till upplevelsen av 
trygghet. 

 

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta
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KONSEK VENSANALYSER / 40

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 2

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
bussterminalen liksom till omgivande stråk bra, vil-
ket skapar goda förutsättningar att kunna orientera 
sig till och från platsen och olika målpunkter. 

Överblickbarheten bidrar även till upplevelsen av 
trygghet. 

 

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta
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UTVÄRDERING OCH FORTSATT ARBETE / 42

UTVÄRDERING TRE SCENARION

+ Kopplingen (Köpmanvägen) mellan Bro centrum 
och Bro station  stärks med ny bebyggelse och små 
mötesplatser. 

+ Kopplingen till Trädgårdsstaden stärks med en 
tydligare och generösare gångtunnel. 

- Möjligheten till vidare utveckling i form av förtät-
ning är begränsad

+ Utvecklingen av den befintliga entrén kan ses som 
en etapp i en vidare utbyggnad av ”Västlig entré”

+ Kopplingen (Köpmanvägen) mellan Bro centrum 
och Bro station  stärks med ny bebyggelse och små 
mötesplatser. 

+ Kopplingen till Trädgårdsstaden stärks ytterli-
gare med flera kopplingar i form av två gångtunnlar 
och eventuellt en brokoppling

+ Det finns möjlighet till vidare utveckling av mar-
ken kring den västliga entrén

+ Parken vid Sätrabäcken blir en del av stationsmil-
jön och därmed en naturlig del av Bro

+ Kopplingen (Köpmanvägen) mellan Bro centrum 
och Bro station  stärks med ny bebyggelse och små 
mötesplatser. 

+ Kopplingen till Trädgårdsstaden stärks med yt-
terligare en gångtunnel 

+ Järnvägsparken och det gamla stationshuset blir 
en del av den östliga entréns stationsmiljö 

 

1. Hur påverkar scenariet Bro som helhet, inklusive Bro centrum och Trädgårdsstaden?
Scenario Västlig entré

 

Scenario Västlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Östlig entré

 

Scenario Östlig entré
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+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Gångtunneln mellan Bro station och Trädgårdssta-
den stärks

+ Härnevi skolväg öppnas upp som lågfartsgata för 
målpunktstrafik till skolan samt skolbuss

- Härnevi skolväg öppnas upp vilket medför en viss  
förändring av gatan samt ökad trafik

+ Förbättrade förutsättningar för fotgängare och cy-
klister 

+ Kortast körsträckor för busslinjerna

+ En kompakt och överblickbar bussterminal

+ Väl exponerad stationsentré

+ Bebyggelse som ger aktiva fasader till busstorget

- Fotgängare och cyklister behöver korsa gator med 
fordonstrafik i flera riktningar 

+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Kopplingen mellan Bro och Trädgårdsstaden stärks 
med flera kopplingar

+ Härnevi skolväg öppnas upp som lågfartsgata för 
målpunktstrafik till skolan samt skolbuss

- Härnevi skolväg öppnas upp vilket medför en viss  
förändring av gatan samt ökad trafik

+ Förbättrade förutsättningar för fotgängare och cy-
klister 

+/- Busslinjernas långa enkelriktade slinga förbi sta-
tionen minskar busstrafiken på Köpmanvägen, men 
förlänger körsträckorna. 

+ En långsträckt bussterminal med avstigning i väs-
ter och påstigning i öster

+ Väl exponerade stationsentréer

+ Bebyggelse som ger aktiva fasader till busstorget i 
det östra läget samt potential till ny bebyggelse i när-
heten av det västra stationsläget

- Fotgängare och cyklister behöver korsa gator med 
fordonstrafik i flera riktningar

 

+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Kopplingen mellan Bro och Trädgårdsstaden stärks 
med flera kopplingar

+ Härnevi skolväg öppnas upp som lågfartsgata för mål-
punktstrafik till skolan samt skolbuss

- Härnevi skolväg öppnas upp vilket medför en viss  för-
ändring av gatan samt ökad trafik

- Smal trottoar längs med den norra sidan av Stationsvä-
gen

- Bussarnas vändplats långt österut på Stationsvä-
gen förlänger körsträckorna.

