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Er beteckning

KS 20/0541
Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

1. Upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns.
2. Att genomföra exploateringsåtgärder i enlighet med förslag till
exploateringsavtal
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen bemyndigar samhällsbyggnadschefen att fatta
erforderliga beslut för att möjliggöra exploateringsåtgärderna och
verkställa exploateringsavtalet.

Sammanfattning
Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden mellan
parterna inom ramen för förslaget till detaljplan för Tibbleängen.
Exploateringsavtalet reglerar även marköverlåtelser som innebär att kommunen
ges rådighet över allmän platsmark som park- och naturmark samt mark för
kommunal service.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 18 nya radhus,
48 kedjehus och 118 st lägenheter i flerbostadshus. Utöver detta möjliggör
detaljplanen en lekpark i områdets södra del samt ett utegym i nordöst. En ny
gata byggs från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga. Hjortronvägen
byggs om med nya kantstensparkeringar och planteringar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Principen för avtalet är att det ska vara kostnadsneutralt för kommunen när det
gäller utbyggnad av allmänna anläggningar, med undantag för att kommunen
enligt avtalsförslaget ska bekosta uppförande av lekplats och utegym inom
avtalsområdet.
Kommunen har i planförslaget, byggrätter norr om Hjortonvägen. Syftet är att
markanvisa och sälja byggrätterna. Kommunens andel av kostnaderna för
utbyggnad av allmänna anläggningar inom avtalsområdet, bekostas av köparen
genom att del av köpesumman, avsätts som exploateringsersättning.

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

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)

Datum

Vår beteckning

2020-09-26

KS 20/0541

Kommunen bygger VA-anläggningar inom avtalsområdet, vilka finansieras
med avgifter enligt gällande taxa.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 26 september 2020



Förslag till exploateringsavtal inklusive bilagor, den 26 september 2020

Ärendet
Syftet med exploateringsavtalet är att reglera frågor om exploatering.
Exploateringsavtalet klargör ansvars- och kostnadsförhållandena samt
möjliggör utbyggnad av nödvändiga allmänna anläggningar och utbyggnad i
enlighet med detaljplanen för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470
m.fl.) nr 0801.
Syftet med exploateringsavtalet är att reglera frågor om exploatering.
Exploateringsavtalet klargör ansvars- och kostnadsförhållandena samt
möjliggör utbyggnad av nödvändiga allmänna anläggningar och utbyggnad i
enlighet med detaljplanen för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470
m.fl.) nr 0801.
Allmänna anläggningar – principer för ansvars- och kostnadsfördelning
Principen för avtalet är att det ska vara kostnadsneutralt för kommunen när det
gäller utbyggnad av allmänna anläggningar, med undantag för att Kommunen
enligt avtalsförslaget ska bekosta uppförande av lekplats och utegym inom
avtalsområdet.
Finansiering av de allmänna anläggningarna inom avtalsområdet, sker på olika
sätt, nedan följer en översiktlig beskrivning.
Till största del bygger och bekostar exploatören de allmänna anläggningarna
och lämnar sedan över dem till kommunen utan ersättning. En mindre del
såsom ombyggnad av Hjortronvägen, finansieras genom att en del av
försäljningsintäkterna för kommunens byggrätter norr om Hjortronvägen,
avsätts som gatukostnadsersättning. Detta regleras mer i detalj i kommande
markanvisnings- och köpeavtal.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att i samband med att ombyggnaden av
Hjortronvägen projekteras och kostnadsberäknas, så projekteras och
kostnadsberäknas även lekplats och utegym.
Kommunen bygger VA-anläggningar inom avtalsområdet, vilka finansieras
med avgifter enligt gällande taxa.
Principer för genomförande
I och med att exploatören i detta avtalsförslag, bygger ut samtliga allmänna
anläggningar i området söder om Hjortronvägen och kommunen bygger ut VA-
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anläggningen, innebär det att två byggherrar och två olika entreprenörer ska
arbeta inom samma arbetsområde vid samma tidpunkt.
Enligt branschnormer eftersträvas en entreprenör per arbetsområde då ansvarsoch kostnadsfördelningen blir tydlig. Det finns inget hinder mot att frångå
denna princip. Det ställer dock krav på mycket noggrann planering och
samordning.
Exploatören betalar för VA-anläggningen genom anslutningsavgiften Enligt
gällande lagstiftning får inte exploatören fakturera kommunen för
entreprenadarbeten, men en exploatör får bygga allmänna anläggningar och
överlåta dem till kommunen utan ersättning.
Detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka 184 nya
bostäder för del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. i Gröna dalen.
Förutom ett bostadstillskott är målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande
bebyggelse ska anpassas till Gröna dalens landskap och med omgivande
bebyggelse.
Den dominerande bebyggelsetypen är kedje- och radhus i två våningar som i
placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på
platsen. En ny gata byggs från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga.
Syftet är även att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att
kunna skötas helt inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar
området förblir desamma efter det att området är utbyggt, dels genom s.k.
raingardens på kvartersmark, dels genom en dagvattendamm förlagd på allmän
platsmark i planområdets sydöstra del.

Barnperspektiv
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och Kungsängens
IP i norr. Bebyggelsen bidrar till en levande och upplyst miljö på platsen som
skapar trygghet. Exploateringsavtalet möjliggör byggnation av en ny lekplats,
men även bevarande av kulturmiljöer och spännande skogsmiljöer. Det bidrar
till att trygga barns och ungdomars rätt till lek och fritid samt till att det
möjliggör en mötesplats för familjer.
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Charlotte Ahlstrand

Linda Edgren

Mark- och exploateringschef

T.f. samhällsbyggnadschef

Bilagor
1 Förslag till exploateringsavtal inklusive bilagor, den 26 september 2020
Beslut sänds till
 Ängstibble Mark AB
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Samhällsbyggnadskontoret

Exploateringsavtal
mellan Par ter na
Upplands-Bro kommun (organisationsnummer 212000-0100), 196 81 Kungsängen,
nedan kallad Kommunen
och
Ängstibble Mark AB (organisationsnummer 556943-7147), Box 8160, 104 20
Stockholm, nedan kallad Bolaget
Upplands-Bro kommun och Exploatören kallas gemensamt nedan Par ter na.

§ 1 Syfte, markägar- och ansvarsförhållanden m.m.
Syftet med exploateringsavtalet, nedan Avtalet, mellan Parterna är att reglera frågor
om exploatering. Parterna ingår Avtalet för att klargöra ansvars- och
kostnadsförhållandena för att möjliggöra utbyggnad av nödvändiga allmänna
anläggningar och utbyggnad i enlighet med detaljplanen för Tibbleängen (del av
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) nr. 0801, nedan Detaljplanen. Plankartan framgår
av bilaga 1 och planbeskrivning av bilaga 2.
Syftet med Detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 190 nya bostäder
för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala
fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar
4:269, i Gröna dalen. Den blandade bebyggelsetypen utgörs av småhus och
flerfamiljshus i 2 till 4 våningar som i placering och storlek samverkar med
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas
parkrummet av småhus i 2 plan. Förutom ett bostadstillskott så föreslås en ny gata
från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga. Målet med Detaljplanen är också
att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och omgivande
bebyggelse. Syftet är även att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning
kommer att kunna skötas helt inom Detaljplanens område så att de vattenmängder
som idag lämnar området förblir desamma efter det att området är utbyggt. Detta
sker dels genom anläggande av skelettjordar och diken eller likvärdiga strukturer på
dels kvartersmark och dels allmän platsmark samt genom anläggande av en
dagvattendamm förlagd på allmän platsmark i planområdets sydöstra del.
Kommunen och Villamarken Exploatering i Stockholm AB, som är moderbolag till
Bolaget, har tidigare ingått ett planavtal den 25 november 2014.
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Detaljplanen består av del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:470,
Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. Bolaget
är lagfaren ägare till fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 och Kommunen är
lagfaren ägare till fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41
och Ekhammar 4:269.
Parterna avser även att ingå markanvisningsavtal avseende de markområden som
Kommunen äger inom planområdet och som i Detaljplanen planläggs som
kvartersmark. Om Bolaget förvärvar markområdena kommer Bolaget att äga all
kvartersmark inom planområdet. Om Bolaget förvärvar all blivande kvartersmark
inom Detaljplanen norr om Hjortronvägen, är parterna överens om att Bolaget ska
bära alla kostnader för utbyggnaden av allmän platsmark inom Detaljplanen.

§ 2 Villkor för avtalets giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av:
•

att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2020-09-30 godkänner Avtalet
genom beslut som sedan vinner laga kraft.

•

att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2020-09-30, genom beslut som
sedan vinner laga kraft, antar Detaljplanen.

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

§ 3 Avtalsområde
Avtalsområdet består av Detaljplanens planområde enligt plankartan
(”Avtalsområdet”).

§ 4 Överenskommelse om fastighetsreglering m.m.
Överlåtelse av blivande allmän platsmark
Bolaget överlåter till Kommunen, utan ersättning och med full äganderätt, all
allmän platsmark enligt vad som följer av Detaljplanen. Marken ska överföras från
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastigheter Ekhammar
4:269 och Kungsängens-Tibble 1:41 genom fastighetsreglering. Överlåtelser enligt
ovan gäller med de ändringar av gränserna för de överlåtna områdena som
eventuellt vidtages i samband med erforderlig fastighetsbildning. Den mark som
ska överlåtas till Kommunen ska inte belastas av befintliga inteckningar.
Kommunen ansöker om denna fastighetsbildning senast när de allmänna
anläggningarna enligt § 8 har godkänts vid slutbesiktning. Kopia på Avtalet ska
inges till Lantmäteriet som underlag för fastighetsbildningen. Bolaget biträder
härmed Kommunens ansökan.
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Överlåtelse av blivande kvartersmark
Kommunen överlåter med full äganderätt blivande kvartersmark söder om
Hjortronvägen, cirka 260 kvadratmeter, inom Avtalsområdet till Bolaget, enligt
vad som framgår av röd markering på bilaga 3, för en köpeskilling om
sjuhundrasextiofemtusen (765 000) kronor. Marken ska överföras från
fastigheten Ekhammar 4:269 till Bolagets fastighet Kungsängens-Tibble 1:470
genom fastighetsreglering. Överlåtelsen gäller med de ändringar av gränserna för
de överlåtna områdena som eventuellt vidtages i samband med erforderlig
fastighetsbildning. Den mark som ska överlåtas till Bolaget ska inte belastas av
befintliga inteckningar. Bolaget ansöker om denna fastighetsbildning. Ansökan
om fastighetsbildning ska ske snarast efter att Avtalet vunnit giltighet. Kommunen
biträder härmed Bolagets ansökan. Betalning ska erläggas när
fastighetsförrättningen vunnit laga kraft.
Samtliga kostnaderna enligt denna § 4 ska betalas av Bolaget.

§ 5 Ansvar och kostnader för bebyggelse och fastighetsbildning
inom kvartersmark m.m.
Nya fastigheter för kvarter enligt Detaljplanen kommer att bildas genom
avstyckning eller klyvning. För att markägoförhållanden ska stämma överens med
den föreslagna bebyggelse- och kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att
ske. I de fall kvarter delas in i flera fastigheter så kommer
gemensamhetsanläggningar att bildas för parkering, gårdar, avfallshantering samt
andra gemensamma anläggningar.
Respektive part ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av den
kvartersmark som parten vid varje tidpunkt är lagfaren ägare till, i enlighet med
Detaljplanen och för Detaljplanen framtaget gestaltningsprogram.
Respektive part bekostar fastighetsförrättningar m.m. för Detaljplanens
genomförande inom de fastigheter där parten vid varje tidpunkt är lagfaren ägare.
Respektive part ansöker även om och bekostar även övriga fastighetsförrättningar
för Detaljplanens genomförande, exempelvis bildandet av eventuella erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom den egna kvartersmarken.
Respektive part ska ansöka om fastighetsbildning, fastighetsreglering och
fastighetsförrättning m.m. enligt denna § 5 snarast möjligt när Detaljplanen vunnit
laga kraft.
Det åligger respektive part att utföra och bekosta projektering och utbyggnad av
alla erforderliga anpassningar avseende funktionell anslutning av gräns mellan
den kvartersmark som vid tidpunkten ägs av parten och allmän platsmark eller
annan omgivande mark enligt Detaljplanen. Detta förutsatt att den part som
ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark lämnar erforderlig information i
förhållande till tidplanen enligt § 26.
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Bolaget ska kalla till möte och samråda med Kommunen om hur
gestaltningsprogrammet ska tolkas innan bygglovshandlingar för kvartersmarken
lämnas in.

§ 6 Tillträde m.m.
Kommunen tillträder marken enligt § 4 när lantmäteriförrättningen vunnit laga
kraft.
Kommunen äger rätt att nyttja marken enligt § 4 för att kunna uppfylla sina
åtaganden enligt Avtalet när villkoren i § 2 är uppfyllda till och med tillträde har
skett enligt denna § 6. På samma sätt äger Bolaget rätt att nyttja marken enligt
bilaga 1 i (§ 4) att kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet när villkoren i § 2
är uppfyllda till och med att Bolaget har tillträtt marken enligt denna § 6.

§ 7 Markupplåtelser och nyttjanderätter m.m.
Det åligger respektive part att inom Avtalsområdet ombesörja eventuell flytt av
ledning som kan påverkas i samband med genomförande av byggnation på den
kvartersmark som parten vid varje tidpunkt är lagfaren ägare till. Parten söker och
bekostar eventuella förrättningsåtgärder som krävs för ovanstående servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderättsåtgärder.
För ansökan av övriga servitut, ledningsrätter eller nyttjandeavtal inom och utanför
Avtalsområdet som på grund av Detaljplanens genomförande måste ombildas eller
bildas ansvarar den part som enligt § 8 ansvarar för det markområde inom
Avtalsområdet som till övervägande del berörs av åtgärden. Parterna ska
dokumentera vilken part som bär ansvaret i den tidsplan som ska upprättas i
enlighet med § 26.

§ 8 Allmänna anläggningar
Parterna har enligt Avtalet följande ansvar för utbyggnaden av de allmänna
anläggningarna inom Avtalsområdet.
1. Vatten och avlopp
Utbyggnad av VA-ledningar med tillbehör till den allmänna VA-anläggningen
inom och utom Avtalsområdet ska ske av Kommunen.
Anslutning av vatten, spill- och dagvatten ska ske till Kommunens VA-nät på
det ställe som Kommunen anvisar.
Utförandet ska ske i enlighet med vid för tidpunkten gällande teknisk handbok.
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2. Gator och parker m.m.
Med allmänna anläggningar avses t.ex. gatu-, torg-, park-, gång- och
cykelvägsanläggningar, nya in- och utfarter inom planområdet och i direkt
anslutning till detsamma, gatubelysning och allmänna parkeringsytor samt
anpassning av t.ex. parkmark till dagvattenanläggningar.
Bolaget ansvarar för projektering och anläggande av alla allmänna anläggningar
inom Avtalsområdet i enlighet med Detaljplanen söder om rödmarkerat område,
förutom de allmänna anläggningar som anges i punkten 1 i denna § 8 samt
utegymmet och lekplatsen inom gulmarkerat område söder om Hjortronvägen,
se bilaga 4.
Kommunen, eller den som Kommunen sätter i sitt ställe genom markanvisning,
ansvarar för projektering och anläggande av alla allmänna anläggningar inom
Avtalsområdet i enlighet med Detaljplanen, inom och norr om rödmarkerat
område samt utegymmet och lekplatsen inom gulmarkerat område söder om
Hjortronvägen, se bilaga 4.
Utförandena enligt denna § 8 ska ske i enlighet med vid för tidpunkten gällande
teknisk handbok i Kommunen.
Överlåtelse av ansvar för utbyggnad av strategisk viktig allmän platsmark
Kommunen kan i samråd med Bolaget överta ansvaret för viss utbyggnad av allmän
platsmark som är strategiskt viktig för områdets utveckling och beroende av
överenskomna tidsramar. All utbyggnad av allmän platsmark ska utföras i enlighet
med Kommunens vid tidpunkten gällande tekniska handbok samt enligt de
granskningskommentarer som Kommunen inkommer med vid projektering.

§ 9 Ersättning för allmänna anläggningar och lokal infrastruktur
Allmänna anläggningar
Parterna är överens om att Kommunen står för hela kostanden för utbyggnaden av
utegymmet och lekparken i planområdets södra del, vilka framgår av gulmarkerat
område i bilaga 3.
Ersättningen för övriga allmänna anläggningar och lokal infrastruktur inom
Avtalsområdet ska fördelas enligt följande.
Bolaget förbinder sig att ersätta sin del i enlighet med överenskommen
fördelningsnyckel, se bilaga 5, av Kommunens faktiska verifierade kostnader i
anledning av Avtalet och genomförandet av Detaljplanen, exempelvis men inte
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uteslutande kostnaderna för anläggandet av allmänna anläggningar enligt § 8 andra
punkten, kostnaderna för markupplåtelser och nyttjanderätter hänförliga till
blivande allmän platsmark, Kommunens egna arbete (exempelvis men inte
uteslutande kostnader för att tillhandahålla en projektledare från mark- och
exploateringsavdelningen som kontaktperson, samt en byggledare för
kvalitetskontroll av projektering och utförande av de allmänna anläggningar som
Bolaget ansvarar för § 8) i enlighet med vid varje tid gällande timtaxa. Parterna ska
gemensamt arbeta för god samordning för att minimera kostnaderna.
Kommunen äger rätt att löpande månadsvis fakturera Bolaget. Som
betalningsvillkor ska gälla trettio (30) dagar från fakturadatum. Faktura ska ställas
till Bolaget.
Bolaget äger inte rätt att fakturera Kommunen för några av sina kostnader till följd
av Avtalet, undantaget § 13.
VA-anläggningar
Avtalsområdet är beläget inom ett verksamhetsområde för VA. Ersättning för
utförande av allmän VA-anläggning ska erläggas av Bolaget som VAanslutningsavgift till Kommunen enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa.

§ 10 Gestaltningsprinciper
För att belysa frågan om gestaltning har ett gestaltningsprogram tagits fram av
Kommunen och Bolaget.
Parterna förbinder sig att följa det gestaltningsprogram som anges till Detaljplanen
och handlingar kopplade till Detaljplanen.

§ 11 Tekniska anläggningar
Inom kvartersmark ska mark för tekniska anläggningar såsom kabelnät och dylikt
upplåtas genom avtal mellan fastighetsägaren och de ledningsdragande nätägarna.
Tekniska anläggningar inom kvartersmark kommer enligt förslaget till detaljplan att
behövas. Parterna ska upplåta servitut eller annan nyttjande rätt för tillgång till
Kommunen för samtliga anläggningar på kvartersmark enligt Detaljplanen.

§ 12 Dagvattenhantering
Respektive part ansvarar för att lokal fördröjning av dagvatten på kvartersmark i
Detaljplanen som parten vid varje tidpunkt är lagfaren ägare av säkerställs enligt
dagvattenutredningen och även för att grundvattenhantering kvalitetssäkras under
byggskedet.
De ovanstående två punkterna ska ingå i Bolagets egenkontrollprogram.
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Dagvattenutredning daterad 2020-06-17, bilaga 6, ska ligga till grund för
färdigprojektering inom Avtalsområdet.

§ 13 Mervärdesskatt
Om Bolaget har utfört utbyggnaden av allmänna anläggningar medger Kommunen
Bolaget att fakturera Kommunen för den mervärdesskatt som belöper på
entreprenadkostnaden. Vidare ska Bolaget till Kommunen överlämna en
jämkningshandling enligt kap 8a § 15 mervärdesskattelagen (1994:200). Denna §
14 gäller under förutsättning att det inte sker någon ändring av lag eller tillämpning
av lag, vilket medför att Bolaget inte äger rätt att utställa faktura på Kommunen.
Avtalsvillkoret gäller inte heller om Avtalet överlåtes till en exploatör eller
entreprenör som är berättigad till omvänd moms. Avtalsvillkoret ska inte tillämpas
om det skulle innebära att bestämmelserna i lag om offentlig upphandling
(2016:1145) riskerar att överträdas.

§ 14 Miljö- och energifrågor
Parterna är överens om att särskilt beakta miljö- och energifrågor. Avtalsområdet
ska bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god
energihushållning. Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge
upphov till, ska hanteras i dialog med Kommunens miljöavdelning och enligt
Käppalaförbundets vid varje tid gällande riktlinjer för länshållningsvatten.

§ 15 Avfallshantering
Bolaget ansvarar för att säkerställa utrymme för avfallshantering och källsortering
med minst åttafraktioner. Mat- och restavfall ska lösas inom fastigheten och bör
finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering ska lösas på
kvartersmark. Utrymme är reserverat i förslaget till Detaljplan med
komplementbyggnader på kvartersmark.
Bolaget förbinder sig att följa de anvisningar som anges i senast gällande dokument
för Avfallshantering i Upplands-Bro kommun.

§ 16 Markföroreningar
Parterna har tagit del av samtliga utredningar redovisade på sidan tre (3) i
Detaljplanens planbeskrivning (daterat 2020-08-26) avseende föroreningar inom
Avtalsområdet och är införstådd med dessa.
Vid fastighetsreglering enligt § 4 och under genomförandetiden för Detaljplanen
ansvarar respektive part för sanering av eventuella markföroreningar för de
markområden som parten överlåtit.
I de fall mark inom Avtalsområdet behöver saneras innan byggande får ske ska
sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.
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§ 17 Samordning, tillstånd m.m.
Utbyggnad av de allmänna anläggningarna inom Avtalsområdet kräver teknisk
samordning med övrig bebyggelse. I det fall samordning krävs vid parallell
utbyggnad av kvartersmark och allmän plats så ombesörjs och bekostas en
samordningsansvarige av Bolaget.
Parterna är överens om att utbyggnad av byggnader och markanläggningar på
kvartersmark inom Avtalsområdet samordnas med utbyggnaden av allmän plats och
tillhörande anläggningar samt arbeten med ledningsdragning inom Avtalsområdet.
Detta görs genom en samordnad tidsplan för byggnation som godkänts av Parterna i
enlighet med § 26.
Det åligger respektive part att bekosta samtliga för exploateringens genomförande
erforderliga tillstånd och anmälningsärenden för åtgärder inom blivande
kvartersmark som parten vid varje tidpunkt är lagfaren ägare av.
För hantering och genomförande av övriga erforderliga tillstånd och
anmälningsärenden inom och utanför Avtalsområdet ansvarar den part som enligt §
8 ansvarar för utbyggnaden av det markområde som berörs inom Avtalsområdet.
Om åtgärden avser markområden som berör båda parterna så ska parterna
gemensamt ansvara för åtgärden.
Bolaget får tillträda allmän plats först efter Kommunens skriftliga godkännande.
Partena är överens om att alla kostnader till utbyggnaden av blivande allmän
platsmark, så som projektering, upphandling, entreprenadarbeten, syner och
besiktningar ska ske enligt öppen redovisning där Kommunen ges möjlighet till full
insyn gällande utbyggnaden och kostnader därtill, liknande en så kallad
samverkansentreprenad. Kommunen bibehåller sig rätten att deltaga på samtliga
möten som är kopplat till kommande utbyggnad.
Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska
Bolaget och Kommunen samverka för samordning av de olika byggherrarnas samt
ledningsägarnas aktiviteter inom Avtalsområdet.
Kommunen har rätt att deltaga vid Bolagets gransknings- och projekteringsmöten
och komma med synpunkter och granskningskommentarer.
Bolaget har rätt att deltaga vid Kommunen gransknings- och projekteringsmöten.
Kommunen har rätt att granska Bolagets projekterade handlingar för den utbyggnad
som Bolaget ansvarar för enligt § 8 andra punkten, för att säkerställa att arbetena
följer vid varje tillfälle gällande teknisk handbok samt vad som parterna
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överenskommit om i detta Avtal. Granskningstiden ska vara minst 14 dagar från att
handlingarna har tillställts Kommunen. Granskningskommentarerna ska ha stöd i
vid varje tid gällande teknisk handbok eller Avtalet. Bolaget är skyldig att följa de
granskningskommentarer som har inkommit under granskningstiden. Om Bolaget
inte följer Kommunens granskningskommentarer äger Kommunen rätt att utföra
arbetet på Bolagets bekostnad samt hålla inne betalning till säkerhet för denna
kostnad.
Kommunen förbehåller sig att anlita konsultstöd för biträde vid framtagandet av
tidsplanen enligt § 26.