- Kombinerad bussterminal och bilgata längs Stations-
vägen kan skapa en otydlig och otrygg situation för rese-
närer

+ /- Väl exponerad stationsentré i det befintliga läget. 
Mindre väl exponerad stationsentré i Järnvägsparken.

+ Bebyggelse som ger aktiva fasader till busstorget i det 
befintliga läget. Gamla stationshuset kan bidra till ak-
tiva fasader nära det nya stationsläget.

- Fotgängare och cyklister behöver korsa gator med for-
donstrafik i flera riktningar

2. Hur påverkar scenariet kommunikationer och stråk?

3. Uppfyller scenariots stationsutformning kvalitén som attraktiv, effektiv och trygg resenärsmiljö?

Scenario Västlig entré

 

Scenario Västlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Östlig entré

 

Scenario Östlig entré

 



60 Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro - KS 21/0168-4 Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro : Rapport från förstudie om utveckling av Bro stationsområde (2021-02-01)

UTVÄRDERING OCH FORTSATT ARBETE / 44

- Entréplatsen är en trafikdominerad plats som ej 
uppfyller säkra stråk och passager för barn 

+ Rakare och enklare stråk och passager liksom en 
god överblickbarhet stärker orienterbarheten på 
och kring busstorget och entréplatsen

+ En tydligare entréplats för både passage och vis-
telse liksom småskalig bebyggelse med aktiva fasa-
der bidrar till att stärka en välkomnande entré till 
Bro

- Entréplatsen är en trafikdominerad plats som ej 
uppfyller säkra stråk och passager för barn

+ Rakare och enklare stråk och passager liksom en 
god överblickbarhet stärker orienterbarheten på 
och kring busstorget och entréplatsen

+ En tydligare entréplats för både passage och vis-
telse liksom småskalig bebyggelse med aktiva fasa-
der bidrar till att stärka en välkomnande entré till 
Bro

 

- Entréplatsen är en trafikdominerad plats som ej upp-
fyller säkra stråk och passager för barn

-Smala trottoarer uppfyller ej krav för en god miljö för 
fotgängare

+ Rakare och enklare stråk och passager liksom en god 
överblickbarhet stärker orienterbarheten på och kring 
busstorget och entréplatsen

+ Den västra entrén får en tydligare entréplats för både 
passage och vistelse liksom småskalig bebyggelse med 
aktiva fasader som bidrar till att stärka en välkomnan-
de entré till Bro

- Den östra stationsentrén ligger mer anonymt och dolt 
i Järnvägssparken och riskerar att upplevas som otrygg 

4. Uppfyller scenariots bussterminallösning behovet av goda bytesmöjligheter mellan olika trafikslag?

5. Hur är den rumsliga upplevelsen kring entréplatsen avseende barnperspektivet, orienterbarhet och att skapa en välkomnande småstadskänsla? 

 

+ En kompakt bussterminal i direkt närhet till be-
fintlig stationsentré ger effektiva bytesmöjligheter

+ Parkering för både cykel och bil i direkt anslut-
ning till stationsentré och bussterminal

+ En långsträckt bussterminal med bra logistik 
med avstigning intill den västra entrén och påstig-
ning i den östra entrén

+ Parkering för både cykel och bil i direkt anslut-
ning till stationsentréer och bussterminal

 

+/- En relativt kompakt bussterminal i närheten av  
de båda stationsentréerna. Dock ej i direkt anslut-
ning till dem. 

+ Parkering för cykel i direkt anslutning till sta-
tionsentréer och bussterminal

+/- Parkering för bil i direkt anslutning till den be-
fintliga stationsentrén. Ej bilparkering i anslutning  
till den östra stationsentrén

Scenario Västlig entré

 

Scenario Västlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Östlig entré

 

Scenario Östlig entré
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Övergripande utredningar:

- Tillgång till parker och grönytor: vilken roll kan 
parken vid Sätrabäcken spela, och finns det risk för 
parkbrist i Trädgårdsstaden?

- Åtgärdsbehov för att minska hastigheter på befint-
liga gator i Bro

- Vad tycker Bro-borna? Dialog om stationsmiljön 
idag och eventuellt om alternativa utvecklingar. 

Trafikala utredningar:

- Utreda möjligheten att bredda befintlig undergång 
vid pendeltågsentrén och möjligheterna till nya un-
dergångar i västligt och östligt läge.

Scenario Befintlig entré

- Förprojektering av Scenario Befintlig entré för att 
säkerställa alla mått och bussuppställningsplatser i 
anslutning till dagens järnvägsuppgång.

- Studera effekterna av att öppna Härnevi skolväg. 
Hur ska gata utformas för att den ska vara trafiksä-
ker och att det inte blir någon genomfartstrafik.

- Utreda vidare behovet av parkeringsplatser för for-
don och cyklister. Säkerställa detta och fysisk place-
ring av dessa.  

Scenario Västlig entré

- Utreda anslutningen till Enköpingsvägen tillsam-
mans med en vägkoppling över/under järnvägen och 
placering av infartsparkering på nord-västra sidan.

- Utreda GC-förbindelse under/över järnvägen vid 
den västra stationsuppgången.

- Förprojektering av bussgatan längs järnvägen för 
att säkerställa måtten.  

Scenario Östlig entré

- Utreda/studera olika möjliga lösningar till anslut-
ningsspår till  Nygård och Pendeltågsdepån vid en 
utbyggnad av plattformen i ett östligt läge. 

- Fördjupade utformningsstudier av bussgatan och 
tomtutfarterna.

- Fördjupade studier över parkeringsplatser och cy-
kelparkeringarnas placering på Stationsvägen. 

- Utredning om hur ”torget” vid dagens stationsupp-
gång skall disponeras och hur kommunens fastighe-
ter skall disponeras i Scenario Östlig entré. Ska det 
ligga en parkeringsanläggning här ?

FORTSATTA UTREDNINGAR
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Förstudie utveckling av Bro centrum 
 Underlag till arbetet med fördjupad översiktsplan för Bro. 

Varför gör vi det här? 

Samhällsbyggnadschefen fick i mars 2019 i uppdrag av Samhällsbyggnadsutskottet att genomföra en 
förstudie med olika scenarier för utveckling och fysisk planering av Bro centrum. Beslutet bifogas 
som bilaga. Arbetet har pågått intensivt under vår och tidig höst.  

Förstudien består av en bostadsmarknadsanalys, en handelsanalys och en arkitektstudie.  
I arbetsgruppen har representanter från Samhällsbyggnadskontoret och Upplands-Brohus deltagit. 
Avstämningar har också skett med andra fastighetsägare, handlare och bostadsrättsföreningar i 
området. De som vi ännu inte hunnit hämta in kunskaper och tankar ifrån fortsätter vi att samverka 
med under hösten 2019. 

Förstudien är en undersökning om ”vad som kan vara möjligt”. Det är inte ett resultat som ska 
beslutas om att ”just så här ska det bli”.  

Tidshorisonten för utredningen är på lång sikt. Den utgör underlag till bland annat arbetet som pågår 
med den fördjupade översiktsplanen för Bro tätort. Där sträcker sig planeringsidéerna ända till år 
2040 - 2050. 

Vad tar vi med oss vidare i arbetet med den fördjupade översiktsplanen? 

Det finns en stor potential i Bro centrum. Kommunen kan tillsammans med andra aktörer i området 
göra en tydlig satsning på att utveckla centrala Bro genom förtätning och gestaltning av den 
offentliga miljön. Bro centrum kan fortsätta vara, och förädlas som, stadsdelscentrum.  