§ 18 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden
Respektive part som vid varje tidpunkt är lagfaren ägare till berört markområde
inom Avtalsområdet, ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t ex
el, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för
fastigheter inom och utanför Avtalsområdet som behöver nyttja anläggningar som
ligger inom Avtalsområdet.
Senast vid granskningshandling för förfrågningsunderlag gällande utbyggnad av
allmän plats ska Bolaget ange anslutningspunkter för tilltänkta serviser. I det fall
eventuella ändringar eller flyttar av servisplaceringar görs i efterhand så kommer
det bekostas av respektive fastighetsägare.

§ 19 Arbetsmiljö
Bolaget har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar för
planering, projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P och BASU) för de arbeten som ska utföras av Bolaget enligt detta Avtal.
Kommunen har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar för
planering, projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P och BASU) för de arbeten som ska utföras av Kommunen enligt detta Avtal.
Bolaget ansvarar för att samordning sker mellan Bolaget och övriga byggherrar
eller ledningsägare, gällande exempelvis överlappande arbetsområden (BAS- P/U),
enligt detta Avtal.

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

§ 21 Byggetablering
Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver bygglov samt polistillstånd
och söks av Bolaget. Detta debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, i god tid före
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byggstart samråder med kommunen och upprättar en APD-plan om vilka ytor som
behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.

§ 22 Informationsskyltar
Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen på bygg- och
informationsskyltar för projektet ange Kommunens medverkan. Kommunens vid
varje tidpunkt gällande grafiska profil ska följas.

§ 23 Överlåtelse av allmänna anläggningar
Bolaget ska till Kommunen utan vederlag överlåta allmänna anläggningar enligt § 8
efter att de har godkänts vid slutbesiktning. Kommunen övertar ansvaret för
anläggningarna först efter att överlåtelse har skett.

§ 24 Tillstånd och avgifter
Bolaget ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VAtaxa.
Anläggningsavgifter för värme, el, tele och övriga avgifter som ej är kommunala
erläggs till respektive huvudman.

§ 26 Tidsplan och utbyggnad
Parterna ansvarar för att gemensamt upprätta och godkänna en samordnad tidsplan
för genomförandet av kvartersmark, allmän platsmark samt allmänna anläggningar.
När Detaljplanen vunnit laga kraft ska Kommunen snarast möjligt kalla till ett
samordningsmöte. Tidplanen och utbyggnadstakten ska ske i den takt och
omfattning som exploateringen erfordrar. Huvudprincipen är dock att påbörjandet
av utbyggnaden av allmänna anläggningar för Detaljplanen sker snarast efter det att
Detaljplanen vinner laga kraft och tillhörande projektering avslutats.

§ 27 Nyttjande av mark under byggskedet
Respektive part förbinder sig att säkerhetsställa passage för gång- och
cykeltrafikanter längst Gröna dalen i anslutning till byggnadsområdet under
utbyggnadstiden.
Bolaget skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för
säkerhet och god ordning inom detsamma.

§ 28 Säkerhet
Bolaget ska till Kommunen ställa godtagbar säkerhet för rätta fullgörandet av de
förpliktelser som åvilar, eller kommer att åvila, Bolaget i detta Avtal. Sådan
säkerhet kan utgöras av bankgaranti, pantbrev, moderbolagsborgen eller
motsvarande säkerhet till ett belopp om sjutton miljoner (17 000 000) kronor, som
Kommunen ska godkänna.
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Säkerheten ska överlämnas till Kommunen när samtliga villkor för Avtalets
giltighet enligt § 2 har uppfyllts. Säkerheten ska nedskrivas i förhållande till
etappvis godkänd slutbesiktning av de allmänna anläggningarna och ska motsvara
Bolagets återstående förpliktelser enligt Avtalet. Säkerheten ska återlämnas till
Bolaget när Bolaget till fullo fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet.
Att Bolaget har godkänt beloppet för säkerheten i denna § 28 har gjorts betyder inte
att Bolaget godkänner den kalkyl som Kommunen tagit fram i samband med
planarbetet.

§ 29 Slutbesiktning och garantibesiktning
Bolaget ska kalla Kommunen till slutbesiktning av de anläggningar som anges i § 8
andra punkten och utförs av Bolaget. Kallelse ska ske minst tre veckor innan
slutbesiktningen.
Omedelbart före garantitidens utgång ska, i det fall där Bolaget ansvarat för
utbyggnaden av allmänna anläggningar, en garantibesiktning av dessa inom
Avtalsområdet hållas. Bolaget kallar till garantibesiktning minst tre veckor innan
garantitidens utgång.
Bolaget ansvarar för att åtgärda eventuella fel som framkommer under den tvååriga
garantitiden.
I de fall delbesiktningar utförs ska gällande datum för utgången av garantitiden
gälla enligt överenskommelse mellan Bolaget, Kommunen och besiktningsman.

§ 30 Force majeure m.m.
Kan till följd av krig, uppror, naturkatastrof, strejk, lockout, väsentligt ändrade
förutsättningar eller annan force majeureanledning inte avtalade anläggningsarbeten
avseende de allmänna anläggningarna inom Avtalsområdet genomföras inom
angiven tid äger part åberopa hinder och åtnjuta en mot hindrets varaktighet
svarande tidsfrist.

§ 31 Genomförande av Detaljplanen, andra myndighetsbeslut
etc.
Bolaget förklarar sig införstådd med att projektets genomförande bland annat är
beroende av andra myndighetsbeslut, inklusive men inte begränsat till beslut från
länsstyrelsen och lantmäteriet. Kommunen tar därmed inget ansvar för att
Detaljplanen i sin helhet är genomförbar i alla delar för den händelse erforderliga
myndighetsbeslut inte erhålls.
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§ 32 Konsekvenser om Bolaget förvärvar kvartersmark inom
Avtalsområdet
Fördelningen av kostnader
Om Bolaget förvärvar Kommunens blivande kvartersmark enligt Detaljplanen norr
om Hjortronvägen, ska den fördelningsnyckel som överenskommits (bilaga 4) inte
tillämpas på Avtalet.
Parterna är överens om att Bolagets förvärv av kvartersmark söder om
Hjortronvägen enligt § 4 inte påverkar villkoren i Avtalet.
Kvartersmark
Om Bolaget förvärvar Kommunens blivande kvartersmark enligt Detaljplanen norr
om Hjortronvägen är Bolaget införstått med att Bolaget övertar Kommunens ansvar
avseende åtgärder på kvartersmark enligt Avtalet från tidpunkten då lagfart erhålls.

§ 33 Överlåtelse av Avtalet och ogiltighet
Detta avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas. Oaktat vad
som anges i denna § 33 äger Bolaget rätt att utan Kommunens skriftliga
medgivande överlåta Avtalet till helägt svenskregistrerat dotterbolag. Bolaget ska
dock skriftligt meddela Kommunen om överlåtelsen två veckor innan den har skett
för att överlåtelsen ska vara gällande mot Kommunen. Bolagets ansvar enligt § 28
kvarstår till dess ny säkerhet har godkänts av Kommunen.
För det fall tvist uppstår avseende ett eller några villkor i detta avtal eller om ett eller några
villkor skulle visa sig strida mot tvingande lag ska Avtalet i övrigt fortfarande gälla.

§ 34 Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän
domstol enligt svensk rätt.
________________________________
Signatursida följer
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Detta avtal har upprättats i fyra (4) likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt samt exemplar för inlämning till lantmäterimyndigheten.

För Upplands-Bro kommun
Kungsängen, Datum: ___________________
................................................
Fredrik Kjos
Kommunstyrelsens ordförande

................................................
Ida Texell
Kommundirektör

För Ängstibble Mark AB
Stockholm, Datum: ___________________
...........................................

..........................................

Bilagor
Bilaga 1 – Plankarta
Bilaga 2 – Planbeskrivning
Bilaga 3 – Karta, överlåtelse av kvartersmark
Bilaga 4 – Karta, utbyggnad och kostnadsansvar för allmänna anläggningar
Bilaga 5 – Fördelningsnyckel
Bilaga 6 – Dagvattenutredning
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PLANKARTA

Detaljplan för
25:1

1:24

1:14
21,7
21,7

NR 0801

Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens Tibble 1:470 m.fl)

1:91
4:472
1:90

N=6596820
1:84

1:476

21,1
21,1

1:85

1:86

1:87

1:88

1:89

20,6
20,6

8,5

21,0
21,0

f4
f2

25

KUNGSÄNGENS-TIBBLE
1:3

e2 g

B

8,5

HJORTRONVÄ
GEN

17,9
17,9

Planområdesgräns
Användningsgräns

x

8,5

25

8,5

f2

15,5
15,5
13,8
13,8

4:470

4:269

f4

20,3
20,3
16,6
16,6

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet.

4:471

EKHAMMAR

x

f2
f4

25

20,9
20,9

20,9
20,9

E=135300

NATUR

gång- och cykel

f4
25

u

f2

Egenskapsgräns

e2 g

Administrativ gräns

12,3
12,3

Egenskapsgräns och administrativ gräns

11,2
11,2
10,1
10,1

21,0
21,0
20,3
20,3

18,6
18,6

9,1
9,1

15,5
21,1
21,1

25:2

19,3
19,3

n1

15,5

12,2
12,2

III
21,2
21,2

f1 f4

25

dike

20,1
20,1

20,2

B

20,0

20,0

e1 n 1

B

GATA

Gata

PARK

Park

NATUR

Natur

Lr

BC 1

n2

20,2
19,8 20,2

kommunalt huvudmannaskap

7,6
7,6

15

20,1
20,1

20,5
20,5

10,6
10,6

25

20,0
20,0
21,5
21,5

4:480

7,9
7,9

f1

n1

III f 1 f 4

19,8
19,8

21,3
21,3

21,9
21,9

4:469

GATA

8,2
8,2

25
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7,7
7,7

8,5

III f 4

7,6
7,6

20,3
20,3

18,5

20,1

20,0

24
20,1

4:269
7,7
7,7

20,1

B

21

8,5
20

20,0

f3
25 f 4

E

4:458

8,5

Tekniska anläggingar

lek

Lekplats ska uppföras.

dike

Dike för uppsamling av dagvatten får anordnas.

18

19

Bostäder, lokaler för centrumändamål får finnas i bottenvåning.

4:457

8,4
8,4

19,9

BC 1

7,9
7,9

x

1:470

22

Bostäder

4:459
GPS*POL*12

E

23

20,0

20,0

f4

utegym

NATUR

20,1

f3
f4

25

III

20,1

20,3

25

15,5

IV f 4

20,1

20,2

e2

25

20,0

1:392

20,0

25

20,1

4:456

9,1
9,1

17

Bn

20,2
20,2

16

f3

n2

1

f4

g

15

25

A
AT

13

14

1:397

12

e
dik

9,9
9,9

f3

PARK

b1 525

UPPLYSNING GESTALTNINGSPROGRAM

10

x

11,4
11,4

gestaltningsprogram. I
gestaltningsprogrammet anges

7

8

65.99

PARK

11,7
11,7

gatusektioner, samt bebyggelsens
utformning i volym och materialval,

B
8,5

8,5

Skala 1:1000 (A1)
0
10
20
30

11,8
11,8

40

50

100 m

25
25

f3
f4

NATUR

f4

14,1
14,1

Anläggning för avfallshantering om 80 kvm får uppföras, vilket får
delas upp i flera byggnadsvolymer.

00

Minsta tillåtna takvinkel.

0,0

Högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå.

IV

Maximalt antal våningar.

f1

Uthängande balkong får inte uppföras mot Hjortronvägen.

f2

Endast radhus.

f3

Endast kedjehus eller parhus. Om området bebyggs med parhus
får det åt det håll som inte sammanbyggs endast bebyggas med
carport eller liknande tillbyggnad i en höjd
om högst 3,5 meter. Ett minsta avstånd mellan parhusen
ska hållas med minst sex meter. Tak till denna lägre del
får ha en mindre lutning än 25 grader. Om området
bebyggs med kedjehus får dessa sammanbyggas med
carport eller liknande tillbyggnad i en höjd om 3,5 meter.
Ett minsta avstånd hållas mellan varje hus med 4,5 meter.
Tak till denna lägre del får ha en mindre lutning än 25
grader.

f4

Tak ska utformas som sadeltak.

bygglov.

f3

14,8

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta byggnadsarea av
90 kvm. Den totala byggnadsarean får delas upp i flera
byggnadsvolymer.

e2

9

f4

15,5
15,5

e1

17,4
17,4

Lr

25

16,5
16,5

Utegym får uppföras.

1:41
15,2
15,2

8,5

1:41
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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2020-08-26
Denna planbeskrivning.
Genomförandebeskrivning, 2020-08-26
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, rev. 2020-08-31
Illustrationsplan, Tengbomgruppen AB, rev. 2020-06-24
Samrådsredogörelse, 2018-01-12
Utställningsutlåtande inför utställning 2, 2020-01-15
Utställningsutlåtande inför antagande 2, 2020-08-26
Fastighetsförteckning, 2020-08-20

Övriga handlingar
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015-07-10
Behovsbedömning MKB, 2015-11-04
Dagvattenutredning, Bjerking, rev. 2020-06-17
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08
Trafikbullerutredning, Bjerking, 2019-12-18
Trafikutredning, Ramböll, 2019-12-13
Utredning Geoteknik, Structor Geoteknik Stockholm AB, rev. 2020-05-06

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del
av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar
4:269. I norr avgränsas planen av ett radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen samt av Tibble
torg med skolor och bostäder i väster. I öst avgränsas planen av en öppen grönyta samt ekskog,
Kungsängens kyrka i sydost och ett öppet parkrum i söder samt en skogsbeklädd kulle. Området
omges av befintliga gång- samt cykelvägar och är i dagsläget obebyggt.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och
kedjehus och cirka 110–120 lägenheter i flerbostadshus i enlighet med Översiktsplan 2010.
Bebyggelsen ska möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. Målet
med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som erbjuder
olika boendeformer och kännetecknas av en mänsklig skala.
Den nya bebyggelsen i form av småhus (kedjehus och radhus) i två plan, ska möta upp Gröna dalens
parkrum med småhus med huvudingångar mot den nya lokalgatan och sekundärentréer ut mot parken.
Entréernas placeringar anses som viktiga ur trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande
natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt.
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekpark och utegym anläggs, dagvatten renas och fördröjs,
grönytor förstärks samt lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen inom
planområdets avgränsning.
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Planprocessen
Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl., genom normalt planförfarande.

Handläggning
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen år 2007. År 2008 beslutade
kommunstyrelsen om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts
under 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Handläggning av
detaljplanen sker med normalt planförfarande (se illustrationen nedan).
Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns
beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010.

Det aktuella planskedet har varit på utställning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda
får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter utställningen upprättas ett
utställningsutlåtande där inkomna synpunkter redovisas och besvaras.
Detaljplanen har varit på utställning en gång tidigare, nämligen år 2018. I maj 2018 var planen uppe
för antagande och den återremitterades med medskicket att se över förskolan och byggnadshöjder. I
dagsläget har detaljplanen varit ut på en andra utställningsomgång efter att ha tagit medskicket i
beaktning. Sedan dess har ändringar skett: förskolan är borttagen ur planen, höjder på byggnader har
justerats och planområdet har utökats m.m. Förskolan togs bort ur planen på grund av buller från
busstrafiken som påverkade skolgården. Ett skäl till borttagningen var att exploateringen tidigare var
större och att behovet ser annorlunda ut idag. Planförslaget har tagit hänsyn till höjd på byggnader
genom att anpassa ny bebyggelse efter befintlig. I plankartan regleras höjd på byggnader genom
angivna våningsantal samt planbestämmelserna att tak ska utformas som sadeltak, en minsta tillåtna
takvinkel och högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå. Vidare presenteras måttsatta sektioner
för olika hustyper längre ned i planbeskrivningen på s. 20.
Nu är detaljplanen aktuell för nästa steg i planprocessen som är antagande. Inför ett beslut om
antagande av detaljplanen ska kommunen bedöma ifall planprocessen visat på att marken inom
planområdet är lämplig för den bebyggelse som planen avser. Kommunen ska även ta ställning till om
beslutsunderlaget är aktuellt när beslut ska fattas om planen. Inför antagandet har planbeskrivningen
uppdaterats med information om miljökvalitetsnormer och berörda vattenförekomster.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om utställning 1 (KS)
Utställningstid 1
Beslut om antagande
Beslut om utställning 2 (SBU)
Utställningstid 2
Antagande (KF)

juni 2016
juli - augusti 2016
januari 2018
februari-mars 2018
april 2018 (återremitterades, ej antagen)
januari 2020
februari - mars 2020
kvartal 3 2020
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse
enligt 4 kapitlet berörs inte.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, vatten
och ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).
Vatten
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter samt åtgärder som kan medföra
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets
sekundära zon då det ligger mer än 50 m från strandlinjen. Dagvattnet avrinner naturligt och tekniskt
mot Tibbleviken som ligger i Östra Mälaren och omfattas av zonen för vattenskyddsområdet.
Detaljplanen förväntas inte öka föroreningsbelastningen för problemämnen hos Mälaren-Görväln.
Således görs bedömningen att exploateringen inte har en negativ inverkan på Östra Mälarens
ekologiska och kemiska status eller försvårar för recipienten att uppnå MKN-kraven (Bjerking 2020, s.
31). En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del består av lera vilket
är svårinfiltrerat (Bjerking, rev. 2019-12-20). Dagvattnet från planområdet kommer att fördröjas och
renas lokalt genom en dagvattendamm och andra reningsåtgärder inom planområdet. Därefter leds
dagvattnet vidare till Tibbledammen längre söderut och sedan ut i Tibbleviken.
Ekologiskt känsliga områden
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren ligger på ca 1,3 km avstånd
söder om planområdet. Tibbleviken är recipient för dagvattnet från Tibbleängen samt Gröna dalen och
är i kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt
Miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna och vattenmiljön.
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om
planområdet ligger Örnässjön. I ÖP 2010 är båda sjöarna utpekade som ekologiskt särskilt känsliga
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl
avskilda från planområdet. Förekomsten av miljögifter och förorenade ämnen i recipienten är
avgörande för statusbedömningen utifrån miljökvalitetsnormerna (MKN). Minst 400 m3 ska renas och
fördröjas för att planen ska uppfylla MKN för vatten, vilket innebär att fördröjningskravet täcks inom
reningskravet (Bjerking rev. 2020, s. 31).
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg.
För att uppfylla reningskravet för dagvattnet från planområdet föreslår kommunen reningsåtgärder i
form av ett krossdike, en skålad gräsyta/regnträdgård, gräsdiken/skelettjord och dagvattendamm (se
tabell 8 i Bjerking rev. 2020, s. 28). Recipienten Mälaren-Görväln har problem med ämnena koppar,
nickel, kadmium, bly och kvicksilver enligt VISS senaste bedömning. Efter att rening av dagvattnet
sker enligt föreslagna åtgärder, minskar samtliga föroreningshalter jämfört med före exploatering.
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Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för recipienten att mängden bly och
kadmium inte får öka. Utvärderingen som görs är att den årliga mängden föroreningar som
transporteras från planområdet reduceras efter rening, vilket gäller för samtliga föroreningshalter i
jämförelse med före planens genomförande.
Ekologisk status
Vattenförekomsten Mälaren-Görvälns ekologiska status klassificeras som ”måttlig” på grund av att
ämnet koppar inte uppnår ”god status”. Vad gäller ekologisk status behöver recipienten uppnå ”god
ekologisk status”, eftersom det är ett kvalitetskrav (Bjerking rev. 2020, s. 13).
Kemisk status
Recipientens kemiska status bedöms som ”ej god kemisk status” med tanke på ämnen som kvicksilver,
polybromerade dyffenyletrar (PDBE), nickel, antracen, kadmium, bly och tributyltenn som har
tidsfrist till 2027 (VISS, 2019-12-10). För PDBE och kvicksilverföroreningar finns det mindre stränga
krav i enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och statusklassificering och
MKN gällande ytvattenstatus (HVMFS, 2013, s. 19). Halterna av kvicksilver och PDBE får inte ha
ökat i jämförelse med de halter som togs fram under december 2015.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för
betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra
resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.
Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då
förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns
dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra
betydande miljöpåverkan.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen intill Hjortronvägen i Gröna dalen (se
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av en
befintlig gång- och cykelväg som löper parallellt norr om Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och
bostäder i nordväst och väster. I öst avgränsas området av en öppen grönyta samt en träddunge med
björk, poppel, ek och sly. I söder finns ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.
Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i
Stockholm AB genom dotterbolaget Ängstibble Mark AB samt del av fastigheterna KungsängensTibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger placerad mellan två riksintressen för transport, cirka 500 meter söder om
planområdet går Mälarbanan för tåg och cirka 500 meter norr om planområdet går motortrafikleden
E18 genom Upplands-Bro kommun.
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Översiktsplan
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan
(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna
dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse,
förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna dalen med sina
viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en
kommundelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata måste
klassas om till lokalgata avseende framkomligheten till de nya bostäderna.

Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nordsydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Det aktuella området Tibbleängen är nr. 18 i bilden ovan.

Detaljplaner och förordnanden
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark,
allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 198905-29 (BYN dnr 1987 315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som
bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och
cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av
Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är
också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för
kyrkoändamål (kyrkomark och begravning), vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar
(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns
Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss.
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Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i
planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för
del av Ekhammar (Östra dalen).

Förutsättningar och planförslag
Mark och natur
Mark och vegetation
Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i
Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats och här finns
även ett väst-östligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om
dalgången möter åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet. Väster om planområdet
ligger ett bostadsområde. I norra delen av planområdet sträcker sig en vall längs Hjortronvägen.
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Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen
löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster.
Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogbeklädda fornminneskullarna som ramar in det
tidigare åkerlandskapet. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje.

Inom planområdet finns en skogbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av löv- och
barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och barrträden
består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis ingår i
planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om
planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig
vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt
är synlig utifrån.
En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju
naturvärdesobjekt identifierats (se illustration på nästa sida). Ett objekt har högt naturvärde (klass 2),
två har påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra har visst naturvärde (klass 4). Se kartan på nästa sida.
Inget av de identifierade objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås
för bebyggelse består av öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av
ett fåtal vanliga och starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde
(klass 4). Inom inventeringsområdet finns det inte många strukturer som indikerar på höga
naturvärden. Till exempel är mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik
i de två blandskogsobjekten (objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer,
dessa är av olika trädslag: asp, ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i
området då olika vedlevande arter ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i
inventeringsområdet främst är knutna till dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med
exploatering i området bör minimeras. Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt
bör undvikas.
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Ett objekt har klassats som högt, d.v.s. naturvärdesklass 2, två som
påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, och fyra som visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Karta ur
Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018).
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Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det
befintliga landskapet är viktigt för att tillkommen bebyggelse ska upplevas som ett positivt inslag.
Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på
höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.

Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje.

Det är endast mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse. I övriga väderstreck möter området
en grön miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar samt de
båda skogbeklädda kullarna i väster.
Kulturmiljö
Planområdet och dess omgivningar har en historia som sträcker sig tillbaka till järn- och medelåldern.
Bland annat består kulturmiljön i ett järnåldersgravfält, en äldre vägsträckning från 1600-talet, gården
Ekhammar som byggdes under tidigt 1800-tal och hembygdsgården. Sockenkyrkan och klockstapeln
har ursprung från 1700-talet och Kungsängens kyrkas äldsta delar kommer från 1200-talet.
Kyrkomiljöerna, hembygdsgården, den äldre häradsvägen, järnåldersgravfältet och Ekhammars gård
utgör kulturmiljöer som bör skyddas och bevaras. Områdets historia beskrivs också i planprogram för
Ekhammars gård godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 28, Upplands-Bro.
Siktlinjer och öppningar
Enligt Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, Sweco, 2016-06-14, s. 17–18, påverkar växtligheten
innanför samt utanför kyrkogården under vår och sommar synligheten av kyrkan och klocktorn från
dalgången. Kyrkan och klocktornet blir mer visuellt synliga under höst och vinter.
Gröna dalen utgörs av parkmiljö men har tidigare fungerat som åkermark. I södra Gröna dalen består
landskapet av gräs, en skogsbeklädd moränkulle och ädellövträd i öster. Björkskogen väster om
Ekhammarsgård påverkar sikten från Gröna dalen under växtsäsong. Landskapet i Gröna dalen är
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flackt, vilket påverkar siktlinjer genom dalgången (Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, Sweco,
2016-06-14, s. 17–18).

Utdrag ur SGU’ geologiska karta och en ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje.

Geotekniska förhållanden
Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta
av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt
jordartskartan är postglacial i större delen av området, men som i de södra delarna benämns som
glacial.
Sulfidlera
Kommunen har låtit göra en geoteknisk samt en miljöteknisk undersökning utanför planområdet i ett
intilliggande utredningsområde för ett annat projekt norr om Hjortronvägen och Gröna dalen. Inom
utredningsområdet har det gjorts djupare provtagningar där sulfidhaltig lera har påträffats på cirka 4–
10,5 meters djup under markytan. Jorden har definierats som ”något” sulfidhaltig från dessa
provtagningar.
Enligt den geotekniska utredningen för planområdet har eventuell förekomst av sulfidlera inte
undersökts. Det finns däremot inga uppenbara indikationer på att det förekommer några sulfider inom
planområdets planerade schaktdjup utifrån gjorda fältundersökningar i kringliggande områden. De
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djupaste schakter som planeras inom planområdet är för VA-ledningar som normalt förläggs på ett
djup om 1,6 meters djup. Det planeras inte anläggas några källare eller liknande. Då det ej planeras för
djupare schakter är det osannolikt att sulfidlera kommer påträffas givet förutsättningarna som
redogjorts för ovan.
I den miljöundersökning som har gjorts för närliggande projektet ”Gröna dalen” har analyser gjorts av
Fe/S-kvoten i sju jordprover. Ingen av proverna har indikerat på att jorden innehåller sulfidhaltig lera
och under vidare projektering kommer lerans egenskaper undersökas närmare. Om sulfidhaltig lera
skulle påträffas kommer det att upprättas en handlingsplan som tydliggör lämpliga åtgärder för
hantering av sulfidleran.
Risken för ras och skred
Med hänvisning till dagvattenutredningen och den geotekniska undersökningen görs bedömningen att
risken för ras, skred, erosion samt olyckor i planområdet är låg. Bedömningen görs utifrån föreslagen
bebyggelse och markanvändning i detaljplaneförslaget. Höjdsättningen inom planområdet planeras
följa den befintliga markens terräng, vilket inte skapar något behov av markförstärkning. Vidare
kommer existerande höjder behållas inom planområdet, vilket inte antas resultera i några
stabilitetsproblem under planens genomförande. Inom planområdet uppskattas de djupaste schakten
ske vid genomförande av VA (Bjerking, rev. 2020, s. 10).

Bildkälla: SGI, SGU, MSB, SMHI samt Lantmäteriet, 2020.
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”Marken vid höjdpartiet i nordväst utgörs av ett fastmarksområde med en låg risk för ras och skred. I
den nordöstra delen av utredningsområdet, se gul-streckad linje i bilden ovan, har MSB utfört en
översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i lerslänt. Enligt deras utredning är de befintliga
stabilitetsförhållandena inom det området goda. Utanför planområdet i söder, se gulmarkerat område i
bilden ovan, finns två områden som beskrivs i databasen som ett aktsamhetsområde avseende risk för
skred baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och att det kan förekomma finjordar av lera
eller silt.” (Structor, rev. 2020, s. 5)
Inom planområdets östra del finns det ett äldre dikningsföretag som är verksamt. Det har skickats in en
ansökan om avveckling av dikningsföretaget, vilket bedöms vara färdigt under januari 2021. Dock
utgör dikningsföretaget ingen risk för utbyggnad av vare sig kvartersmark eller allmän plats inom
planområdet.
Fornlämningar
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogbeklädda kullen i
planområdets västra del (se röd markering i kartan). Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10,
beteckning 43112-10749-2015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, utan
att ett skyddsområde av 25 m ska avsättas. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen
22:1 (kullen i sydväst, se blå markering i kartan) en s.k. plats med tradition, där det har funnits en
dansbana. Kullen berörs dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr
Kungsängen 233 (se grå markering i kartan) ingår i området, denna lämning är dock undersökt och
borttagen.

Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18.
Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen.
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Rekreation och friluftsliv
Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gångoch cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning samt promenader. Cirka
500 m söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall, friidrottsanläggningar och bollplaner.
Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för friidrott och
intill finns ett flertal fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km väster om
planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön.
Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild
Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk i Kungsängen och populärt område för
närboende såväl som boende längre bort i orten. Det är en sammanhängande grönyta som används för
rekreation och olika aktiviteter samt utgör en lugn oas med rik kulturmiljö. När ytor tas i anspråk
behöver det säkerställas att projektet ger tillbaka till invånarna och till platsen. Hur den nya
bebyggelsen möter Gröna dalen blir därför av stor betydelse. 2018 antogs ett program för Gröna dalen
som syftar till att utveckla, bevara och knyta ihop Gröna dalen med kringliggande befintlig bebyggelse
samt planerad ny bebyggelse. Arbetet med Tibbleängen har följt de riktlinjer som tagits fram i det
dokumentet och bidrar med utvecklingen genom att bekräfta former i Gröna dalen samt att anlägga en
rekreativ dagvattendamm som även bidrar till hantering av dagvatten.
I enlighet med åtgärdsförslag i Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 med fokus på tätorterna Bro
och Kungsängen, del 2, kommer en dagvattenanläggning att utvecklas med en utformning av
naturkaraktär förslagsvis. Samtidigt förtydligas en del gång- och cykelvägar inom Gröna dalen med
häckar vid sidan om, vilket markerar gränserna mellan privat och allmänt. Hjortronvägens stråk kan
förtydligas med trädplanteringar.

Grönstruktur som bekräftar Gröna dalen och helhetstänken, se gestaltningsprogrammet s. 5 (Tengbomgruppen AB).

I planförslaget är kedjehusens trädgårdar vända ut mot Gröna dalen, i anslutning till den gång- och
cykelväg som sneddar igenom planområdet. Att tomterna har sekundärentréer ut mot dalen och att
visuell kontakt finns ut mot dalen anses avgörande för att aktivera Gröna dalen samt öka tryggheten på
nämnda gång- och cykelväg. Att uppleva att det finns en mänsklig närvaro är av vikt för att uppnå
denna känsla. Till exempel kommer den första våningen att vara upphöjd för att minska insynen och
skapa trygghet. Tanken med mötet mellan Gröna dalen och kedjehusen är att de ska ha en kontakt
genom så kallade gröna öppningar till exempel och att en viss öppenhet mellan trädgårdar samt den
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allmänna platsen ska bibehållas. Dessa gröna öppningar skapar genomgående siktlinjer mellan
skogskullen samt Gröna dalen och bidrar med passager för ökad rörelse.
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster.
Högre bebyggelse i form av flerbostadshus föreslås i planområdets västra del närmare det
skogbeklädda höjdpartiet. Invid huvudgatan Hjortronvägen föreslås bebyggelse i lägre skala och ut i
dalgången. Siktstråk in mot skogspartiet föreslås vilket påverkat bebyggelsetypologin samt
byggnadernas placering. Den föreslagna bebyggelsen i planförslaget bidrar till att länka samman
områdena på vardera sida om Gröna dalen samt småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och
flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg.
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras till sin form och karaktär. I och med
bebyggelsen längs med gång- och cykelvägen kommer parkrummet närmast bebyggelsen få en mer
definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt förstärker bebyggelsen Gröna dalens
långsträckthet samt riktning och indikerar på gång- och cykelstråkets rörelse som viker runt
kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor längst norr- och söderut i
planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att måna om så att de istället
för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens rumslighet.
Som går att utläsa i plankartan kommer delar av parkytorna utvecklas och bli lekplats samt ett utegym.
En dagvattendamm anläggs som kan ge förutsättningar för diverse djurarter att etablera sig, som kan
rena dagvattnet samt också har rekreativt värde. Gröna dalen har stor potential och målet är att denna
park ska bli ännu mer attraktiv i framtiden.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om
Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen.
Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om
två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är
ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen
samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre
våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre byggnader
vid Tibble torg. Se foton på befintlig bebyggelse på nästa sida.
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Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid Kungsängens kyrka.

Till vänster: Foto på befintlig bebyggelse norr om planområdet. Krikon-, Smultron- och Blåbärsgatorna ligger närmast
planområdet. Örtugsvägen och Klippingvägen en bit längre bort.
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Föreslagen ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör en blandad bostadsbebyggelse och innehåller maximalt 65 rad- och kedjehus
samt cirka 110–120 nya lägenheter i flerbostadshus.

Illustrationsplan över ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB).

Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen. Norra delen av lokalgatan
utgörs av flerbostadshus med 3–4 våningar på ena sidan och kedjehus (två våningar) på den andra
(mot Gröna dalen). När gatan fortsätter söderut förändras gaturummet - det omsluts av kedjehus (två
våningar).
Grönytor delar upp bebyggelsen och möjliggör siktlinjer för att förstärka områdets öppna, gröna
uttryck. Byggnaderna är orienterade för att förstärka dessa siktlinjer samt rama in gaturum och
parkrum. I samband med anläggandet av radhusen norr om Hjortronvägen får gång- och cykelvägen
som går där idag en ny dragning.
Flerbostadshusen grupperas i ett kvarter kring en gemensam gård som öppnas upp mot kullen i väster.
På gården finns utrymme för komplementbyggnader såsom växthus, cykelparkering, miljö-bod etc.
Kedjehusens entréer vänder sig mot lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar till Gröna dalens stora
parkrum med sekundärentréer ut i parken.
Radhusen norr om Hjortronvägen grupperas för att volymmässigt möta motstående flerbostadshus.
Mellan små- och flerbostadshusen finns tydliga gröna öppningar för att minska barriäreffekten och
möjliggöra nya siktlinjer, vilket nämns i gestaltningsprogrammet. Radhusens entréer vänder sig mot
Hjortronvägen. Gröna planteringar ger en mjuk övergång mot gatan.
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Illustration som visar mötet mellan ny bebyggelse och kyrkogården (Tengbomgruppen AB).

Vy över Hjortronvägen med nya radhus och flerbostadshus (Tengbomgruppen AB).
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Måttsatta sektioner som visar olika hustyper (Tengbomgruppen AB).

Den nya bebyggelsens höjd på byggnader regleras genom angivna våningstal (i romerska siffror) i
plankartan och måttsatta sektioner i bilden ovan. I plankartan har det tillkommit planbestämmelser om
högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå, minsta tillåtna takvinkel och även bestämmelsen om
sadeltak. Se bilden med måttsatta sektioner ovan. Tanken är att den första våningen kommer att vara
upphöjd för att minska insynen och skapa trygghet.
Byggnadsmaterial
Gällande tak- och fasadmaterial för kommande byggnader bör till exempel koppar, zink och dess
legeringar undvikas. Plastbelagda plåttak kan avge organiska föroreningar och lösningar som är i
behov av gödsling, vilket i sin tur kan höja tillförseln av näringsämnen i dagvattnet. Sammantaget bör
planen undvika material som kan ge tillskott på miljöfarliga ämnen. Planen bör förhålla sig till
byggvaror som uppfyller egenskapskritetier som har satts upp av branschorganisationerna BASTA
eller Byggvarubedömningen till exempel.
Föreslagen grundläggning av byggnader
Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. Småhus inom området kommer
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt pålar
nedförda till fast morän eller berg. För de högre husen kommer mer avancerad grundläggning att
krävas, så som exempelvis pålning. Skälen till grundläggningsmetoden pålning för högre hus
erfordras för att motverka sättningar i husen. Husbyggnation på lera innebär ett behov av förstärkande
grundläggning, varav pålning är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för det. Vid eventuell pålning
för utbyggnad av bostäder eller infrastruktur kan grundvatten behöva hanteras och vid eventuell
förekomst av sulfidlera hanteras vid utbyggnadsentreprenad.
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Gestaltningsprinciper
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för
Tibbleängen rev. 2020-08-31” och utgår från dessa principer:
Siktlinjer - viktiga siktlinjer bevaras och förstärks genom
huskropparnas placering och riktning:
• Längs Gröna dalen
• Genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst
• I nord-sydlig riktning, tvärsöver Hjortronvägen och in på
flerbostadshusens innergård
• Runt kyrkogårdens hörn
• Mot klocktornet och kyrkan
Blandad bebyggelse och grannskap
• Variation i höjd och placering
• Skalan relaterar väl till omgivningen: de nya småhusen
Illustration över siktlinjer (Tengbomgruppen AB).
knyter an till befintliga småhus norr om Hjortronvägen
samt till Gröna dalen, och högre bebyggelse placeras närmare kullen, Tibble torg och
Hjortronvägen.
• Det inre gaturummet ramas in och befolkas.
• Tydliga och attraktiva publika rum
• Trivsam, lummig innergård
• Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska

Sektion G-G, se sektionslinje på illustrationsplan på sida 18 (Tengbomgruppen AB)

Sektion F-F, fortsättning (Tengbomgruppen AB).
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Bekräfta Gröna dalen
• Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna
dalen.
• Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot
dalen, en lekpark, ett utegym och en dagvattendamm.
• Bebyggelsen anpassas till topografin genom att flerbostadshusen följer marklutningen upp mot
kullen, vilket i praktiken innebär en mjuk övergång från tre våningar till fyra våningar.
Det kultiverade landskapet
• Möjlighet till växthus och odling på gårdar
• Nya aktivitets- och lekytor
• Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks via en ny parkyta
Helhetstänk
• Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden
• Samnyttjande av ytor
• Lokalt omhändertagande av dagvatten

Sektioner som visar ny bebyggelse i förhållande till terrängen (Tengbomgruppen AB).
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Solstudie

Vår/höstdagjämning kl. 9:00.

Vår/höstdagjämning kl. 12:00.

Vår/höstdagjämning kl. 15:00.
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Solstudie

Midsommar 20 juni kl. 9:00.

Midsommar 20 juni kl. 12:00.

Midsommar 20 juni kl. 15:00.
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Solstudie

Vintersolståndet kl. 9:00.

Vintersolståndet kl. 12:00.

Vintersolståndet kl. 15:00.
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Gatusektioner

Möte med Gröna dalen (Tengbomgruppen AB)

Principsektioner för gata (Tengbomgruppen AB)

Gaturum
Hjortronvägen får ett gaturum av annan karaktär, med hus på båda sidor vilket ger en tryggare vistelse
och passage. Skalan är måttlig: flerbostadshus i tre våningar med vindsvåning samt stadsradhus i två
våningar. I förslaget förespråkas omhändertagen förgårdsmark och människor i rörelse i stället för ett
odefinierat gaturum. Denna detaljplan tar fasta på att gatan är tillägnad busstrafik, sophämtning och
fordon tillhörande de boende i området. Hjortronvägen föreslås inte öppnas upp för genomfartstrafik
för personbilar. Den nya lokalgatan blir lugn och småskalig, med entréer vända ut mot gaturummet.
Tillgänglighet
Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via
Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och
kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på
tillgänglighet beaktas.
Offentlig service och kommersiell service
Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka.
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan.
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Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via
Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna.
Parkering för bil
Parkering för boende löses på olika sätt beroende på boendeform. För flerbostadshusen gäller
kanststensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen (på allmän platsmark) samt viss
parkering på kvartersmark. I planförslaget finns möjlighet att skapa cirka 85 nya parkeringsplatser på
detta sätt. För de boende i stadsradhusen (norr om Hjortronvägen) anordnas parkering inom två
gemensamma ytor på kvartersmark. Där anordnas plats för en bil per radhusenhet samt
besöksparkering. Boende i kedjehusen längs lokalgatan har parkering på kvartersmark intill sitt eget
hus. Besöksparkering i området är fördelat inom det totala antalet anordnade parkeringar. Antalet
parkeringsplatser beräknas per lägenhet utifrån dess storlek.

Tabellerna visar antal bilplatser per lägenhet och småhus. Parkeringstalen för planområdet utgår från ZON B (Tekniska
Handbokens zonsystem).

Parkeringstalen (se till ovan) är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god
tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som
sammanflätar större delen av tätorten.
Parkering för cykel
Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till 3,0 cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både
långtid- och korttidsparkering (besöksparkering). Cykelparkering för flerbostadshus kan ordnas i
komplementbyggnad eller i utomhusställ på gården. För rad-, kedje- och parhus finns plats för
cykelparkering på egen tomt.
Inom planområdet bibehålls trafiksepareringen delvis med en separerad gång- och cykelväg norr om
Hjortronvägen som ansluter till befintligt vägnät. Genom Gröna dalen bibehålls den befintliga
gångvägen.
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Karta över befintlig trafik i området (Upplands-Bro kommun)

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar
för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och
förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet.
Kollektivtrafik
Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste
hållplats finns vid Tibble Torg.
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Störningar och risker
Buller och vibrationer
Planområdet påverkas av trafikbuller från Hjortronvägen, vars befintliga busstrafik alstrar visst buller.
Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna bebyggelsen (Bjerking, 2019).
Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid
fasad, med god marginal. Detta oavsett om man utgår från de gamla restriktionerna på max 55 dBA
eller den 2015 tillkomna Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Bullerutredningen slår fast att ”med modern fasadutformning och lämpliga fönster ses inga problem
att uppfylla ljudkrav inomhus”. Det finns därmed tekniska lösningar för att uppfylla kraven på buller
för boendemiljö i området. Att kraven efterföljs kontrolleras vid bygglovsansökningen för de framtida
bostäderna. Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för den föreslagna
bebyggelsen.
Radon, översvämning, farligt gods etcetera
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Kommunen har varierande
berggrund vilket kan motivera att radonsäkert byggande alltid ska ske. Översvämningsrisk undviks
genom anläggande av ett avskärande dike utmed kullen i väster samt en dagvattendam öster om
planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan.
Brand
Konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. När byggnadernas utrymningslösningar
utformas ska det beaktas att det föreligger begränsningar av möjligheterna att använda
räddningstjänstens stegar.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Befintligt dagvattennät i området har hög belastning. Marken inom planområdet utgörs till stor del av
lera vilket innebär låga infiltrationsegenskaper. Fördröjande egenskaper blir därför viktigt vid
exploatering och hårdgörande av markytor. Söder om avrinningsområdet finns Tibbledammen som är
en reningsdamm för dagvatten. Dagvatten ska tas om hand inom planområdet för fördröjning och
rening. En dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev. 2020).
Dagvattenflödet från området före utbyggnad beräknas vid ett 20-årsregn att vara 193 l/s. Efter
planerad utbyggnad av området beräknas utflödet vid ett 20-årsregn vara 717 l/s. Klimatfaktor på 1,25
har använts vid flödesberäkningar efter exploatering.
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg. För fördröjning
och rening av dagvatten förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till
ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten genomgår tvåstegsrening via dike, skelettjord eller
skålad gräsyta samt dagvattendamm. En dagvattenvolym på 210 m3 fördröjs i dike/skelettjord och
skålad gräsyta. Resterande volym på 190 m3 föreslås renas och fördröjas i en 525 m2 stor
dagvattendamm (Bjerking, 2020, s. 4). Eftersom reningskravet medför större dagvattenvolym som ska
renas och fördröjas (400 m3) än den beräknade fördröjningsvolymen (338 m3) används reningsvolym
som krav vid dimensionering av föreslagna anläggningar.
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Dagvattenutredningen föreslår en fördelning mellan gräsdiken (34 m3), skelettjord (med hålrumsvolym
20% 6 m3) Skelettjorden utgör därmed 1/5 av gatan (35 m) och med ett djup på 0,5 m och
hålrumsvolym hos makadam och jord på 20 % kan 6 m3 fördröjas (Bjerking, rev. 2020, s. 26).
Resterande fördelning består av krossdike (40 m3), skålad gräsyta med regnträdgård (130 m3) och
dagvattendamm (190 m3). Beroende på utformning av föreslagna åtgärder kan fördröjningsvolymen
fördelas annorlunda jämfört med framfört förslag, vilket bestäms vidare under detaljprojektering.

Underlaget i illustration är gjord av Tengbomgruppen AB och Bjerking, 2020, s. 23.