Vi bör vara flexibla och satsa på attraktivitet i de tillskott av bostäder och andra typer av lokaler som 
görs. Vi kan ge goda förutsättningar för till exempel bostäder för en ökande äldre befolkning. 

Centrumets attraktivitet är lika beroende av dess utbud och innehåll som att de fysiska 
förutsättningarna är goda.  

Kommunen kan stärka orten genom att etablera verksamheter som gör att antalet besökare i centrum 
ökar, skapa nya målpunkter, välutvecklade boendekoncept och ge Bro centrum en ännu tydligare 
identitet som småstad. 

24 september 2019 
Avdelningen för övergripande samhällsplanering, Samhällsbyggnadskontoret
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Handeln i Upplands-Bro 
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Utvecklingspotential för Bro Centrum
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Hur kan den fysiska planeringen göra 
så att Bro Centrum fortsätter att vara 

Bros centrum?
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Kommunens roll och rådighet vid 
utveckling av Bro Centrum
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121 88 Stockholm-Globen 

Arenavägen 7 
Tel: +46 10 722 50 00 
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  PROTOKOLL 6 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2019-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Uppdrag - förstudie utveckling av Bro 
centrum 

 Dnr KS 19/0110 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie 

gällande olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering 
av Bro centrum. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med fastighetsägare i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskott senast under 
kvartal 3 2019. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 
översiktsplan för Bro och ingå som en ingå som underlag till det 
arbetet. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 

Sammanfattning 
Under arbetet med en fördjupad översiktsplan för Bro har 
Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 
parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 
kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 
och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 
som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 
disposition av ytor i Bro centrum. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare i området och 
att förstudien samordnas med pågående arbete med fördjupad översiktsplan för 
Bro och ingå som en ingå som underlag till det arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-31, § 2 
 Denna tjänsteskrivelse 2019-02-19 
 Översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 §162   
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  PROTOKOLL 7 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2019-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie 

gällande olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering 
av Bro centrum. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med fastighetsägare i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskott senast under 
kvartal 3 2019. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 
översiktsplan för Bro och ingå som en ingå som underlag till det 
arbetet. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 

Beslutet skickas till: 

 AB Upplands-Brohus 
 Kommunfastigheter AB 
 Samtliga nämnder 

  



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Ekroth 
Kommunjurist 
Kansliavdelningen 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2021-04-27 KS 21/0302  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Förbud mot att vistas på Lillsjötoppen på 
valborgsmässoafton 2021 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  
1. att det råder förbud för allmänheten mot att vistas på Lillsjötoppen i 

Kungsängen (enligt bifogad karta med markering), Upplands-Bro 
kommun, under tiden kl. 16.00 den 30 april 2021 till och med kl. 06.00 
den 1 maj 2021. 

2. att uppdra åt kommundirektören att genomföra de åtgärder som krävs 
för att uppmärksamma allmänheten på förbudet så att det blir tydligt 
och verkningsfullt, 

3. att beslutet justeras och anslås omedelbart. 

Sammanfattning 
Under Valborgsmässoafton samlas vanligtvis flertalet personer uppe på 
Lillsjötoppen för att ta del av ett spontant valborgsmässofirande. En del är 
besökare kommer från andra kommuner. Tidigare år har antalet personer 
uppgått till upp emot 100 personer. 

Firandet på Lillsjötoppen är en spontan tillställning utan specifik arrangör. Det 
är därmed ingen som söker tillstånd, varför polisen inte har några rättsliga 
medel att förhindra firandet. I den rådande situationen med smittspridning 
behöver åtgärder vidtas för att avstyra valborgsmässofirandet på Lillsjötoppen i 
syfte att motverka trängsel och därmed risk för smittspridning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2021. 