Dagvattendamm
En dagvattendamm anläggs i öster inom planområdet. I plankartan regleras dagvattenhanteringen
genom egenskapsbestämmelsen b1000, en ungefärlig yta för fördröjning och rening angiven i m2.
Föreslagen dagvattendamm kräver en fördröjningsvolym på minst 190 m3. Dagvatten kommer att
renas och fördröjas förutsatt att systemet uppströms anpassas efter rekommenderade åtgärder med
hänvisning till Tabell 7 i planprojektets dagvattenutredning (Bjerking, 2019, s. 27).
Dagvattendammens dimensioner
Med dagvattenutredningen som underlag utgår dagvattendammens mått ifrån en rektangulär form med
ett konstant tvärsnitt. Lutningen på slänten antas vara 1:5 samtidigt som dammens regleringsdjup är
planerat till 1 m och en bredd på 15 m. Fördröjningszonens bottenbredd planeras vara 5 m vilket ger
ett tvärsnitt på 10m2. Dammen antas vara 19 m lång och ha en effektiv yta på cirka 285 m2. Totalt sätt
kräver det ett område på ungefär 525 m2 för att dammen ska uppfylla magasineringskravet, inkluderat
dammkrön och slänter. Det blir upp till en landskapsarkitekt att utforma dagvattendammen med
naturlig karaktär, se även gestaltningsprogrammet för planområdet.
Föroreningsberäkningar
Enligt genomförda föroreningsberäkningar från planområdet förväntas samtliga föroreningshalter öka
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förutom för bly. Vid beräkningen konstateras även att mängden föroreningar, för samtliga studerade
ämnen, från planområdet ökar efter exploatering. Framför allt handlar det om en föroreningsbelastning
av ämnen som koppar, nickel, kadmium, bly och kvicksilver, vilket inte heller försvårar för recipienten
att uppnå MKN (Bjerking rev 2020, s. 22, 28, 31).
Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och
föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för
recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och
fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen
dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte
hindra recipienten att uppnå dess MKN.
Vid ett 100-årsregn kommer dimensionerade dagvattenanläggningar gå fullt inom planområdet. Det är
därför viktigt att höjdsättningen av området säkerställer att dagvatten ytledes kan rinna ut från området
i så kallade sekundära avrinningsvägar. För att undvika att flöden från kullen i västra delen av
planområdet ska svämma över bostadsområdet strax nedanför ska ett avskärande dike anläggas. Med
kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket anslutas till ledningar och därmed transportera bort
vattenmassorna.

Underlaget i illustration är gjord av Tengbomgruppen AB och Bjerking, 2020, 23.

Vatten och avlopp
Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till kommunens VA-nät och verksamhetsområdet för
vatten och avlopp. Kapaciteten i infrastrukturen för VA i området, bortsett från dagvattenledningen,
bedöms av kommunens tekniska avdelning som god.
Värme
Möjlighet finns att bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
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El, tele, bredband
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till el- och bredbandsnäten. Plats för en ny elnätsstation
föreslås inom planområdet, markerat med E - teknisk anläggning på plankartan. I det här fallet
motsvarar planbestämmelsen ”E” en teknisk anläggning i form av en transformatorstation.
Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark.
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 m från varje hushåll. Detta gäller för stadsradhusen
samt flerbostadshusen. Miljöbodarna ska gestaltas i enlighet med gestaltningsprogrammet. För
kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt fyrfacksmodellen med två kärl
(åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.) gäller
regler och riktlinjer i enlighet med Avfall Sverige.
I plankartan regleras anläggning för avfallshantering om 80 m2 genom egenskapsbestämmelsen e2,
vilket får delas upp i flera byggnadskroppar. Flerbostadshus kan ha avfallsutrymme i form av miljöhus
ute på de gemensamma parkeringsytorna alternativt inne i bostadshusen i gemensamma utrymmen.
Gällande avfallshantering hänvisas till handboken om avfallsutrymmen.
Norr om Hjortronvägen planeras det för avfallshantering i miljöhus i anslutning till de gemensamma
parkeringsytorna. De gemensamma parkeringsytorna är anpassade för att sopbilar ska kunna nå
miljöhusen. Avfallshanteringen utformas i stängda utrymmen med hänsyn till det öppna parkrummet
och närboende intill Tibbleängen.

Konsekvenser av planens genomförande
Trafik
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, 2019). I den konstateras
att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammarsvägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras ur ett kapacitetsperspektiv.
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att (västerifrån) öppna
Hjortronvägen för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är
hela den del av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet
föreslås därmed få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen.
Enligt trafikutredningen kommer nyexploateringen att medföra en trafikalstring på 1226 resor som
helhet per dygn. I trafikalstringen är busstrafiken inräknad. 34 procent av antalet resor beräknas vara
bilresor, vilket ger ett antal på 415. I dagsläget trafikerar cirka 2200 fordon/dygn Hjortronvägen i båda
riktningarna. Med den totala alstringen från exploateringen uppskattas trafikmängden öka till 2615
fordon/ dygn (Ramböll, 2019, s. 6).
Befintlig gång- och cykelväg norr om Hjortronvägen får ett anpassat läge utifrån den nya bebyggelsen.

Sociala konsekvenser
De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och
cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social
kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då
grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt efter mörkrets
inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur
jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar
att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet.
Barnkonsekvenser
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Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är
eftersträvansvärt i flera hänseenden. En ny lekpark planeras inom planområdet samt ett utomhusgym.
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det
positivt att öka tryggheten i Gröna dalen.

Miljökonsekvenser
En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas
lokalt. Enligt uppgift från Upplands-Bro kommun går de befintliga dagvattensystemen i Gröna dalen
idag fulla vid ett regn motsvarande större än ett återkommande 10-årsregn. Med detta i åtanke anses
det därför inte möjligt att släppa på för höga flöden som en exploatering skulle innebära på den redan
belastade ledningen. Därmed behöver dagvattnet fördröjas innan det ansluts till det befintliga
dagvattennätet (Bjerking, rev. 2020, s. 13). Att omhänderta dagvattnet i öppna lösningar i marknivå
uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön och upplevelsevärdet
av närliggande avsnitt av Gröna dalen.
Takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till ledning och dagvattendammen.
Vägdagvatten genomgår tvåstegsrening via dike/skelettjord eller skålad gräsyta samt dagvattendamm
(Bjerking, rev. 2020, s. 23). Som nämnts under rubriken Dagvatten förväntas föroreningstransporten
minska för samtliga föroreningar (genom föreslagna åtgärder). Genom att följa kommunens
reningskrav (de första 20 mm av nederbörden renas och fördröjas under tolv timmar och vägdagvatten
renas i två steg) förväntas föroreningsbelastningen efter exploatering förbli lägre än före exploatering.
Enligt förbättringskravet hos recipienten får inte mängden koppar, nickel, kadmium, bly och
kvicksilver öka efter exploateringen. Eftersom dessa ämnen förväntas minska efter exploatering, och
ytterligare rening förväntas ske i Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att
exploateringen inte hindrar recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev. 2020, s.
31).
Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några
indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med genomfört fältarbete
för den geotekniska utredningen. Plankartan medger inte underbyggnation av husen, därav kommer
källare inte att anläggas. De djupaste planerade schakten som har gjorts är för VA där kommunens
handbok rekommenderar ett schaktdjup på 160 cm. Kommunen bedömer att risken för att stöta på
sulfidlera under dessa förutsättningar som låg. Om dessa förutsättningar ändras finns det planer på att
upprätta en åtgärdsplan och utgå ifrån dess listade åtgärder. Eventuell förekomst av sulfidlera ska
utredas vidare om omständigheterna senare i projektet skulle kräva byggnation av källare.
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt
karta s. 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde
(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte
bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid
10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska
som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av
inhemska växter kopplade till naturtypen.
De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en
bil snål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av boende bidrar till att öka underlaget
och förutsättningarna för service och ett varierat utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan,
som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gång- och cykeltrafik, skapar nya kopplingar och möjligheter
att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur
miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.
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Fornlämningar
Enligt den arkeologiska utredningen (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015, s. 8) bedöms skogskullen i
väster (RAÄ 9:1) vara för sluttande för att kunna hysa fornlämningar. I planförslaget har ett
skyddsområde på 25 meter avsatts för att en byggnation inte ska göras för nära fornlämningen.
Följaktligen kommer skogskullen inte att exploateras utan bevaras. Inom planområdet ingår delar av
en kulle i sydväst, en s.k. plats med tradition, (RAÄ 22:1). Kullen betecknas som NATUR i
planförslaget och exploateras inte. I planområdets östra del ingår en lämning (RAÄ 233) som är
undersökt och borttagen. Till följd av att lämningen är borttagen kommer fördröjning och rening av
dagvatten att ske på platsen. Där kommer marken betecknas som PARK.
Kulturmiljö
I sin helhet bedöms Gröna dalen vara känslig för exploatering (Planprogram för Ekhammars gård
godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 29, Upplands-Bro). Till följd av planförslaget och dess
föreslagna bebyggelse kommer delar av Gröna dalens mark att tas i anspråk. Tillkommen bebyggelse
kommer att anpassa sin gestaltning och placering efter omkringliggande småhusbebyggelse och
flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg. Likaså kommer ny bebyggelse länka samman dalen med
övrig bebyggelse.
Fortsättningsvis kommer dalens form och karaktär att förändras. Under rubriken Föreslagen
förändring – landskaps- och stadsbild på s. 15 beskrivs det hur planförslaget och framför allt ny
bebyggelse kommer att påverka dalen samt vilka konsekvenser förslaget kan medföra. Till exempel
består ny bebyggelse främst av småhus för att anpassas efter befintlig bebyggelse inom Ekhammars
gård och Kungsängens kyrka (Planprogram för Ekhammars gård godkänt av Kommunfullmäktige år
2018, s. 28, Upplands-Bro). Se även s. 20–22 i planbeskrivningen för information om bland annat
gestaltningsprinciper och siktlinjer.
Utanför planområdet i sydväst ligger kyrkan med kyrkogård. Kyrkan med tillhörande kyrkogård eller
område med lämningar är skyddade områden genom kulturmiljölagen. Där äger ingen exploatering
rum och kulturmiljön bevaras. Sydväst om planområdet och runtomkring kyrkogården bevaras en
skyddszon för att ta hänsyn till kyrkogården samt dess verksamhet (Planprogram för Ekhammars gård
godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 28, Upplands-Bro).
Siktlinjer och öppningar
Innan exploatering av området är siktlinjerna genom Gröna dalen redan påverkade av grönska.
Siktlinjer genom Gröna dalen mot hembygdsgården och kyrkan är redan något begränsade under
växtsäsong. Tillkommande bebyggelse med dess byggnadshöjder kan påverka siktlinjerna ytterligare,
främst mot klockstapeln och kyrkan. I planförslaget finns det gröna öppningar mellan bostadshusen
och bedömningen görs att sådana möjliggör nya siktlinjer. För djupare beskrivning hänvisas det till
rubriken Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild på s. 15 och s. 20–22 i planbeskrivningen.

Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur
miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur
gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar.
Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer
skatteintäkter.
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Ett flertal medarbetare inom kommunens bygg- och miljöavdelning, planavdelning samt tekniska
avdelning har bidragit med specialistkompetens samt arbete under projektets gång. Detaljplanen med
tillhörande handlingar är upprättad i samarbete med Villamarken Exploatering i Stockholm AB och
Tengbomgruppen AB.

2020-08-26 av
Planavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Ulrica Flemström
Planarkitekt

Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),
nr 0801

Planbeskrivning

, % fl'JArr
// /

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 3 kartbild

/
-

,J f. ,..
-

..L -

I : ,---,,
.:rly
fei 5 .=- _

I

U

I

I

I

----

I

4 '
I

I

1

I

I

I
I

<

/5Bila
ga

I ,'......-........

,_.,

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 4 kartbild

I

·f7

1>

.
.

I II Nr;
Ør.r.:r.

e.

1.,1.,,-1,

11

•

•

0 1

11 11 1

H

'

L

"
11 11

.

.

I

\

I

J

\
\

I

I

I
I

/

I

'\;i'

9o

..

w go I
J

t

..

...

J

Bilaga 4

•

H
t +H+I l l

0 5 10

20

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 5 fördelningsnyckel 200901

Fordelningsnyckel for Tibbleangen
Upplands-Bro kommun = 16 %
Angstibb le Mark AB = 84 %

Bilaga 5

Total BTA: 16694

Procent ue llt BTA-i nnehav

Fasti ghetsagare
Upplands-Bro kommun
Angst ibble Mark AB

BTA

Procent av t ot al

2698,5

16,16

13995,5

83,84

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 6 Dagvattenutredning 200617

[Skriv här]

Uppdragsnummer
16U29265

Dagvattenutredning
Tibbleängen

Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 6 Dagvattenutredning 200617

Uppdrag nr. 16U29265
Sida 1 (32)

Dagvattenutredning Tibbleängen
Uppdragsnamn
Dagvattenutredning Tibbleängen
Upplands-Bro kommun
Område söder om Hjortronvägen, Kungsängen

Villamarken Exploatering i
Stockholm AB
Landsvägen 52, Sundbyberg

Vår handläggare

Datum
2016-03-10
Senast rev.datum
2020-06-17

Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 6 Dagvattenutredning 200617

Uppdrag nr. 16U29265
Sida 2 (32)

Innehåll
Sammanfattning ................................................................................... 4
1. Uppdrag och syfte ........................................................................... 5
1.1 Underlag ........................................................................................................ 6
1.2 Pågående projekt nära planområdet ............................................................. 7

2 Riktlinjer för dagvattenhantering..................................................... 7
3. Beskrivning av planområdet och dess förutsättningar ................ 8
3.1 Planområde före exploatering ........................................................................ 8
3.2 Geologiska, geotekniska och geohydrologiska förutsättningar ..................... 9
3.3 Föroreningssituation .................................................................................... 10
3.4 Avledning av dagvatten ............................................................................... 11
3.5 Dikningsföretag ............................................................................................ 12
3.6 Recipienten och dess status ........................................................................ 13
3.7 Befintliga ledningar ...................................................................................... 13
3.8 Avrinningsområden och ytliga rinnvägar ..................................................... 14

4. Planområdet efter exploatering .................................................... 16
4.1 Avrinningsområden och ytliga rinnvägar ..................................................... 17

5. Skyfallsanalys och låglänta områden .......................................... 18
6. Flödesberäkningar ......................................................................... 19
6.1 Beräkningsförutsättningar ............................................................................ 19
6.2 Flöden före exploatering .............................................................................. 19
6.3 Flöden efter exploatering ............................................................................. 20
6.4 Jämförelse av flöden .................................................................................... 21
6.5 Beräknad fördröjning ................................................................................... 21

7. Föroreningsberäkningar ............................................................... 22
8. Förslag på åtgärder ....................................................................... 22
8.1 Fördröjning- och reningsmetoder................................................................. 23
8.1.1 Dike/skelettjord .................................................................................. 24
8.1.2 Skålad gräsyta med regnträdgård ..................................................... 24
8.1.3 Dagvattendamm ................................................................................ 25
8.1.4 Avskärande dike ................................................................................ 25
8.1.5 Hantering av dagvatten från befintliga diken och rinnstråk ............... 25
8.2 Anläggningsdimensioner ............................................................................. 25

Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 6 Dagvattenutredning 200617

Uppdrag nr. 16U29265
Sida 3 (32)

8.2.1 Dike/skelettjord .................................................................................. 26
8.2.2 Skålad gräsyta med regnträdgård ..................................................... 26
8.2.3 Dagvattendamm ................................................................................ 26
8.2.4 Sammanställning anläggningsdimensioner ...................................... 27
8.3 Föroreningsberäkningar efter exploatering med rening............................... 28
8.3.1 Materialval ......................................................................................... 28
8.4 Höjdsättning och sekundära avrinningsvägar .............................................. 30

9. Fortsatt arbete ................................................................................ 31
10. Slutsats och diskussion .............................................................. 31

Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 6 Dagvattenutredning 200617

Uppdrag nr. 16U29265
Sida 4 (32)

Sammanfattning
Bjerking AB har på uppdrag av Villamarken Exploatering tagit fram en dagvattenutredning
för fastigheten Kungsängen Tibble 1:470 i Upplands-Bro kommun. Planområdets area
uppgår till ca 6,2 ha där man planerar att uppföra ett nytt bostadsområde.
Enligt krav från Upplands-Bro kommun ska dagvatten tas om hand inom kvarteret så att
maximalt ett flöde motsvarande ett 20-årsregn före exploatering släpps ut på det
befintliga dagvattennätet. Ytterligare krav är att de första 20 mm av nederbörden ska
renas under 12 timmar och vägdagvatten ska renas i två steg. Dimensionerande flöden
har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vattens Publikation110.
Klimatfaktor på 1,25 har använts vid flödesberäkningar efter exploatering.
Till följd av ökat dagvattenflöde vid ett 20-årsregn efter exploatering, från 193 l/s till 717
l/s, krävs fördröjning av dagvattnet innan utsläpp på befintligt nät. Enligt
fördröjningskravet ska 338 m3 fördröjas inom planområdet. Enligt reningskravet ska minst
400 m3 dagvatten renas och fördröjas vilket innebär att fördröjningskravet täcks inom
reningskravet. Därmed baseras dimensionering av magasinsvolym på reningskravet
vilket medför att en dagvattenvolym på 400 m3 ska renas och fördröjas.
För rening och fördröjning av dagvatten inom planområdet föreslås diken/skelettjordar,
skålad gräsyta med regnträdgård och en dagvattendamm anläggas. Takvatten leds via
stuprör och utkastare på grönytor och vidare till ledning och dagvattendammen.
Vägdagvatten genomgår tvåstegsrening via dike, skelettjord eller skålad gräsyta samt
dagvattendamm. En dagvattenvolym på 210 m3 fördröjs i dike/skelettjord och skålad
gräsyta. Resterande volym på 190 m3 föreslås renas och fördröjas i en 525 m2 stor
dagvattendamm. I ytan för dammen ingår ett 3 m brett område för dammkrön och slänter
för anpassning till befintlig mark. Befintligt dike norr om Hjortronvägen och rinnstråk i
planområdets sydvästra del som utgår på grund av exploateringen kompenseras med ett
avskärande dike. Befintliga diken längs med Hjortronvägen kulverteras under trädrad.
Under detaljprojekteringen avgörs dimensioner på anläggningarna.
Med föreslagna åtgärder förväntas föroreningstransporten minska för samtliga
föroreningar. Enligt VISS senaste bedömning för Mälaren-Görväln har recipienten
problem med koppar, nickel, kadmium, bly och kvicksilver. Då föroreningsbelastningen för
dessa ämnen inte ökar efter exploatering med föreslagna åtgärder görs bedömningen att
exploateringen inte hindrar recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer.
Vid ett 100-årsregn kommer dimensionerade dagvattenanläggningar gå fullt inom
planområdet och avledning av dagvatten styrs av höjdsättningen via så kallade
sekundära avrinningsvägar. Befintliga sekundära avrinningsvägar bibehålls efter
exploatering då höjdsättningen kommer följa befintlig höjdsättning. Ett avskärande dike
säkerställer att dagvatten inte tillrinner byggnader inom planområdet. Exploateringen
bedöms därmed inte försämra befintlig situation inom planområdet eller för
omkringliggande områden vid skyfall.
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1. Uppdrag och syfte
Bjerking AB har på uppdrag ifrån Villamarken Exploatering och Knut Jönssons
Byggadministration tagit fram en dagvattenutredning för fastigheten Kungsängen Tibble
1:470 i Upplands-Bro kommun. Planområdets area uppgår till ca 6,2 ha och det planeras
att uppföras ett nytt bostadsområde med flerbostads-, kedje- och stadsradhus.
Syftet med detta PM är att beräkna och beskriva dagvattensituationen före och efter
exploatering. Detta kommer göras genom att räkna på dagvattenflöden under ett
återkommande 5- och 20-årsregn. I projektet ingår även att framföra åtgärdsförslag på
hur dagvattnet kan fördröjas och renas inom planområdet samt utreda skyfallssituationen
(100-årsregn) inom och omkring planområdet.

Figur 1. Orienteringskarta över Kungsängen där exploateringsplatsen är utmärkt med en blå
rektangel.

Det ursprungliga PM:et färdigställdes 2016. Sedan dess har flera revideringar
genomförts.
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Denna revidering kompletterar utredningen enligt yttranden från den senaste
utställningen av detaljplanen för Tibbleängen (utställning 2, februari 2020). Yttrandena
kan sammanfattas i fem huvudpunkter1:
• Geoteknik och grundvattennivåer, risk för ras och skred
• Dike längs med Hjortronvägen
• Föroreningsberäkningar före och efter exploatering utan och med rening i
föreslagna dagvattenanläggningar
• Åtgärdsförslag (förtydliganden om dagvattendammar och vilka åtgärder som
krävs enligt föroreningsberäkningar och med hänsyn till MKN för recipienten)
• Skyfallskartering: påverkan på planområdet och på omkringliggande mark vid ett
100-årsregn

1.1 Underlag

1

-

Checklista för dagvattenutredningar, Upplands-Bro kommun, 2019-02-05

-

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Riktvärdesgruppen (2009)

-

Grundkarta, detaljplan och 3D-höjdkurvor

-

Illustrationsplan, Tengbom arkitekter (2019-12-20)

-

Illustrationsplan, DWG-fil, Tengbom arkitekter (2019-12-20)

-

Jordartskarta (SGU)

-

Plankarta, Tibbleängen, Upplands-Bro kommun, utkast 2017-12-20
(Tillhandahållen 2018-01-09)

-

PM angående hantering av Ekhammar-Kyrkbyns dikningsföretag, Structor, 201902-08.

-

PM Geoteknik Gröna dalen Norconsult, 2019-10-07

-

Svenskt Vattens Publikation 110 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”
(2016)

-

Svenskt Vattens Publikation 104 ”Nederbördsdata vid dimensionering och analys
av avloppssystem” (2011)

-

Utrednings PM Geoteknik, Tibbleängen, Kungsängen, Upplands-Bro kommun,
rev 2020-05-06

-

VA-policy, Upplands-Bro kommun, 2018-06-13

-

Vattenplan – Mälaren-Görväln, Upplands-Bro kommun, senast ändrad 2015-0509, https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/samhallsplanering-ochbyggprojekt/overgripande-samhallsplanering/vattenplan.html hämtad 2020-05-11

-

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gröna Dalen, Norconsult, 2019-09-06

Efter möte med Upplands-Bro kommun, 2020-04-22.
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1.2 Pågående projekt nära planområdet
Parallellt med detaljplanen för Tibbleängen pågår arbete för två andra områden nära
Tibbleängen. Dessa är detaljplan för Ekhammars gård, beläget öster om planområdet,
samt dagvattenprojektet ”Gröna Dalen”. Då det åligger varje enskild fastighet att rena och
fördröja det dagvatten som uppstår inom fastigheten samordnas inte
dagvattenhanteringen för detaljplanerna Tibbleängen och Ekhammars gård eller Gröna
Dalen projektet.

2 Riktlinjer för dagvattenhantering
Utgångspunkt för dagvattenutredningen är Upplands-Bro kommuns VA-policy och
checklista för dagvattenutredningar.
Policyn nämner bland annat att dagvattenhanteringen ska vara klimatanpassad, robust
samt vara en resurs för kommunen genom att bidra med attraktiva och funktionella
stadsmiljöer.
Enligt checklistan för dagvattenutredningar ska de första 20 mm av ett regn gå igenom
öppna dagvattenanläggningarna med en mer långtgående reningsfunktion än
sedimentering och en uppehållstid på 12 timmar.
Enligt besked från Upplands-Bro kommun ska framförda dagvattenåtgärder för
planområdet inte samordnas med detaljplaner för Ekhammars gård eller med projektet
Gröna Dalen2.

2

Enligt möte med Upplands-Bro kommun, 2020-04-22.
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3. Beskrivning av planområdet och dess förutsättningar
3.1 Planområde före exploatering
Planområdet består idag till största delen av sluttande ängsmark samt en skogbeklädd
kulle med fornminnen i väst. Förutom detta finns i planområdet även en cykel- och
gångväg, en mindre parkeringsplats samt en väg (Hjortronvägen). Området är kuperat
med marknivåer som varierar mellan +10 till +30 m och har huvudsakligen en östlig
lutning.
Området gränsar mot Tibble torg i väster samt bostadsområden i norr och öster. I
sydöstlig riktning är Kungsängens kyrkogård belägen. Planområdet visas i Figur 2 nedan.

Hjortronvägen

Kyrkogård
Figur 2. Satellitbild över planområdet idag. Planområdesgränsen är utmärkt med svart linje.
Bjerkings kartportal 2019-12-09.

Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

113 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-1 Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Bilaga 6 Dagvattenutredning 200617

Uppdrag nr. 16U29265
Sida 9 (32)

3.2 Geologiska, geotekniska och geohydrologiska förutsättningar
Området består huvudsakligen av lera, postglacial lera och berg, se Figur 3. Topografin
formas av berggrundens form. Infiltrationskapaciteten i området bedöms som låg på
grund av långsamt perkolerande jordarter. Därmed är möjligheten till lokalt
omhändertagande av dagvatten inom planområdet låg.

2016-2017

2016-2017

2019

2016-2017

Figur 3. Jordarter, planområdesgräns utmärkt med svart linje. Röd= berg, mörkgul= postglacial lera
och ljusgul= lera. Blå stjärnor visar läge för grundvattenrör. Siffror visar årtal då mätningar
genomförts. Inringad stjärna påvisar grundvattenrör med resultat från 2019.

Geotekniska och geohydrologiska undersökningar har utförts av Structor där man har
installerat fyra grundvattenrör inom planområdet (se Figur 3 ovan). Grundvattennivåerna
har uppmätts fem gånger under ett år (2016–2017). Uppmätt trycknivå ligger på mellan
+6,9 och +12,2 m under markytan i de installerade rören. Resultaten av
grundvattenundersökningarna påvisar att grundvattennivåerna inom planområdet
fluktuerar under året. Marknivån inom planområdet, där prover tagits, varierar mellan +8,5
och +13,6 m. Vid jämförelse av max uppmätt grundvattennivå och marknivå är skillnaden
i höjd som lägst på 0,6 m. Detta uppmättes i grundvattenröret i planområdets östra
mellersta del (se inringad stjärna i Figur 3 ovan). I ett grundvattenrör i närheten av detta
grundvattenrör (eller om det är samma rör, ej utrett) uppmättes grundvattennivån av
under två tillfällen under 2019 (Norconsult, 2019-10-07). Vid dessa tillfällen låg
grundvattennivån ca 1,4–1,8 m under marknivå.
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Den geotekniska undersökningen framför att större uppfyllnader eller laster på leran inom
planområdet kommer generera sättningar. Belastning av lerjordar kan pressa bort vattnet
som leran innehåller. Det leder till att lerans volym minskar och därmed har en sättning
uppstått. Då höjdsättningen inom planområdet planeras följa befintlig mark krävs
sannolikt ingen markförstärkning. Risken för ras och skred inom planområdet bedöms låg
och då man planerar behålla befintliga höjder för planerad situation bedöms inga
stabilitetsproblem förekomma med planens genomförande. De djupaste schakterna som
förväntas ske i och med planens genomförande är för VA.

3.3 Föroreningssituation
Ingen undersökning av markföroreningar har utförts inom planområdet. Markföroreningar
inom planområdet kan behöva utredas till detaljprojektering. I samband med fältarbetet
under den geotekniska och geohydrologiska undersökningen gavs inga indikationer på
att sulfider förekommer i leran.
I Gröna Dalen, oexploaterat område beläget norr om planområdet, har
föroreningssituationen undersökts (Norconsult, 2019). Undersökningen redovisar att
sulfidhaltiga jordmassor inte förekommer. Baserat på detta görs bedömningen att
sulfidlera inte utgör något problem för Tibbleängen då planområdet i nuläget inte är
exploaterat.
I Norconsults rapport redovisas analyser av jordprover. Analyserna påvisar att halten
arsenik överstiger riktvärde för känslig markanvändning. Då ingen undersökning av
markföroreningar genomförts inom aktuellt planområdet används denna
markmiljöundersökning för att ge en indikation avseende markföroreningar för aktuellt
planområde.
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3.4 Avledning av dagvatten
I nuläget avleds dagvatten från planområdet genom befintliga dagvattenledningar söderut
till ett dike i Korsängen och sedan till Tibbledammen. Från Tibbledammen leds dagvattnet
vidare ut till recipienten Mälaren. Detaljerade rinnvägar redovisas i avsnitt 3.8.

Planområde

Tibbledammen

Mälaren

Figur 4. Avledning av dagvatten från planområdet till Tibbledammen och vidare till Mälaren.
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3.5 Dikningsföretag
Planområdets östra delar ingår i båtnadsområdet för Ekhammar-Kyrkbyns
dikningsföretag (år 1945), se Figur 5 nedan. Båtnadsområdet visar vilka ytor som ansågs
få nytta av att företaget tillkom. Stora delar av båtnadsområdet är idag exploaterat och
flertalet av dikningsföretagets öppna diken är borttagna och/eller kulverterade. Hela
båtnadsområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområdet för dagvatten. Inga
bestämmelser om flödet till dikningsföretaget har hittats. Det förutsattes därmed från att
flödet mot båtnadsområdet efter exploatering inte ska öka jämfört med idag.
Då dagvatten från Tibbleängen kommer fördröjas inom planområdet och ansluta till det
kommunala dagvattennätet bedöms exploateringen inte påverka dikningsföretaget, se
vidare fördjupning i avsnitt 8.

Figur 5. Utbredning av båtnadsområdet för Ekhammar-Kyrkbyns dikningsföretag (ljusblå) i
förhållande till planområdet (röd), tagen från PM hantering av Ekhammar-Kyrkbyns dikningsföretag,
Structor 2019-02-08, källa Länsstyrelsen Stockholm.
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3.6 Recipienten och dess status
Dagvatten från planområdet avvattnas mot recipienten Mälaren-Görväln, se Figur 4 ovan.
Nedan beskrivs dess nuvarande ekologiska och kemiska ytvattenstatus samt
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt VISS senaste bedömning (2019-04-26) samt enligt
Upplands-Bro kommuns vattenplan för Mälaren-Görväln.
Ekologisk status
Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln har klassificerats till
måttlig baserat på miljögifter dvs status för särskilda förorenande ämnen. Detta är
därmed avgörande för statusbedömningen. Koppar är ämnet som inte uppnår god status.
Kvalitetskravet hos recipienten gällande ekologisk status är god ekologisk status (VISS,
2019-12-10).
Kemisk status
Den kemiska statusen hos recipienten uppnår ”ej god kemisk status” med avseende på
ämnen som kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), nickel, antracen, kadmium,
bly och tributyltenn. Mindre stränga krav för PDBE och kvicksilverföreningar har satts i
enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om
statusklassificering och MKN avseende ytvattenstatus. Halterna kvicksilver och PBDE får
inte överstiga halterna framtagna under december 2015. Kvalitetskravet för kemisk status
är satt till ”god kemisk ytvattenstatus” och ska uppnås till 2021 med undantag för
antracen, bly och blyföreningar, kadmium och kadmiumföreningar samt tributyltenn som
har tidsfrist till 2027 (VISS, 2019-12-10).
Då recipienten har problem med flertalet ämnen är det av stor vikt att planen inte medför
ökad belastning av dessa ämnen i dagvattnet. Föroreningsberäkningar för området före
och efter exploatering samt med åtgärder för dagvattnet redovisas i avsnitt 8.3. Där
diskuteras belastning av problemämnen och påverkan på recipienten.

3.7 Befintliga ledningar
I anslutningsområdet finns redan befintliga dagvatten-, spillvatten- samt vattenledningar.
Dagvatten- och spillvattenledningen kommer från planområdets nordöstra hörn och flödar
söderut längs en cykelväg. En mindre dagvattenledning (300 mm) ansluter på en större
ledning (1600 mm) i nordost. Enligt uppgift från Upplands-Bro kommun går dessa idag
fulla vid ett regn motsvarande större än ett återkommande 10-årsregn. Med detta i åtanke
anses det därför inte möjligt att släppa på för höga flöden som en exploatering skulle
innebära på den redan belastade ledningen. Därmed behöver dagvattnet fördröjas innan
det ansluts till det befintliga dagvattennätet.
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3.8 Avrinningsområden och ytliga rinnvägar
Ytliga avrinningsområden och rinnstråk har tagits fram i SCALGO live utifrån befintlig
höjdsättning, se Figur 6. Hela planområdet samt omkringliggande mark ingår i ett och
samma avrinningsområde vilket tillrinner Mälaren i söder. Huvudrinnstråket för
avrinningsområdet ligger precis intill den östra gränsen av planområdet dit vatten från
planområdet tillrinner. Hjortronvägen utgör ett större rinnstråk tillsammans med ett stråk
precis norr om planområdesgränsen.

Hjortronvägen

Huvudrinnstråk

Planområde

Mälaren
Figur 6. Ytliga rinnvägar inom och omkring planområdet. Hela området som visas i figuren ingår i
ett och samma avrinningsområde vilket avvattnar söderut mot Mälaren.

En närmare bild över rinnvägar och områden där dagvatten ansamlas inom och intill
planområdet redovisas i Figur 7 nedan. Analysen baseras på ett 20-årsregn med 15
minuters varaktighet vilket motsvarar 20 mm. Låglänta områden där vatten förväntas
ansamlas vid 20 mm nederbörd finns i planområdets östra delar, se Figur 7. Maximala
djupet som förväntas uppnås är ca 0,5 m. Norr om Hjortronvägen går idag ett dike som
leder dagvatten från befintlig byggnad nordväst om planområdet till huvudrinnstråket.
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Även om SCALGO visar att planområdet ingår i ett avrinningsområde har planområdet
utifrån höjddata delats in i två mindre avrinningsområden då kullen i nordväst utgör en
vattendelare. Ett avrinningsområde avrinner mot huvudstråket i öst och kommer att kallas
AvrFe1. Det andra avrinningsområdet avrinner mot väst och kallas AvrFe2, se Figur 7.
AvrFe2 utgörs av naturmark och kommer förbli oförändrat efter exploatering och påverkar
inte dagvattenflöden inom planområdet. AvrFe2 kommer därför inte tas med i
beräkningarna vare sig före eller efter exploatering. Detsamma gäller för naturmarken i
planområdets sydvästra del.

Dike

Hjortronvägen

Huvudrinnstråk
AvrFe1
AvrFe2

Naturmark i
områdets
sydvästra del

Planområde

Figur 7. Urklipp från Scalgo Live som visar rinnvägar och stående vatten vid en nederbörd på 20
mm. Planområdet avrinner mot ett huvudstråk i öster och vidare söderut. Låglänta områden finns
längs med huvudstråket (se gula, gröna och röda områden). Gula områden visar områden där
vatten ansamlas med ett djup mellan 1–40 cm. Vattendelare visas med orange linje.
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4. Planområdet efter exploatering
Området planeras att omvandlas till ett nytt bostadsområde vilket kommer innebära en
ökad andel hårdgjorda ytor. En större andel hårdgjorda ytor innebär ökade
dagvattenflöden. Totalt planeras ca 180 bostäder, parkeringsplatser samt ytor för aktivitet
och lek att uppföras inom planområdet. På den västra kullen finns två fornminnen och
dessa kommer enligt planritningen inte direkt påverkas av exploateringen.

Planområde

Figur 8. Planområde efter exploatering.
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4.1 Avrinningsområden och ytliga rinnvägar
Planområdet har delats upp i två avrinningsområden, se avsnitt 3.8. Efter exploatering
planeras befintliga höjder behållas i så stor utsträckning som möjligt vilket innebär att
befintliga avrinningsområden och rinnvägar är liknande som före exploatering. I Figur 9
nedan redovisas planerad bebyggelse och befintliga rinnvägar samt låglänta områden.
Ingen planerad bebyggelse inom planområdet förväntas påverkas av vattenansamling vid
en nederbörd på 20 mm. Bebyggelse och trädrad med parkering planeras vid diket som
går norr om Hjortronvägen, diken på varje sida av Hjortronvägen samt vid ett rinnstråk i
planområdets södra del. Hänsyn behöver tas till dessa vid framtida dagvattenhantering
efter exploatering så att dagvattnet hanteras likt idag, se vidare i avsnitt 8.1.5.
Dike norr om Hjortronvägen

Hjortronvägen

AvrFe2
Diken längs med Hjortronvägen
AvrFe1

Rinnstråk

Planområde

Figur 9. Planområdets framtida utformning överlagrat på befintliga rinnvägar inom och omkring
planområdet för nederbörd på 20 mm (20-årsregn med varaktighet på 15 minuter). Rinnvägar visas
med blå linjer. Vattendelare visas med orange linje.
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5. Skyfallsanalys och låglänta områden
En översvämningsanalys har utförts i modelleringsverktyget SCALGO Live, se Figur 10.
Analysen är gjord med befintliga höjder. Ingen avledning i ledningsnät eller infiltration till
mark sker i scenariot. En regnmängd på 44 mm nederbörd har simulerats, detta
motsvarar ett 100-årsregn under 15 minuter och klimatfaktor 1,25. Inom och omkring
planområdet ses ingen större skillnad mellan scenariot med 20 mm nederbörd. Därmed
planeras bebyggelse utan risk för skador på byggnader på grund av översvämning. Ett
maxdjup på 0,5 m vatten uppnås för ett område inom planområdet, se Figur 10.

Område där vatten
ansamlas med ett
djup om ca 0,5 m

Planområde

Figur 10. Urklipp från SCALGO Live som visar rinnvägar och stående vatten vid ett 100-årsregn
under 15 minuter med klimatfaktor 1,25 (44 mm nederbörd) inom och omkring planområdet.
Planerad bebyggelse ligger utanför områden som förväntas översvämma.
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6. Flödesberäkningar
Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt
Vattens P110. För att kompensera för eventuellt ökad regnintensitet i framtiden har en
klimatfaktor på 1,25 adderats till det dimensionerande flödet efter exploatering.
Dagvattenflödena är beräknade utifrån olika markanvändning före och efter
exploateringen som kan ses i Figur 2 och Figur 8. Valda avrinningskoefficienter för de
olika ytorna baseras på Svenskt Vattens rekommendationer i P110.

6.1 Beräkningsförutsättningar
Beräkningar har gjorts utifrån följande förutsättningar:
- Området har delats in i två avrinningsområden: AvrFe1 och AvrFe2 enligt Figur 9.
AvrFe2 har inte tagits med i flödesberäkningarna då naturmarken förblir
oförändrad efter exploatering.
- Beräkningar har gjorts utifrån markanvändningen före och efter exploatering. De
olika markanvändningskategorierna som området delats in är: Naturmark,
bostadsområde, parkering samt asfaltsväg.
- Vattenflöden har beräknats med Dahlströms modifierade ekvation (2010) enligt
Svenskt Vatten P104.
- Flödesberäkningar är gjorda med tre typer av regn som har en återkomsttid på 5
och 20 år med en varaktighet på 15 minuter före exploatering och 10 minuter
efter exploatering.
- Klimatfaktorn är satt till 1,25.

6.2 Flöden före exploatering
Nedan beräknas dagvattenflöden före exploatering för nederbörd med återkomsttid på 5
och 20 år. Flöden beräknas utifrån area, avrinningskoefficient samt regnintensitet.
Regnintensiteten är beroende av tiden det tar för vattnet att rinna från avrinningsområdet
till utloppet. En längre rinntid innebär en lägre regnintensitet och därmed ett lägre
framräknat toppflöde. I de flesta uträkningarna uppskattas rinntiden vara mindre än 10
minuter. Enligt P110 uppskattas medelrinnhastigheten i naturmark vara 0,1 m/s. Då
vatten flödar långsammare i naturmark har rinntiden för samtliga avrinningsområden före
exploatering uppskattats vara 15 minuter. Rinntiden har sedan använts för att ta fram
olika regnintensitet för nederbörd med återkomsttid på 5 och 20 år med hjälp av tabell C1 i rapport P104 från Svenskt Vatten. I Tabell 1 och 2 ses beräknade dagvattenflöden
före exploatering i norra, östra och södra utloppen.
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Tabell 1. Beräknat dagvattenflöde från AvrFe1 vid ett 5- och 20-årsregn före exploatering med
rinntid 15 minuter.

AvrFe1
Kuperad
ängsmark/skogsmark
Asfalt
Grusplan
Summa

Yta
(ha)
5,41
0,36
0,1
5,87

Avr.
Koeff

0,1
0,8
0,2

5 år
Regn
Q
int
(dim)
(l/s ha)
(l/s)
144
144
144

78
41
3
122

20 år
Regn
Q
int
(dim)
(l/s ha) (l/s)
227
227
227

123
65
5
193

6.3 Flöden efter exploatering
Exploateringen kommer innebära en större andel hårdgjorda ytor och generellt högre
avrinningskoefficienter och kortare rinntid. Efter exploateringen kommer det mesta av
vattnet att rinna via ledning vilket innebär en högre rinnhastighet (ca 1,5 m/s) samt högre
regnintensitet. På rekommendation av Svenskt Vatten bör den lägsta rinntiden som lägst
sättas till 10 minuter, vilket har gjorts för flöden efter exploatering. I Tabell 2 ses
beräknade dagvattenflöden för avrinningsområdet AvrEe1. Flödesberäkningar efter
exploatering har gjorts med klimatfaktor 1,25.
Tabell 2. Beräknat dagvattenflöde från AvrEe1 vid ett 5- och 20-årsregn efter exploatering med
rinntid 10 minuter och klimatfaktor 1,25.

AvrEe1
Kuperad
ängsmark/skogsmark
Asfaltsyta
Hustak
Flerfamiljshusområde
Kedjehusområde
Summa

Yta
(ha)
3,25
0,99
0,68
0,39
0,56
5,87

Avr.
Koeff

0,1
0,8
0,9
0,4
0,2

5 år
Regn
Q
int
(dim)
(l/s ha)
(l/s)
181
181
181
181
181

74
179
139
35
25
452

20 år
Regn
Q
int
(dim)
(l/s ha)
(l/s)
287
287
287
287
287

117
284
220
56
40
717
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6.4 Jämförelse av flöden
Exploateringen kommer innebära högre dagvattenflöden inom AvrFe1. I Tabell 3 jämförs
flöden före med efter exploateringen.
Tabell 3. Summering av resultat från flödesberäkningar före och efter exploatering.

5 år
Q
(dim)
(l/s)
122
452
330

AvrFe 1
Före exploatering
Efter exploatering
Skillnad

20 år
Q
(dim)
(l/s)
193
717
524

6.5 Beräknad fördröjning
Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym redovisas i Tabell 4. Maximala utflödet från
magasinet har satts till 193 l/s (motsvarande ett 20-årsregn före exploatering), vilket
innebär att 338 m3 måste fördröjas för att uppnå ställda krav på fördröjning.
Tabell 4. Erfordlig fördröjningsvolym för området för att minska flödet efter exploatering till flödet
före exploatering.

Reducerad yta

AvrEe1

ha
2

Dimensionerande
flöde
(20-årsregn)
l/s
717

Utflöde från
magasin
(20-årsregn)
l/s
193

Fördröjningsvolym
m3
338

Då kommunen även ställer krav på rening av dagvatten har reningsvolym beräknats. För
att klara reningskravet på 20 mm nederbörd ska minst 400 m3 dagvatten renas och
fördröjas, se Tabell 5.
Tabell 5. Erforderlig reningsvolym enligt krav att 20 mm nederbörd ska renas.

AvrEe1

Reducerad yta

Reningskrav

Fördröjningsvolym

ha
2

mm
20

m3
400

Eftersom reningskravet medför större dagvattenvolym som ska renas och fördröjas (400
m3) än den beräknade fördröjningsvolymen (338 m3) används reningsvolym som krav vid
dimensionering av föreslagna anläggningar, se vidare i avsnitt nedan.
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7. Föroreningsberäkningar
Föroreningshalter och mängder har beräknats utifrån schablonhalter i modellverktyget
StormTac (v.20.2.2). Modellverktyget StormTac simulerar, dimensionerar och analyserar
bland annat flöden, fördröjning samt rening av dagvatten. De beräkningsförutsättningar
som programmet kräver är områdets markanvändning samt storleken på de olika
delavrinningsområdena. Nedan redovisas halter och mängder före och efter utbyggnad
utan rening, se tabell 7. Vid beräkning i StormTac har markanvändning skogsmark,
ängsmark, väg 1 och grusyta använts före exploatering. Efter exploatering användes
markanvändning skogsmark, ängsmark, väg 1, takyta och gårdsyta inom kvarter.
Tabell 6. Föroreningshalter och mängder före och efter exploatering utan reningsåtgärd. Röda
siffror anger halter och mängder som ökar efter exploatering.

Halter

Ämne
Fosfor
Kväve
Bly
Koppar
Zink
Kadmium
Krom
Nickel
Kvicksilver
Susp.
ämnen
Olja

Mängder

Riktvärde
2M3

Halter före
expl.

Halter efter
expl.

Mängder
före expl.

Mängder
efter expl.

Enhet
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l

(halter)
175
2,5
10
30
90
0,5
15
30
0,07

(halter)
72
0,9
3,2
10
17
0,87
3,1
3,1
0,021

(halter)
130
1,3
2,9
11
22
0,35
3,5
3,3
0,016

(kg/år)
0,62
8,0
0,03
0,09
0,15
0,0016
0,027
0,026
0,00018

(kg/år)
1,7
17
0,04
0,14
0,29
0,0047
0,046
0,044
0,00021

60

31

31

260

410

mg/l

0,7

0,26

0,22

2,3

2,9

Efter exploatering av planområdet förväntas samtliga föroreningshalter öka förutom för bly.
Vid beräkningen konstateras även att mängden föroreningar, för samtliga studerade
ämnen, från planområdet ökar efter exploatering. Mot bakgrund av den ökade
föroreningstransporten krävs åtgärder för rening av dagvattnet innan transport till recipient.