• Karta med markeringar över område inom vilket förbudet att vistas 
gäller. 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-04-27 KS 21/0302 

 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Under Valborgsmässoafton samlas vanligtvis flertalet personer uppe på 
Lillsjötoppen för att ta del av ett spontant valborgsmässofirande. En del är 
besökare kommer från andra kommuner. Tidigare år har antalet personer 
uppgått till upp emot 100 personer. Lillsjötoppen är en till ytan begränsad plats 
som nås genom en naturstig och en smalare grusväg. Detta innebär att trängsel 
uppstår redan vid mindre folksamlingar på och i anslutnings till platsen. På 
grund av platsens ringa yta blir möjligheten att hålla avstånd mellan människor 
som vistas där begränsad. 

Firandet på Lillsjötoppen är en spontan tillställning utan specifik arrangör. Det 
är därmed ingen som söker tillstånd, varför polisen inte har några rättsliga 
medel att förhindra firandet. I den rådande situationen med smittspridning 
behöver åtgärder vidtas för att avstyra valborgsmässofirandet på Lillsjötoppen i 
syfte att motverka trängsel och därmed risk för smittspridning. 

Delegation från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
Den så kallade Pandemilagen (lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen Covid-19) möjliggör för regeringen att 
delegera möjligheten att meddela föreskrifter med syfte att förhindra eller 
förebygga smittspridningen.  

I den så kallade Begränsningsförordningen (förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19) regleras i 8 
kap. 1 § att en kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

Den 31 mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 
(KS 21/0148) att delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut med stöd av 
Pandemilagen och Begränsningsförordningen. 

Avgränsningar i förbudet 
Enligt pandemilagen får föreskrifterna inte innebära obefogade inskränkningar 
i enskildas frihet. De åtgärder som vidtas genom föreskrifterna för att förhindra 
smittspridning måste vara proportionerliga. I detta ligger att ett förbud inte får 
gälla under längre tid eller inom ett större område än vad som kan motiveras i 
förhållande till syftet att förhindra smittspridning. Folksamlingarna vid 
Lillsjötoppen på Valborgsmässoafton påbörjas normalt tidig eftermiddag och 
pågår till sent inpå natten. Förbudet föreslås därför gälla från och med kl. 16.00 
den 30 april 2021 till och med kl. 06.00 den 1 maj 2021.  



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-04-27 KS 21/0302 

 
 

Information till allmänheten om beslutet 
Av förarbeten till lagen framgår att om det införs ett förbud av nu aktuellt slag 
bör det lämpligen kommuniceras med allmänheten genom anslag eller 
avspärrningar. Därför föreslås att kommundirektören ges i uppdrag att 
tydliggöra förbudet för allmänheten med de åtgärder som krävs för att 
uppmärksamma allmänheten på förbudet så att det blir tydligt och 
verkningsfullt. 

Barnperspektiv 
Förbudet tar sikte på att förhindra smittspridning. En stor smittspridning i 
Upplands-Bro kommun skulle kunna innebära att ännu fler verksamheter 
behöver införa ännu hårdare restriktioner eller stänga helt. Detta gäller inte 
minst verksamheter som finns till för alla barn i kommunen. Att vidta åtgärder 
för att förhindra ökad smittspridning är att ta ansvar för, och värna om, livet för 
alla kommuninvånare, inte minst alla barn som bor i Upplands-Bro. 
 

Kommunledningskontoret  
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 
 

 

Bilagor 
• Karta med markeringar över område inom vilket förbudet att vistas 

gäller. 

Beslut sänds till 
• Kommundirektör 
• Kommunikationschef 
• Kommunfullmäktige  



Bilaga till tjänsteskrivelse i ärende KS 21/0302 Förbud mot att vistas på Lillsjötoppen på valborgsmässoafton  

 
 

Bilaga - Karta med markeringar över område inom vilket 
förbudet att vistas gäller 
 

 

 

 

… 