8. Förslag på åtgärder
Flödesberäkningar visar att fördröjning av de första 20 mm i 12 timmar är
dimensionerande. Fördröjnings- och reningsåtgärder kommer således dimensioneras
utifrån det. I kommande avsnitt ges förslag på åtgärder för att uppfylla ställda krav.

3

Riktvärde 2M tillämpas normalt vid avledning av dagvatten till recipient, Riktvärdesgruppen 2009.
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Åtgärdsförslagen baseras på att möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten är
låg med avseende på infiltration av dagvatten (lera). För schakting av dagvattendamm
bedöms risken för ras/skred vara låg inom planområdet då markteknisk
miljöundersökning i närliggande område redovisar låg risk. Undersökningen visar även
låg risk för förekomst av markföroreningar samt sulfidlera.

8.1 Fördröjning- och reningsmetoder
För att fördröja och rena dagvattnet från området föreslås diken/skelettjordar, skålad
gräsyta med regnträdgård och en dagvattendamm anläggas. Takvatten leds via stuprör
och utkastare på grönytor och vidare till ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten
genomgår tvåstegsrening via dike/skelettjord eller skålad gräsyta samt dagvattendamm.
Föreslagen placering av åtgärderna ses i Figur 11 och beskrivning av åtgärderna ges i
avsnitt nedan. Befintliga diken på varje sida om Hjortronvägen kulverteras under trädrad
längs med Hjortronvägen. Ett avskärande dike föreslås hantera dagvatten från befintligt
dike norr om Hjortronvägen samt rinnstråk i planområdets södra del. Det avskärande
diket föreslås även anläggas för att avvattna eventuellt dagvatten från kullarna i
väst/sydväst och förhindra att naturvatten leds in på kvartersmark, se mer under avsnitt
8.3.

AvrFe2
AvrFe1

Avskärande dike
Skålad gräsyta med
regnträdgård
Krossdike
Gräsdike/skelettjord
Flödesväg
Dagvattenledning
Trumma
Dammarea
Dammkrön

Anslutning till
befintlig ledning
D1600 betong

Figur 11. Skiss över planområdet samt placering av åtgärdsförslag vid fördröjning samt rening inom
planområdet.
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8.1.1 Dike/skelettjord
För att erhålla erforderlig rening av vägdagvatten föreslås att dagvatten från lokalgator
och parkeringar i planområdets mittersta del avvattnas till diken och via brunnar ner till
skelettjord under trädrad längs med lokalgatan. Gatan och trottoaren lutar mot
dike/skelettjord. Diket är öppet och förses exempelvis med gräs och kan även användas
som snöupplag. I Figur 12 nedan visas en principskiss på gatusektionen med väg,
dike/skelettjord och gångbana.

Yta för dike/skelettjord

Figur 12. Princip gatusektion för lokalgata (sektion B-B) som visar dike/skelettjordens placering i
förhållande till gångbana och gata. Förstudie Tibbleängen, 2019-12-06, Ikano Bostad.

I skelettjord under trädplanteringar fördelas dagvattnet jämnt över magasinet med hjälp
av en dräneringsledning med slits i underkant. I botten av magasinet placeras en
uppsamlande dräneringsledning med slits i överkant. Även dikena förses med
dräneringsledning med slitsad överkant. Dräneringsledningen samlar upp dagvatten som
infiltrerats genom makadamlager i skelettjordarna samt krossdiket och via infiltration i
gräs- och jordlager i gräsdikena. Från dräneringsledningen leds vägdagvattnet till
dagvattenledning och vidare till dagvattendammen.
8.1.2 Skålad gräsyta med regnträdgård
Gräsytan mellan parkeringsplatserna i planområdets södra del föreslås skålas för att
omhänderta dagvatten från lokalgata och parkeringar. Genom att gräsytan anläggs med
kupolbrunn, med inlopp en bit ovan lägsta marknivå tillåts en fördröjande volym vilket
medför att dagvatten kommer kunna fördröjas samt renas. Efter rening och fördröjning i
den skålade gräsytan leds dagvattnet vidare till dagvattendammen. För att erhålla
erforderlig rening av kväve krävs att en del av gräsytan utgörs av en regnträdgård.
Regnträdgården fungerar som en nedsänkt planteringsyta där dagvatten renas och
fördröjs. Genom att anlägga regnträdgården ges ett estetiskt mervärde.
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8.1.3 Dagvattendamm
Dagvattendammar med permanent vattenyta utgör en effektiv metod för avskiljning av
föroreningar samt magasinering av dagvatten. Reningsmekanismer bygger på
växtupptag, mikrobiell nedbrytning och sedimentation. Genom dimensionering av inlopp
och utlopp kan magasineringsvolymen regleras. Vid damminloppet finns det möjlighet att
anlägga en vall vilket fungerar som en oljeavskiljare. En dagvattendamm föreslås
anläggas i östra delen av planområdet och omhänderta dagvatten från hela planområdet.
8.1.4 Avskärande dike
Vid kraftig nederbörd finns det risk för höga flöden från kullarna i västra/sydvästra delarna
av planområdet. För att undvika att dessa flöden ska tillrinna bostadsområdet ska
avskärande dike anläggas. Diket ansluts till ledningar som transporterar vidare
vattenmassorna österut och söderut. De avskärande diket hanterar även dagvatten från
befintligt dike och rinnstråk och medför både rening och fördröjning av flöden, se vidare
avsnitt nedan.
8.1.5 Hantering av dagvatten från befintliga diken och rinnstråk
Enligt Figur 9 (avsnitt 4.1) visas att bebyggelse planeras på befintligt dike norr om
Hjortronvägen samt rinnstråk i planområdets södra del och att befintliga diken längs med
Hjortronvägen planeras ersättas med trädrad och parkering.
Det avskärande diket ersätter befintligt dike norr om Hjortronvägen. Dagvatten från det
befintliga diket leds via trumma under Hjortronvägen till det avskärande diket. Det
avskärande diket föreslås vara gräsbeklätt för att efterlikna befintliga förhållanden.
Även rinnstråket i planområdets södra del omleds så att dagvatten avvattnar via det
avskärande diket och vidare österut, istället för över planerad bebyggelse som i dagens
situation. En trumma anläggs under gång- och cykelbanan sydväst om planområdet för
att möjliggöra att vatten kan ledas till vidare i det avskärande diket.
Förslag på placering av det avskärande diket illustreras i Figur 11 samt Figur 13 i avsnitt
8.3.
Befintliga diken längs med Hjortronvägen kulverteras under trädrad längs med varje sida
av Hjortronvägen. Ett krossdike öster om kedjehusområdet samlar upp dagvattnet från
båda sidor om Hjortronvägen och leder det vidare till dagvattendammen i sydost.
Dagvatten från den norra sida av Hjortronvägen leds till krossdiket via trumma under
Hjortronvägen.

8.2 Anläggningsdimensioner
Tidigare nämnda åtgärder, diken/skelettjord, skålad gräsyta med regnträdgård och
dagvattendamm, föreslås kombineras för att fördröja och rena dagvatten som genereras i
området. Det avskärande diket är inte medräknat att fördröja dagvatten från planområdet
men bör anläggas för att förhindra översvämning i området samt för att hantera dagvatten
från befintligt dike och rinnstråk.
Fördelning av den erforderliga fördröjningsvolymen mellan föreslagna åtgärder är
beroende av åtgärdernas dimensionering. Då anläggningarnas utformning och yta kan
komma att ändras i vidare skede framförs förslag på dimensioner och erforderlig yta hos
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anläggningarna i avsnitt nedan. Under detaljprojekteringen avgörs dimensioner på
anläggningarna.
Föreslagna anläggningsdimensioner och fördröjningsvolym för respektive åtgärd
redovisas i Tabell 7.
8.2.1 Dike/skelettjord
Dike/skelettjord omhändertar vägdagvatten. Med antagandet att gräsdike utgör 4/5 av
lokalgatan (130 m), djup 0,3 m och tvärsnittsarea på 0,24 m2 kan diket fördröja 31 m3
dagvatten. Skelettjorden utgör därmed 1/5 av gatan (35 m) och med ett djup på 0,5 m
och hålrumsvolym hos makadam och jord på 20 % kan 6 m3 fördröjas.
Krossdiket, som fördröjer och renar vägdagvatten från bussgatan, föreslås ha ett djup på
0,35 m, tvärsnittsarea 0,31 m2 och sträcka på ca 130 m. Med framförda dimensioner kan
krossdiket fördröja ca 40 m3 dagvatten.
8.2.2 Skålad gräsyta med regnträdgård
Dagvatten från omkringliggande parkeringar samt lokalgata och kedjehus leds mot den
skålade gräsytan. Med en yta på 400 m2 och maxdjup på 0,5 m kommer en volym på ca
130 m2 dagvatten kunna fördröjas i gräsytan. För att erhålla erforderlig rening av kväve
krävs att en yta om 210 m2 av skålningen förses med regnträdgård. Resterande yta (190
m2) består av gräs. Föreslagen placering av den skålade gräsytan visas i Figur 11 nedan.
8.2.3 Dagvattendamm
Allt dagvatten från planområdet föreslås ledas samt renas och fördröjas i en
dagvattendamm belägen öster om planområdet. Förutsatt att systemet uppströms följer
den föreslagna dimensioneringen av ovan nämnda åtgärder (se även Tabell 7), krävs att
en volym om minst 190 m3 fördröjs och renas i dagvattendammen.
Ny dagvattenledning behöver anläggas som leder dagvatten till dagvattendammens
inlopp, se Figur 11. Utloppet från dagvattendammen leds till befintlig dagvattenledning
(1600 BTG) öster om planområdet.
Dammen har dimensionerats utifrån följande antaganden:
• Dammen antas vara rektangulär och ha ett konstant tvärsnitt över hela
dammarean.
• Dammens reglervolym är det enda som dimensioneras i avsnittet. Vid
detaljprojektering finns det möjlighet att vidare bestämma huruvida dammen ska
ha en permanent vattenyta eller om dammen torrläggs och töms efter att det
slutat regna.
• Lutningen på slänten antas vara 1:5.
• Runt dammen antas ett 3 m brett område behövas för dammkrön och slänter för
anpassning till kringliggande mark samt för skötselväg.
Dammen dimensioneras för att kunna ta hand om allt dagvatten från planområdet
magasinerings- och reningskrav gällande allt dagvatten vilket motsvarar ett
fördröjningsmagasin med volymen 190 m3. Regleringsdjupet är satt till 1 m och dammens
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bredd till 15 m. Då bottenbredden av fördröjningszonen antas vara 5 m erhålls ett
tvärsnitt på 10 m2. Vidare krävs då att dammen ska vara 19 m lång för att klara
magasineringskravet och en effektiv yta på ca 285 m2. Detta resulterar slutligen i att det
totala området som erfordras för att anlägga dammen inklusive dammkrön och slänter
behöver vara ca 525 m2. Dammens yta är beroende av djupet på dammen och kan
ändras.
Höga grundvattennivåer i östra planområdet kan behöva hanteras vid anläggning av
dammen. Vid höga grundvattennivåer finns det risk att vatten tränger in i dammen och
den tappar sin funktion. Detta går att åtgärda genom att anlägga dammen med en tät
duk. Vid detta alternativ behöver bottenupptryckning utredas och överlaster för att
motverka detta dimensioneras. Ett annat alternativ är att sänka grundvattennivåer i
anslutning till dammen för att förhindra inträngning av vatten. Vid sänkning av
grundvattennivåer behöver ansökan om vattenverksamhet göras hos länsstyrelsen.
Ett tredje alternativ är att med vallar bygga upp dammen och därmed komma ovanför
grundvattenytan. Ett eventuellt problem kan vara att vattenytan blir för hög vilket kan
innebära dämning i ledningsnätet.
För att området kring dagvattendammen ska bibehålla en parkkaraktär bör utformningen
av dammen genomföras av en landskapsarkitekt i framtida detaljprojektering. I
detaljprojekteringen ska även geotekniska undersökningar utföras för planerad damm
samt hur in- och utlopp utformas. I Figur 11 ses en planritning där ett förslag på
dammens framtida placering presenteras.
8.2.4 Sammanställning anläggningsdimensioner
I Tabell 7 nedan sammanfattas föreslagna dimensioner och fördröjningsvolym hos
föreslagna anläggningar enligt Figur 11. Dimensioner fastställs i framtida
detaljprojektering.
Tabell 7. Erforderlig fördröjningsvolym dagvatten från planområdet som föreslås fördröjas och
renas i föreslagna åtgärder. Tvärsnittsarea redovisas för diken, skelettjord och krossdike. Total area
för skålad gräsyta med regnträdgård och dagvattendamm.

Längd

Djup

Area

Fördröjningsvolym

m

m

m2

m3

Gräsdike

130

0,3

Skelettjord

35

0,6

Krossdike

130

0,35

-

0,5

400

130

19
-

1
-

525
-

190
400

Åtgärd

Skålad gräsyta
med regnträdgård
Dagvattendamm
Summa

196
0,24*

49
0,24*

208
0,31*

34
6**
40

*Tvärsnittsarea.
**Skelettjord med hålrumsvolym 20 %.
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8.3 Föroreningsberäkningar efter exploatering med rening
För beräkning av reningseffekten har värden hämtats från StormTac (v.20.2.2). Nedan
framgår reduktionen av ingående halter och mängder i dagvattnet efter rening i krossdike,
skålad gräsyta/regnträdgård, gräsdike och dagvattendamm, se Tabell 8. Skålad gräsyta
med regnträdgård sattes till reningsanläggningen biofilter i StormTac. Vid simuleringen
renas takvatten i dagvattendamm och resterande dagvatten i krossdike, gräsdike, biofilter
(regnträdgård) och dagvattendamm.
Tabell 8. Föroreningsberäkning efter reduktion i föreslagna åtgärder.

Halter

Mängder

Riktvärde
Halter
Halter efter
2M
före expl.
expl &
reduktion
Ämne
Fosfor
Kväve
Bly
Koppar
Zink
Kadmium
Krom
Nickel
Kvicksilver
Susp. ämnen
Olja

Enhet
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l

(halter)
175
2,5
10
30
90
0,5
15
30
0,07
60
0,7

(halter)
72
0,9
3,2
10
17
0,87
3,1
3,1
0,021
31
0,26

(halter)
42
0,6
0,4
2,6
4
0,09
0,5
0,7
0,005
4
0,02

Mängder
före expl.

(kg/år)
0,62
8,0
0,03
0,09
0,15
0,0016
0,027
0,026
0,00018
260
2,3

Mängder
efter expl
&
reduktion
(kg/år)
0,56
7,9
0,005
0,03
0,05
0,0012
0,007
0,009
0,00007
58
0,2

Efter rening i föreslagna åtgärder minskar samtliga föroreningshalter jämfört med före
exploatering. Vid beräkningen konstateras att den årliga mängden föroreningar som
transporteras från planområdet minskar efter rening för samtliga föroreningar jämfört med
före exploatering. Enligt VISS senaste bedömning för Mälaren-Görväln har recipienten
problem med koppar, nickel, kadmium, bly och kvicksilver (se avsnitt 3.5). Då
föroreningsbelastningen för dessa ämnen inte ökar efter exploatering med föreslagna
åtgärder görs bedömningen att exploateringen inte försvårar för recipienten att uppnå
ställda MKN.
8.3.1 Materialval
Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå MKN och källor till
föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis bör takoch fasadmaterial som koppar, zink och dess legeringar undvikas. Plastbelagda plåttak
avger organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling kan leda till ökad
tillförsel av näringsämnen till dagvattnet. Planen bör därför inte föreskriva material som
ger ifrån sig miljöskadliga ämnen. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts upp
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av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att undvika
onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de material som ska
användas vid byggnation.
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8.4 Höjdsättning och sekundära avrinningsvägar
Vid ett 100-årsregn kommer dimensionerade dagvattenanläggningar inom planområdet
inte ha möjlighet att fördröja dagvattnet. Detta innebär att vatten kommer rinna på ytan
och ansamlas i lågpunkter. Höjdsättningen av området är viktig att beakta för att
säkerställa att vatten ytledes kan rinna ut från området och inte ansamlas i någon
instängd lågpunkt. Därmed är den sekundära avrinningsvägen viktig att ta hänsyn till vid
höjdsättning inom planområdet. Sekundära avrinningsvägar är de vägar vattnet tar via
ytan då dagvattensystemet är fullt. För att motverka att vatten ansamlas i lågpunkter och
skadar byggnader är det viktigt att höjdsätta marken så den lutar mot önskad
utflödespunkt.
Eftersom höjdsättningen efter exploatering planeras följa befintlig höjdsättning inom
området kommer avrinningen från planområdet följa befintlig avrinning mot öster (se
avsnitt 5). Detta innebär att en del dagvatten från kullen kommer tillrinna
bostadsområdena (Figur 13). Därmed utgör det avskärande diket en väsentlig del i att
avleda dagvattnet från kullen mellan byggnader så att de inte skadas. En lågpunkt i södra
delen av lokalgatan föreslås så att vatten från det avskärande diket och lokalgatorna kan
rinna över gatan och vidare österut.

Lågpunkt i lokalgata

Sekundär avrinningsväg
Avskärande dike

Figur 13. Höjdsättningen inom planområdet bör utföras så att den sekundära avrinningsvägen går
mot befintligt huvudrinnstråk i områdets östra delar.
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Planerad exploatering förväntas inte medföra ökade vattenvolymer till huvudrinnstråket
eller till befintliga lågpunkter längs planområdesgränsen öster om planområdet vid
skyfallstillfällen. Detta eftersom en större andel hårdgjord yta efter exploatering inom
planområdet inte medför större mängd vattenvolymer men kan medföra att dagvatten
tillrinner befintliga lågpunkter snabbare än i nuläget vid tillfällen då fördröjnings- och
reningsanläggningar är fulla. Exploateringen bedöms därmed inte försämra befintlig
situation inom planområdet eller för omkringliggande områden vid skyfall.

9. Fortsatt arbete
•
•

•
•
•
•

Fortsatt rekommenderas att uppföljning sker för att säkerställa att fördröjande och
renande dagvattenåtgärder implementeras i området.
Anläggning av dagvattendamm kan innebära att grundvattennivåer behöver
sänkas för att inte riskera bottenupptryckning. För att undersöka detta föreslås
kompletterande geoteknisk utredning och installation av grundvattenrör. Frågan
utreds vidare vid detaljprojektering av dammen.
Utformning av dagvattendammen för att bibehålla parkkaraktär.
Inmätning av befintligt dike norr om Hjortronvägen för att avgöra dimension och
utformning av det avskärande diket.
Markteknisk miljöundersökning.
Vid höga grundvattennivåer bestämma om dammen ska anläggas med tät duk
eller om grundvattennivåer ska sänkas. Om grundvattennivåer ska sänkas blir
ansökan om vattenverksamhet aktuellt.

10. Slutsats och diskussion
Resultatet visar att det krävs en sammanlagd fördröjning med volymen 400 m3 för att
uppfylla ställda krav på fördröjning och rening. För fördröjning och rening av dagvatten
förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till ledning och
dagvattendammen. Vägdagvatten fördröjs i dike/skelettjord eller skålad gräsyta och leds
sedan vidare för ytterligare rening och fördröjning i dagvattendammen. Fördröjnings- och
reningsvolym föreslås fördelas mellan diken/skelettjord (80 m3), skålad gräsyta med
regnträdgård (130 m3) och dagvattendamm (190 m3), vilket innebär att fördröjnings- och
reningskravet uppnås. Beroende på utformning av föreslagna åtgärder kan
fördröjningsvolymen fördelas annorlunda jämfört med framfört förslag. Detta bestäms
vidare under detaljprojektering.
Efter rening i föreslagna dagvattenåtgärder förväntas samtliga föroreningshalter och
föroreningsmängder att minska. Detta innebär att exploateringen, med rening i föreslagna
åtgärder, inte ökar föroreningsbelastningen för problemämnen hos Mälaren-Görväln
(koppar, nickel, kadmium, bly och kvicksilver). Därmed görs bedömningen att
exploateringen inte försvårar för recipienten att uppnå ställda MKN.
Planerad exploatering förväntas inte medföra ökade vattenvolymer till befintliga
lågpunkter längs planområdesgränsen öster om planområdet vid skyfallstillfällen. Det
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avskärande diket säkerställer att dagvatten från kullen inte tillrinner byggnader inom
planområdet. Exploateringen bedöms därmed inte försämra befintlig situation inom
planområdet eller för omkringliggande områden vid skyfall.

Bjerking AB

Granskad av

Telefon 010 – 211 83 71
@bjerking.se

Telefon 010 - 211 82 84
@bjerking.se
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

1. Utlåtandet tillhörande detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) godkänns.
2. Detaljplaneförslaget för Tibbleängen (del av fastigheten KungsängensTibble 1:470 m.fl.) antas i enlighet med 5 kap 29 § Plan- och bygglagen
(1987:10).

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att
ta fram förslag till ny detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en
blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och kedjehus och cirka 110–120
lägenheter i flerbostadshus i enlighet med Översiktsplan 2010. Bebyggelsen
ska möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt.
Detaljplanen har varit på utställning en gång tidigare under år 2018 och
återremitterades. Planförslaget var ute på en andra utställning under februari –
mars 2020 och är nu uppe för antagande 2. Parkeringsnormen har ändrats efter
att planen återremitterades i KS den 16 september.
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Vår beteckning
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Utställningsutlåtande inför utställning 2, den 15 januari 2020
Utställningsutlåtande inför antagande 2, den 26 augusti 2020
Beslut om återremiss den 16 september, KS, § 91

Ärendet
Bakgrund
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna
Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. I
norr avgränsas planen av ett radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen
samt av Tibble torg med skolor och bostäder i väster. I öst avgränsas planen av
en öppen grönyta samt ekskog, Kungsängens kyrka i sydost och ett öppet
parkrum i söder samt en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga
gång- samt cykelvägar och är i dagsläget obebyggt.
Detaljplanen har varit ute på två utställningar och den första var 2018. Efter år
2018 var planen uppe för antagande och återremitterades med medskicket att se
över förskolan samt byggnadshöjderna. Inför utställning två togs förskolan bort
från planförslaget.
Under 2020 har planförslaget varit på en andra utställning. Inkomna yttranden
med synpunkter har beskrivits och sammanställts i ett utställningsutlåtande.
Tongivande yttranden har huvudsakligen handlat om att låta Gröna dalen förbli
oexploaterat och att inte bygga bostäder norr om Hjortronvägen. Likaså har ett
flertal yttranden betonat vikten av att inte tillåta genomfartstrafik på
Hjortronvägen och att se över byggnadshöjder. Planförslaget har tagit hänsyn
till höjder på byggnader genom att anpassa ny bebyggelse efter befintlig. I
plankartan regleras höjder på byggnader genom planbestämmelserna att tak ska
utformas som sadeltak, en minsta tillåtna takvinkel och högsta nockhöjd i
meter över markens medelnivå.
Avseende parkeringen för området har parkeringsnormen ändrats efter
återremiss i Kommunstyrelsen 16 september. Den nya parkeringsnormen är 0,5
platser för lägenheter mindre än 70 kvm och 1,2 platser för lägenheter större än
70 kvm samt bostäder i radhus. För bostäder i parhus eller kedjehus ska
parkering ordnas på egen fastighet. Parkeringsytorna har i några delar också
justerats. Dessa ändringar bedöms som obetydliga.
Antalet parkeringsplatser bedöms vara väl anpassat till den tänkta bebyggelsen.
Syfte och mål
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse,
maximalt 65 rad- och kedjehus och cirka 110–120 lägenheter i flerbostadshus i
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enlighet med Översiktsplan 2010. Planen medger flerbostadshus i tre – fyra
våningar samt rad- och kedjehus (småhus) i två våningsplan.
Målet är att planförslaget tar hänsyn till närliggande befintlig bebyggelse samt
omgivande natur- och kulturmiljöer, för att bidra till utvecklingen av Gröna
dalen. Småhusen ska möta upp Gröna dalens parkrum med huvudingångar mot
den nya lokalgatan och sekundärentréer ut mot parken. Mötet mellan Gröna
dalen och småhusen ska bidra med en viss öppenhet mellan trädgårdar samt
allmän platsmark genom så kallade gröna öppningar. Tanken med dessa gröna
öppningar är att skapa genomgående siktlinjer samt bidra med passager för
ökad rörelse.
Länken mellan områdena Tibble och Ekhammars gård förstärks genom att
Hjortronvägens gaturum ramas in med hus på båda sidor, för att skapa en
tryggare vistelse och gågata. För framtida boende nås planområdet västerifrån,
från korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen. En ny dragning av
befintlig gång- och cykelväg görs norr om Hjortronvägen, för att beakta
anläggningen av en ny dagvattendamm i Gröna dalen norr om planområdet.

Barnperspektiv
Ny bostadsbebyggelse kommer att omge Hjortronvägen och den nya lokalgatan
med hus på två sidor med intentionen att skapa uppsikt samt ett tryggare
gaturum. Bostädernas placering i Gröna dalen möjliggör utomhusvistelse för
barn i ett rekreativt grönstråk och en ny lekplats planeras. I planområdet
bevaras två skogsbeklädda kullar och större parkytor, för att skapa närhet till
natur- samt skogsmiljöer. Till följd av att det nya planförslaget knyter an till
skolområdet i söder och Kungsängen IP i norr, kan tryggheten i Gröna dalen
öka.

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren
Tf. Samhällsbyggnadschef

Henric Carlson
Planchef
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4. Gestaltningsprogram, reviderad den 31 augusti 2020
5. Utställningsutlåtande inför antagande 2, den 26 augusti 2020

Beslut sänds till
 Villamarken Exploatering i Stockholm

4 (4)

r Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss - KS 15/0024-759 Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss : REV 200922 Plankarta Tibbleängen

PLANKARTA

Detaljplan för
25:1

1:24

1:14
21,7
21,7

NR 0801

Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens Tibble 1:470 m.fl)

1:91
4:472
1:90

N=6596820
1:84

1:476

21,1
21,1

1:85

1:86

1:87

1:88

1:89

20,6
20,6

8,5

21,0
21,0

f4
f2

25

KUNGSÄNGENS-TIBBLE
1:3

e2 g

B

8,5

HJORTRONVÄ
GEN

17,9
17,9

Planområdesgräns
Användningsgräns

x

8,5

25

8,5

f2

15,5
15,5
13,8
13,8

4:470

4:269

f4

20,3
20,3
16,6
16,6

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet.

4:471

EKHAMMAR

x

f2
f4

25

20,9
20,9

20,9
20,9

E=135300

NATUR

gång- och cykel

f4
25

u

f2

Egenskapsgräns

e2 g

Administrativ gräns

12,3
12,3

Egenskapsgräns och administrativ gräns

11,2
11,2
10,1
10,1

21,0
21,0
20,3
20,3

18,6
18,6

9,1
9,1

15,5
21,1
21,1

25:2

19,3
19,3

n1

15,5

12,2
12,2

III
21,2
21,2

f1 f4

25

dike

20,1
20,1

20,2

B

20,0

20,0

e1 n 1

B

GATA

Gata

PARK

Park

NATUR

Natur

Lr

BC 1

n2

20,2
19,8 20,2

kommunalt huvudmannaskap

7,6
7,6

15

20,1
20,1

20,5
20,5

10,6
10,6

25

20,0
20,0
21,5
21,5

4:480

7,9
7,9

f1

n1

III f 1 f 4

19,8
19,8

21,3
21,3

21,9
21,9

4:469

GATA

8,2
8,2

25
12,6
12,6

7,7
7,7

8,5

III f 4

7,6
7,6

20,3
20,3

18,5

20,1

20,0

24
20,1

4:269
7,7
7,7

20,1

B

21

8,5
20

20,0

f3
25 f 4

E

4:458

8,5

Tekniska anläggingar

lek

Lekplats ska uppföras.

dike

Dike för uppsamling av dagvatten får anordnas.

18

19

Bostäder, lokaler för centrumändamål får finnas i bottenvåning.

4:457

8,4
8,4

19,9

BC 1

7,9
7,9

x

1:470

22

Bostäder

4:459
GPS*POL*12

E

23

20,0

20,0

f4

utegym

NATUR

20,1

f3
f4

25

III

20,1

20,3

25

15,5

IV f 4

20,1

20,2

e2

25

20,0

1:392

20,0

25

20,1

4:456

9,1
9,1

17

Bn

20,2
20,2

16

f3

n2

1

f4

g

15

25

A
AT

13

14

1:397

12

e
dik

9,9
9,9

f3

PARK

b1 525

UPPLYSNING GESTALTNINGSPROGRAM

10

x

11,4
11,4

gestaltningsprogram. I
gestaltningsprogrammet anges

7

8

65.99

PARK

11,7
11,7

gatusektioner, samt bebyggelsens
utformning i volym och materialval,

B
8,5

8,5

Skala 1:1000 (A1)
0
10
20
30

11,8
11,8

40

50

100 m

25
25

f3
f4

NATUR

f4

14,1
14,1

Anläggning för avfallshantering om 80 kvm får uppföras, vilket får
delas upp i flera byggnadsvolymer.

00

Minsta tillåtna takvinkel.

0,0

Högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå.

IV

Maximalt antal våningar.

f1

Uthängande balkong får inte uppföras mot Hjortronvägen.

f2

Endast radhus.

f3

Endast kedjehus eller parhus. Om området bebyggs med
parhus får det åt det håll som inte sammanbyggs endast
bebyggas med carport eller liknande tillbyggnad i en höjd
om högst 3,5 meter. Ett minsta avstånd mellan parhusen
ska hållas med minst sex meter. Tak till denna lägre del
får ha en mindre lutning än 25 grader. Om området
bebyggs med kedjehus får dessa sammanbyggas med
carport eller liknande tillbyggnad i en höjd om 3,5 meter.
Ett minsta avstånd hållas mellan varje hus med 4,5 meter.
Tak till denna lägre del får ha en mindre lutning än 25
grader.

f4

Tak ska utformas som sadeltak.

bygglov.

f3

14,8

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta byggnadsarea
av 90 kvm. Den totala byggnadsarean får delas upp i flera
byggnadsvolymer.

e2

9

f4

15,5
15,5

e1

17,4
17,4

Lr

25

16,5
16,5

Utegym får uppföras.

1:41
15,2
15,2

8,5

1:41

Gång- och cykelväg får anordnas.

utegym

10,9
10,9

f3

Yta för fördröjning och rening av dagvatten. Minsta yta angiven
i m2

gång- och cykel

10,5
10,5

17,5
17,5

PARK

14,8
14,8

11

x
n1 n2

g
n1 n2

f4

G

b1 000

13,3
13,3

8,5

11,9
11,9

lek

2:87
12,3
12,3

byggnad

Mätenheten

13,2
13,2
12,6
12,6

Lr

Maximalt antal bostadsenheter i radhus är 18 stycken.

Lr

Maximalt antal bostadsenheter i kedjehus eller parhus är 48 stycken.
tolkad

12,9
12,9

n1

Parkering får ej anordnas.

n2

Marken får ej hårdgöras mot natur och park.

Takkupor får utföras till en längd motsvarande max 1/3 av fasadens längd.

Dnr KS 15/0024

Vind får inredas för bostadsändamål.
Skärmtak tillåts ovan entréer inom kvartersmark.

Detaljplan för

Hisstopp ska inrymmas inom takvolym. Mindre tekniska installationer får förekomma på tak.

TIBBLEÄNGEN

KOORDINATSYSTEM I PLAN

(Del av fastigheten Kungsängens Tibble 1:470 m.fl)

Korsmark - Marken får förses med komplementbyggnad med
högsta nockhöjd om 3,5 meter om inget annat anges. Mur,
plank och altan tillåts. Parkering får anordnas om inget annat
anges.

SWEREF 99 18 00
RH 00

Prickmark - Marken får inte förses med byggnad.

2020-08-20

Henric Carlson
Planchef

Ulrica Flemström
Planarkitekt

ANTAGANDE 2

DETALJPLAN
NORMALT PLANFÖRFARANDE
Upprättad enligt ÄPBL (1987:10)

Planhandlingar

Upprättad
2016-04-18
Samrådsremiss
2016-07-08 - 2016-09-23
Revidering
2018-01-12
Utställning 1
2018-02-20 - 2018-03-20
Revidering
2020-02-24
Utställning 2
2020-02-26 - 2020-03-25
2020-08-26, 2020-09-22
Revidering
Antagen
Laga kraft
Genomförandetiden upphör

Denna plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Gestaltningsprogram
Illustrationsplan
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande inför Utställning 2
Utställningsutlåtande inför Antagande 2
Fastighetsförteckning

AVVÄGT HÖJD

NR 0801

x

Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för
allmännyttig gång- och cykeltrafik.

u

Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska
vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

g

Område som ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning för bostadsändamål.

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTAN
GÄLLANDE KVARTERSGRÄNS
GRÄNS FÖR FASTIGHET
ELLER SAMFÄLLT OMRÅDE
BYGGNAD

HÖJDKURVOR
POLYGONPUNKT
VÄG

RUTNÄTSPUNKT
1:11

FASTIGHETSBETECKNING
FORNLÄMNING RESP.
FORNLÄMNINGSOMRÅDE
SLÄNT

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen har vunnit laga kraft.

STOLPE, BELYSNINGSSTOLPE
DIKE
DIKE
STAKET
HÄCK
LUFTKABEL FÖR EL ELLER
TELE MED INMÄTTA STÖD

ILLUSTRATIONSPLAN
2020-06-24
Illustration, ej juridiskt bindande

ILLUSTRATION
Illustrationslinjer
Illustrationslinje
Illustrationstext

Illustrationstext

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss - KS 15/0024-759 Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss : Planbeskrivning inför antagande 2 Tibbleängen nr 0801 REV 200925

2020-08-26, REVIDERAD 2020-09-25
KS 15/0024
Samhällsbyggnadskontoret

ANTAGANDEHANDLING
ANTAGANDE 2

Detaljplan för

Tibbleängen
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)

nr 0801

Kungsängen
Upplands-Bro kommun

Normalt planförfarande

upprättad enligt PBL (1987:10)

Planbeskrivning

Planområdet läge och ungefärliga avgränsning markerad med röd linje.

Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),
nr 0801

Planbeskrivning

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss - KS 15/0024-759 Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss : Planbeskrivning inför antagande 2 Tibbleängen nr 0801 REV 200925

Innehåll
Handlingar ............................................................................................................................................... 3
Övriga handlingar ............................................................................................................................. 3
Planens syfte, bakgrund och huvuddrag .................................................................................................. 3
Bakgrund ............................................................................................................................................. 3
Planens syfte och huvuddrag ............................................................................................................... 3
Planprocessen .......................................................................................................................................... 4
Planuppdrag ......................................................................................................................................... 4
Handläggning ...................................................................................................................................... 4
Preliminär tidplan ................................................................................................................................ 4
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken .............................................................................................. 5
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden ....................................................... 5
Behovsbedömning ............................................................................................................................... 6
Plandata ................................................................................................................................................... 6
Läge och areal ..................................................................................................................................... 6
Gällande planer och tidigare ställningstaganden ..................................................................................... 6
Riksintresse ......................................................................................................................................... 6
Översiktsplan ....................................................................................................................................... 7
Detaljplaner och förordnanden ............................................................................................................ 7
Förutsättningar och planförslag ............................................................................................................... 8
Mark och natur .................................................................................................................................... 8
Bebyggelse ........................................................................................................................................ 16
Trafik och kommunikationer ............................................................................................................. 27
Störningar och risker ......................................................................................................................... 29
Teknisk försörjning ........................................................................................................................... 29
Konsekvenser av planens genomförande .............................................................................................. 32
Trafik ................................................................................................................................................. 32
Sociala konsekvenser ........................................................................................................................ 32
Barnkonsekvenser .............................................................................................................................. 32
Miljökonsekvenser ............................................................................................................................ 32
Ekonomiska konsekvenser ................................................................................................................ 34
Medverkande i projektet........................................................................................................................ 34

Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),
nr 0801

Planbeskrivning

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss - KS 15/0024-759 Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss : Planbeskrivning inför antagande 2 Tibbleängen nr 0801 REV 200925

Sida 3 av 34

PLANBESKRIVNING
Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2020-08-26
Denna planbeskrivning.
Genomförandebeskrivning, 2020-08-26
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, rev. 2020-08-31
Illustrationsplan, Tengbomgruppen AB, rev. 2020-06-24
Samrådsredogörelse, 2018-01-12
Utställningsutlåtande inför utställning 2, 2020-01-15
Utställningsutlåtande inför antagande 2, 2020-08-26
Fastighetsförteckning, 2020-08-20

Övriga handlingar
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015-07-10
Behovsbedömning MKB, 2015-11-04
Dagvattenutredning, Bjerking, rev. 2020-06-17
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08
Trafikbullerutredning, Bjerking, 2019-12-18
Trafikutredning, Ramböll, 2019-12-13
Utredning Geoteknik, Structor Geoteknik Stockholm AB, rev. 2020-05-06
Utredning Geoteknik, Bjerking AB, 2020-09-11

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del
av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar
4:269. I norr avgränsas planen av ett radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen samt av Tibble
torg med skolor och bostäder i väster. I öst avgränsas planen av en öppen grönyta samt ekskog,
Kungsängens kyrka i sydost och ett öppet parkrum i söder samt en skogsbeklädd kulle. Området
omges av befintliga gång- samt cykelvägar och är i dagsläget obebyggt.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och
kedjehus och cirka 110–120 lägenheter i flerbostadshus i enlighet med Översiktsplan 2010.
Bebyggelsen ska möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. Målet
med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som erbjuder
olika boendeformer och kännetecknas av en mänsklig skala.
Den nya bebyggelsen i form av småhus (kedjehus och radhus) i två plan, ska möta upp Gröna dalens
parkrum med småhus med huvudingångar mot den nya lokalgatan och sekundärentréer ut mot parken.
Entréernas placeringar anses som viktiga ur trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande
natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt.
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekpark och utegym anläggs, dagvatten renas och fördröjs,
grönytor förstärks samt lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen inom
planområdets avgränsning.
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Planprocessen
Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl., genom normalt planförfarande.

Handläggning
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen år 2007. År 2008 beslutade
kommunstyrelsen om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts
under 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Handläggning av
detaljplanen sker med normalt planförfarande (se illustrationen nedan).
Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns
beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010.

Det aktuella planskedet har varit på utställning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda
får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter utställningen upprättas ett
utställningsutlåtande där inkomna synpunkter redovisas och besvaras.
Detaljplanen har varit på utställning en gång tidigare, nämligen år 2018. I maj 2018 var planen uppe
för antagande och den återremitterades med medskicket att se över förskolan och byggnadshöjder. I
dagsläget har detaljplanen varit ut på en andra utställningsomgång efter att ha tagit medskicket i
beaktning. Sedan dess har ändringar skett: förskolan är borttagen ur planen, höjder på byggnader har
justerats och planområdet har utökats m.m. Förskolan togs bort ur planen på grund av buller från
busstrafiken som påverkade skolgården. Ett skäl till borttagningen var att exploateringen tidigare var
större och att behovet ser annorlunda ut idag. Planförslaget har tagit hänsyn till höjd på byggnader
genom att anpassa ny bebyggelse efter befintlig. I plankartan regleras höjd på byggnader genom
angivna våningsantal samt planbestämmelserna att tak ska utformas som sadeltak, en minsta tillåtna
takvinkel och högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå. Vidare presenteras måttsatta sektioner
för olika hustyper längre ned i planbeskrivningen på s. 20.
Nu är detaljplanen aktuell för nästa steg i planprocessen som är antagande. Inför ett beslut om
antagande av detaljplanen ska kommunen bedöma ifall planprocessen visat på att marken inom
planområdet är lämplig för den bebyggelse som planen avser. Kommunen ska även ta ställning till om
beslutsunderlaget är aktuellt när beslut ska fattas om planen. Inför antagandet har planbeskrivningen
uppdaterats med information om miljökvalitetsnormer och berörda vattenförekomster.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om utställning 1 (KS)
Utställningstid 1
Beslut om antagande
Beslut om utställning 2 (SBU)
Utställningstid 2
Antagande (KF)

juni 2016
juli - augusti 2016
januari 2018
februari-mars 2018
april 2018 (återremitterades, ej antagen)
januari 2020
februari - mars 2020
kvartal 3 2020
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse
enligt 4 kapitlet berörs inte.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, vatten
och ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).
Vatten
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter samt åtgärder som kan medföra
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets
sekundära zon då det ligger mer än 50 m från strandlinjen. Dagvattnet avrinner naturligt och tekniskt
mot Tibbleviken som ligger i Östra Mälaren och omfattas av zonen för vattenskyddsområdet.
Detaljplanen förväntas inte öka föroreningsbelastningen för problemämnen hos Mälaren-Görväln.
Således görs bedömningen att exploateringen inte har en negativ inverkan på Östra Mälarens
ekologiska och kemiska status eller försvårar för recipienten att uppnå MKN-kraven (Bjerking 2020, s.
31). En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del består av lera vilket
är svårinfiltrerat (Bjerking, rev. 2019-12-20). Dagvattnet från planområdet kommer att fördröjas och
renas lokalt genom en dagvattendamm och andra reningsåtgärder inom planområdet. Därefter leds
dagvattnet vidare till Tibbledammen längre söderut och sedan ut i Tibbleviken.
Ekologiskt känsliga områden
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren ligger på ca 1,3 km avstånd
söder om planområdet. Tibbleviken är recipient för dagvattnet från Tibbleängen samt Gröna dalen och
är i kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt
Miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna och vattenmiljön.
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om
planområdet ligger Örnässjön. I ÖP 2010 är båda sjöarna utpekade som ekologiskt särskilt känsliga
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl
avskilda från planområdet. Förekomsten av miljögifter och förorenade ämnen i recipienten är
avgörande för statusbedömningen utifrån miljökvalitetsnormerna (MKN). Minst 400 m3 ska renas och
fördröjas för att planen ska uppfylla MKN för vatten, vilket innebär att fördröjningskravet täcks inom
reningskravet (Bjerking rev. 2020, s. 31).
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg.
För att uppfylla reningskravet för dagvattnet från planområdet föreslår kommunen reningsåtgärder i
form av ett krossdike, en skålad gräsyta/regnträdgård, gräsdiken/skelettjord och dagvattendamm (se
tabell 8 i Bjerking rev. 2020, s. 28). Recipienten Mälaren-Görväln har problem med ämnena koppar,
nickel, kadmium, bly och kvicksilver enligt VISS senaste bedömning. Efter att rening av dagvattnet
sker enligt föreslagna åtgärder, minskar samtliga föroreningshalter jämfört med före exploatering.
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Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för recipienten att mängden bly och
kadmium inte får öka. Utvärderingen som görs är att den årliga mängden föroreningar som
transporteras från planområdet reduceras efter rening, vilket gäller för samtliga föroreningshalter i
jämförelse med före planens genomförande.
Ekologisk status
Vattenförekomsten Mälaren-Görvälns ekologiska status klassificeras som ”måttlig” på grund av att
ämnet koppar inte uppnår ”god status”. Vad gäller ekologisk status behöver recipienten uppnå ”god
ekologisk status”, eftersom det är ett kvalitetskrav (Bjerking rev. 2020, s. 13).
Kemisk status
Recipientens kemiska status bedöms som ”ej god kemisk status” med tanke på ämnen som kvicksilver,
polybromerade dyffenyletrar (PDBE), nickel, antracen, kadmium, bly och tributyltenn som har
tidsfrist till 2027 (VISS, 2019-12-10). För PDBE och kvicksilverföroreningar finns det mindre stränga
krav i enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och statusklassificering och
MKN gällande ytvattenstatus (HVMFS, 2013, s. 19). Halterna av kvicksilver och PDBE får inte ha
ökat i jämförelse med de halter som togs fram under december 2015.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för
betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra
resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.
Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då
förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns
dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra
betydande miljöpåverkan.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen intill Hjortronvägen i Gröna dalen (se
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av en
befintlig gång- och cykelväg som löper parallellt norr om Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och
bostäder i nordväst och väster. I öst avgränsas området av en öppen grönyta samt en träddunge med
björk, poppel, ek och sly. I söder finns ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.
Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i
Stockholm AB genom dotterbolaget Ängstibble Mark AB samt del av fastigheterna KungsängensTibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger placerad mellan två riksintressen för transport, cirka 500 meter söder om
planområdet går Mälarbanan för tåg och cirka 500 meter norr om planområdet går motortrafikleden
E18 genom Upplands-Bro kommun.
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Översiktsplan
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan
(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna
dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse,
förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna dalen med sina
viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en
kommundelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata måste
klassas om till lokalgata avseende framkomligheten till de nya bostäderna.

Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nordsydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Det aktuella området Tibbleängen är nr. 18 i bilden ovan.

Detaljplaner och förordnanden
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark,
allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 198905-29 (BYN dnr 1987 315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som
bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och
cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av
Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är
också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för
kyrkoändamål (kyrkomark och begravning), vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar
(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns
Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss.
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Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i
planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för
del av Ekhammar (Östra dalen).

Förutsättningar och planförslag
Mark och natur
Mark och vegetation
Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i
Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats och här finns
även ett väst-östligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om
dalgången möter åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet. Väster om planområdet
ligger ett bostadsområde. I norra delen av planområdet sträcker sig en vall längs Hjortronvägen.
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Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen
löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster.
Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogbeklädda fornminneskullarna som ramar in det
tidigare åkerlandskapet. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje.

Inom planområdet finns en skogbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av löv- och
barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och barrträden
består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis ingår i
planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om
planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig
vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt
är synlig utifrån.
En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju
naturvärdesobjekt identifierats (se illustration på nästa sida). Ett objekt har högt naturvärde (klass 2),
två har påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra har visst naturvärde (klass 4). Se kartan på nästa sida.
Inget av de identifierade objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås
för bebyggelse består av öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av
ett fåtal vanliga och starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde
(klass 4). Inom inventeringsområdet finns det inte många strukturer som indikerar på höga
naturvärden. Till exempel är mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik
i de två blandskogsobjekten (objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer,
dessa är av olika trädslag: asp, ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i
området då olika vedlevande arter ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i
inventeringsområdet främst är knutna till dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med
exploatering i området bör minimeras. Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt
bör undvikas.
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Ett objekt har klassats som högt, d.v.s. naturvärdesklass 2, två som
påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, och fyra som visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Karta ur
Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018).
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Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det
befintliga landskapet är viktigt för att tillkommen bebyggelse ska upplevas som ett positivt inslag.
Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på
höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.

Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje.

Det är endast mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse. I övriga väderstreck möter området
en grön miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar samt de
båda skogbeklädda kullarna i väster.
Kulturmiljö
Planområdet och dess omgivningar har en historia som sträcker sig tillbaka till järn- och medelåldern.
Bland annat består kulturmiljön i ett järnåldersgravfält, en äldre vägsträckning från 1600-talet, gården
Ekhammar som byggdes under tidigt 1800-tal och hembygdsgården. Sockenkyrkan och klockstapeln
har ursprung från 1700-talet och Kungsängens kyrkas äldsta delar kommer från 1200-talet.
Kyrkomiljöerna, hembygdsgården, den äldre häradsvägen, järnåldersgravfältet och Ekhammars gård
utgör kulturmiljöer som bör skyddas och bevaras. Områdets historia beskrivs också i planprogram för
Ekhammars gård godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 28, Upplands-Bro.
Siktlinjer och öppningar
Enligt Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, Sweco, 2016-06-14, s. 17–18, påverkar växtligheten
innanför samt utanför kyrkogården under vår och sommar synligheten av kyrkan och klocktorn från
dalgången. Kyrkan och klocktornet blir mer visuellt synliga under höst och vinter.
Gröna dalen utgörs av parkmiljö men har tidigare fungerat som åkermark. I södra Gröna dalen består
landskapet av gräs, en skogsbeklädd moränkulle och ädellövträd i öster. Björkskogen väster om
Ekhammarsgård påverkar sikten från Gröna dalen under växtsäsong. Landskapet i Gröna dalen är
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flackt, vilket påverkar siktlinjer genom dalgången (Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, Sweco,
2016-06-14, s. 17–18).

Utdrag ur SGU’ geologiska karta och en ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje.

Geotekniska förhållanden
Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta
av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt
jordartskartan är postglacial i större delen av området, men som i de södra delarna benämns som
glacial.
Sulfidlera
Kommunen har låtit göra en geoteknisk samt en miljöteknisk undersökning utanför planområdet i ett
intilliggande utredningsområde för ett annat projekt norr om Hjortronvägen och Gröna dalen. Inom
utredningsområdet har det gjorts djupare provtagningar där sulfidhaltig lera har påträffats på cirka 4–
10,5 meters djup under markytan. Jorden har definierats som ”något” sulfidhaltig från dessa
provtagningar.
Enligt den geotekniska utredningen för planområdet har eventuell förekomst av sulfidlera inte
undersökts. Det finns däremot inga uppenbara indikationer på att det förekommer några sulfider inom
planområdets planerade schaktdjup utifrån gjorda fältundersökningar i kringliggande områden. De
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djupaste schakter som planeras inom planområdet är för VA-ledningar som normalt förläggs på ett
djup om 1,6 meters djup. Det planeras inte anläggas några källare eller liknande. Då det ej planeras för
djupare schakter är det osannolikt att sulfidlera kommer påträffas givet förutsättningarna som
redogjorts för ovan.
I den miljöundersökning som har gjorts för närliggande projektet ”Gröna dalen” har analyser gjorts av
Fe/S-kvoten i sju jordprover. Ingen av proverna har indikerat på att jorden innehåller sulfidhaltig lera
och under vidare projektering kommer lerans egenskaper undersökas närmare. Om sulfidhaltig lera
skulle påträffas kommer det att upprättas en handlingsplan som tydliggör lämpliga åtgärder för
hantering av sulfidleran.
Risken för ras och skred
Med hänvisning till dagvattenutredningen och den geotekniska undersökningen görs bedömningen att
risken för ras, skred, erosion samt olyckor i planområdet är låg. Bedömningen görs utifrån föreslagen
bebyggelse och markanvändning i detaljplaneförslaget. Höjdsättningen inom planområdet planeras
följa den befintliga markens terräng, vilket inte skapar något behov av markförstärkning. Vidare
kommer existerande höjder behållas inom planområdet, vilket inte antas resultera i några
stabilitetsproblem under planens genomförande. Inom planområdet uppskattas de djupaste schakten
ske vid genomförande av VA (Bjerking, rev. 2020, s. 10).

Bildkälla: SGI, SGU, MSB, SMHI samt Lantmäteriet, 2020.
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”Marken vid höjdpartiet i nordväst utgörs av ett fastmarksområde med en låg risk för ras och skred. I
den nordöstra delen av utredningsområdet, se gul-streckad linje i bilden ovan, har MSB utfört en
översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i lerslänt. Enligt deras utredning är de befintliga
stabilitetsförhållandena inom det området goda. Utanför planområdet i söder, se gulmarkerat område i
bilden ovan, finns två områden som beskrivs i databasen som ett aktsamhetsområde avseende risk för
skred baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och att det kan förekomma finjordar av lera
eller silt.” (Structor, rev. 2020, s. 5)
Inom planområdets östra del finns det ett äldre dikningsföretag som är verksamt. Det har skickats in en
ansökan om avveckling av dikningsföretaget, vilket bedöms vara färdigt under januari 2021. Dock
utgör dikningsföretaget ingen risk för utbyggnad av vare sig kvartersmark eller allmän plats inom
planområdet.
Fornlämningar
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogbeklädda kullen i
planområdets västra del (se röd markering i kartan). Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10,
beteckning 43112-10749-2015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, utan
att ett skyddsområde av 25 m ska avsättas. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen
22:1 (kullen i sydväst, se blå markering i kartan) en s.k. plats med tradition, där det har funnits en
dansbana. Kullen berörs dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr
Kungsängen 233 (se grå markering i kartan) ingår i området, denna lämning är dock undersökt och
borttagen.

Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18.
Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen.
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Rekreation och friluftsliv
Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gångoch cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning samt promenader. Cirka
500 m söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall, friidrottsanläggningar och bollplaner.
Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för friidrott och
intill finns ett flertal fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km väster om
planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön.
Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild
Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk i Kungsängen och populärt område för
närboende såväl som boende längre bort i orten. Det är en sammanhängande grönyta som används för
rekreation och olika aktiviteter samt utgör en lugn oas med rik kulturmiljö. När ytor tas i anspråk
behöver det säkerställas att projektet ger tillbaka till invånarna och till platsen. Hur den nya
bebyggelsen möter Gröna dalen blir därför av stor betydelse. 2018 antogs ett program för Gröna dalen
som syftar till att utveckla, bevara och knyta ihop Gröna dalen med kringliggande befintlig bebyggelse
samt planerad ny bebyggelse. Arbetet med Tibbleängen har följt de riktlinjer som tagits fram i det
dokumentet och bidrar med utvecklingen genom att bekräfta former i Gröna dalen samt att anlägga en
rekreativ dagvattendamm som även bidrar till hantering av dagvatten.
I enlighet med åtgärdsförslag i Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 med fokus på tätorterna Bro
och Kungsängen, del 2, kommer en dagvattenanläggning att utvecklas med en utformning av
naturkaraktär förslagsvis. Samtidigt förtydligas en del gång- och cykelvägar inom Gröna dalen med
häckar vid sidan om, vilket markerar gränserna mellan privat och allmänt. Hjortronvägens stråk kan
förtydligas med trädplanteringar.

Grönstruktur som bekräftar Gröna dalen och helhetstänken, se gestaltningsprogrammet s. 5 (Tengbomgruppen AB).

I planförslaget är kedjehusens trädgårdar vända ut mot Gröna dalen, i anslutning till den gång- och
cykelväg som sneddar igenom planområdet. Att tomterna har sekundärentréer ut mot dalen och att
visuell kontakt finns ut mot dalen anses avgörande för att aktivera Gröna dalen samt öka tryggheten på
nämnda gång- och cykelväg. Att uppleva att det finns en mänsklig närvaro är av vikt för att uppnå
denna känsla. Till exempel kommer den första våningen att vara upphöjd för att minska insynen och
skapa trygghet. Tanken med mötet mellan Gröna dalen och kedjehusen är att de ska ha en kontakt
genom så kallade gröna öppningar till exempel och att en viss öppenhet mellan trädgårdar samt den
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allmänna platsen ska bibehållas. Dessa gröna öppningar skapar genomgående siktlinjer mellan
skogskullen samt Gröna dalen och bidrar med passager för ökad rörelse.
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster.
Högre bebyggelse i form av flerbostadshus föreslås i planområdets västra del närmare det
skogbeklädda höjdpartiet. Invid huvudgatan Hjortronvägen föreslås bebyggelse i lägre skala och ut i
dalgången. Siktstråk in mot skogspartiet föreslås vilket påverkat bebyggelsetypologin samt
byggnadernas placering. Den föreslagna bebyggelsen i planförslaget bidrar till att länka samman
områdena på vardera sida om Gröna dalen samt småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och
flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg.
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras till sin form och karaktär. I och med
bebyggelsen längs med gång- och cykelvägen kommer parkrummet närmast bebyggelsen få en mer
definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt förstärker bebyggelsen Gröna dalens
långsträckthet samt riktning och indikerar på gång- och cykelstråkets rörelse som viker runt
kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor längst norr- och söderut i
planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att måna om så att de istället
för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens rumslighet.
Som går att utläsa i plankartan kommer delar av parkytorna utvecklas och bli lekplats samt ett utegym.
En dagvattendamm anläggs som kan ge förutsättningar för diverse djurarter att etablera sig, som kan
rena dagvattnet samt också har rekreativt värde. Gröna dalen har stor potential och målet är att denna
park ska bli ännu mer attraktiv i framtiden.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om
Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen.
Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om
två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är
ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen
samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre
våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre byggnader
vid Tibble torg. Se foton på befintlig bebyggelse på nästa sida.
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Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid Kungsängens kyrka.

Till vänster: Foto på befintlig bebyggelse norr om planområdet. Krikon-, Smultron- och Blåbärsgatorna ligger närmast
planområdet. Örtugsvägen och Klippingvägen en bit längre bort.
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Föreslagen ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör en blandad bostadsbebyggelse och innehåller maximalt 65 rad- och kedjehus
samt cirka 110–120 nya lägenheter i flerbostadshus.

Illustrationsplan över ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB).

Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen. Norra delen av lokalgatan
utgörs av flerbostadshus med 3–4 våningar på ena sidan och kedjehus (två våningar) på den andra
(mot Gröna dalen). När gatan fortsätter söderut förändras gaturummet - det omsluts av kedjehus (två
våningar).
Grönytor delar upp bebyggelsen och möjliggör siktlinjer för att förstärka områdets öppna, gröna
uttryck. Byggnaderna är orienterade för att förstärka dessa siktlinjer samt rama in gaturum och
parkrum. I samband med anläggandet av radhusen norr om Hjortronvägen får gång- och cykelvägen
som går där idag en ny dragning.
Flerbostadshusen grupperas i ett kvarter kring en gemensam gård som öppnas upp mot kullen i väster.
På gården finns utrymme för komplementbyggnader såsom växthus, cykelparkering, miljö-bod etc.
Kedjehusens entréer vänder sig mot lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar till Gröna dalens stora
parkrum med sekundärentréer ut i parken.
Radhusen norr om Hjortronvägen grupperas för att volymmässigt möta motstående flerbostadshus.
Mellan små- och flerbostadshusen finns tydliga gröna öppningar för att minska barriäreffekten och
möjliggöra nya siktlinjer, vilket nämns i gestaltningsprogrammet. Radhusens entréer vänder sig mot
Hjortronvägen. Gröna planteringar ger en mjuk övergång mot gatan.
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Illustration som visar mötet mellan ny bebyggelse och kyrkogården (Tengbomgruppen AB).

Vy över Hjortronvägen med nya radhus och flerbostadshus (Tengbomgruppen AB).
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Måttsatta sektioner som visar olika hustyper (Tengbomgruppen AB).

Den nya bebyggelsens höjd på byggnader regleras genom angivna våningstal (i romerska siffror) i
plankartan och måttsatta sektioner i bilden ovan. I plankartan har det tillkommit planbestämmelser om
högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå, minsta tillåtna takvinkel och även bestämmelsen om
sadeltak. Se bilden med måttsatta sektioner ovan. Tanken är att den första våningen kommer att vara
upphöjd för att minska insynen och skapa trygghet.
Byggnadsmaterial
Gällande tak- och fasadmaterial för kommande byggnader bör till exempel koppar, zink och dess
legeringar undvikas. Plastbelagda plåttak kan avge organiska föroreningar och lösningar som är i
behov av gödsling, vilket i sin tur kan höja tillförseln av näringsämnen i dagvattnet. Sammantaget bör
planen undvika material som kan ge tillskott på miljöfarliga ämnen. Planen bör förhålla sig till
byggvaror som uppfyller egenskapskritetier som har satts upp av branschorganisationerna BASTA
eller Byggvarubedömningen till exempel.
Föreslagen grundläggning av byggnader
Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. Småhus inom området kommer
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt pålar
nedförda till fast morän eller berg. För de högre husen kommer mer avancerad grundläggning att
krävas, så som exempelvis pålning. Skälen till grundläggningsmetoden pålning för högre hus
erfordras för att motverka sättningar i husen. Husbyggnation på lera innebär ett behov av förstärkande
grundläggning, varav pålning är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för det. Vid eventuell pålning
för utbyggnad av bostäder eller infrastruktur kan grundvatten behöva hanteras och vid eventuell
förekomst av sulfidlera hanteras vid utbyggnadsentreprenad.
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Gestaltningsprinciper
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för
Tibbleängen rev. 2020-08-31” och utgår från dessa principer:
Siktlinjer - viktiga siktlinjer bevaras och förstärks genom
huskropparnas placering och riktning:
 Längs Gröna dalen
 Genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst
 I nord-sydlig riktning, tvärsöver Hjortronvägen och in på
flerbostadshusens innergård
 Runt kyrkogårdens hörn
 Mot klocktornet och kyrkan
Blandad bebyggelse och grannskap
 Variation i höjd och placering
 Skalan relaterar väl till omgivningen: de nya småhusen
Illustration över siktlinjer (Tengbomgruppen AB).
knyter an till befintliga småhus norr om Hjortronvägen
samt till Gröna dalen, och högre bebyggelse placeras närmare kullen, Tibble torg och
Hjortronvägen.
 Det inre gaturummet ramas in och befolkas.
 Tydliga och attraktiva publika rum
 Trivsam, lummig innergård
 Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska

Sektion G-G, se sektionslinje på illustrationsplan på sida 18 (Tengbomgruppen AB).

Sektion F-F, fortsättning (Tengbomgruppen AB).
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Bekräfta Gröna dalen
 Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna
dalen.
 Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot
dalen, en lekpark, ett utegym och en dagvattendamm.
 Bebyggelsen anpassas till topografin genom att flerbostadshusen följer marklutningen upp mot
kullen, vilket i praktiken innebär en mjuk övergång från tre våningar till fyra våningar.
Det kultiverade landskapet
 Möjlighet till växthus och odling på gårdar
 Nya aktivitets- och lekytor
 Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks via en ny parkyta
Helhetstänk
 Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden
 Samnyttjande av ytor
 Lokalt omhändertagande av dagvatten

Sektioner som visar ny bebyggelse i förhållande till terrängen (Tengbomgruppen AB).
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Solstudie

Vår/höstdagjämning kl. 9:00.

Vår/höstdagjämning kl. 12:00.

Vår/höstdagjämning kl. 15:00.
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Solstudie

Midsommar 20 juni kl. 9:00.

Midsommar 20 juni kl. 12:00.

Midsommar 20 juni kl. 15:00.
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Solstudie

Vintersolståndet kl. 9:00.

Vintersolståndet kl. 12:00.

Vintersolståndet kl. 15:00.
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Gatusektioner

Möte med Gröna dalen (Tengbomgruppen AB)

Principsektioner för gata (Tengbomgruppen AB)

Gaturum
Hjortronvägen får ett gaturum av annan karaktär, med hus på båda sidor vilket ger en tryggare vistelse
och passage. Skalan är måttlig: flerbostadshus i tre våningar med vindsvåning samt stadsradhus i två
våningar. I förslaget förespråkas omhändertagen förgårdsmark och människor i rörelse i stället för ett
odefinierat gaturum. Denna detaljplan tar fasta på att gatan är tillägnad busstrafik, sophämtning och
fordon tillhörande de boende i området. Hjortronvägen föreslås inte öppnas upp för genomfartstrafik
för personbilar. Den nya lokalgatan blir lugn och småskalig, med entréer vända ut mot gaturummet.
Tillgänglighet
Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via
Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och
kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på
tillgänglighet beaktas.
Offentlig service och kommersiell service
Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka.
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan.
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Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via
Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna.
Parkering för bil
Parkering för boende löses på olika sätt beroende på boendeform. För flerbostadshusen gäller
kanststensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen (på allmän platsmark) samt viss
parkering på kvartersmark. För de boende i stadsradhusen (norr om Hjortronvägen) anordnas
parkering inom två gemensamma ytor på kvartersmark. Där anordnas plats för 1,2 bilar per
radhusenhet samt besöksparkering. Boende i kedjehusen längs lokalgatan har parkering på
kvartersmark intill sitt eget hus. Besöksparkering i området är fördelat inom det totala antalet
anordnade parkeringar. Antalet parkeringsplatser beräknas per lägenhet utifrån dess storlek.
För små lägenheter (mindre än 45 m2) och mellanstora lägenheter (45m2 till 70 m2) ska 0,5
parkeringsplatser per lägenhet anordnas. För lägenheter större än 70 m2 ska 1,2 parkeringsplatser
anordnas. För besöksparkering ska 0,1 platser per lägenhet anordnas.
Parkeringstalen (se till ovan) är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god
tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som
sammanflätar större delen av tätorten.
Parkering för cykel
Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till 3,0 cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både
långtid- och korttidsparkering (besöksparkering). Cykelparkering för flerbostadshus kan ordnas i
komplementbyggnad eller i utomhusställ på gården. För rad-, kedje- och parhus finns plats för
cykelparkering på egen tomt.
Inom planområdet bibehålls trafiksepareringen delvis med en separerad gång- och cykelväg norr om
Hjortronvägen som ansluter till befintligt vägnät. Genom Gröna dalen bibehålls den befintliga
gångvägen.
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Karta över befintlig trafik i området (Upplands-Bro kommun)

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar
för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och
förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet.
Kollektivtrafik
Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste
hållplats finns vid Tibble Torg.
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Störningar och risker
Buller och vibrationer
Planområdet påverkas av trafikbuller från Hjortronvägen, vars befintliga busstrafik alstrar visst buller.
Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna bebyggelsen (Bjerking, 2019).
Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid
fasad, med god marginal. Detta oavsett om man utgår från de gamla restriktionerna på max 55 dBA
eller den 2015 tillkomna Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Bullerutredningen slår fast att ”med modern fasadutformning och lämpliga fönster ses inga problem
att uppfylla ljudkrav inomhus”. Det finns därmed tekniska lösningar för att uppfylla kraven på buller
för boendemiljö i området. Att kraven efterföljs kontrolleras vid bygglovsansökningen för de framtida
bostäderna. Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för den föreslagna
bebyggelsen.
Radon, översvämning, farligt gods etcetera
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Kommunen har varierande
berggrund vilket kan motivera att radonsäkert byggande alltid ska ske. Översvämningsrisk undviks
genom anläggande av ett avskärande dike utmed kullen i väster samt en dagvattendam öster om
planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan.
Brand
Konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. När byggnadernas utrymningslösningar
utformas ska det beaktas att det föreligger begränsningar av möjligheterna att använda
räddningstjänstens stegar.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Befintligt dagvattennät i området har hög belastning. Marken inom planområdet utgörs till stor del av
lera vilket innebär låga infiltrationsegenskaper. Fördröjande egenskaper blir därför viktigt vid
exploatering och hårdgörande av markytor. Söder om avrinningsområdet finns Tibbledammen som är
en reningsdamm för dagvatten. Dagvatten ska tas om hand inom planområdet för fördröjning och
rening. En dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev. 2020).
Underlaget i illustration är gjord av Tengbomgruppen AB och Bjerking, 2020.

Dagvattenflödet från området före utbyggnad beräknas vid ett 20-årsregn att vara 193 l/s. Efter
planerad utbyggnad av området beräknas utflödet vid ett 20-årsregn vara 717 l/s. Klimatfaktor på 1,25
har använts vid flödesberäkningar efter exploatering.
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg. För fördröjning
och rening av dagvatten förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till
ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten genomgår tvåstegsrening via dike, skelettjord eller
skålad gräsyta samt dagvattendamm. En dagvattenvolym på 210 m3 fördröjs i dike/skelettjord och
skålad gräsyta. Resterande volym på 190 m3 föreslås renas och fördröjas i en 525 m2 stor
dagvattendamm (Bjerking, 2020, s. 4). Eftersom reningskravet medför större dagvattenvolym som ska
renas och fördröjas (400 m3) än den beräknade fördröjningsvolymen (338 m3) används reningsvolym
som krav vid dimensionering av föreslagna anläggningar.
Dagvattenutredningen föreslår en fördelning mellan gräsdiken (34 m3), skelettjord (med hålrumsvolym
20% 6 m3) Skelettjorden utgör därmed 1/5 av gatan (35 m) och med ett djup på 0,5 m och
hålrumsvolym hos makadam och jord på 20 % kan 6 m3 fördröjas (Bjerking, rev. 2020, s. 26).
Resterande fördelning består av krossdike (40 m3), skålad gräsyta med regnträdgård (130 m3) och
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dagvattendamm (190 m3). Beroende på utformning av föreslagna åtgärder kan fördröjningsvolymen
fördelas annorlunda jämfört med framfört förslag, vilket bestäms vidare under detaljprojektering.
Dagvattendamm
En dagvattendamm anläggs i öster inom planområdet. I plankartan regleras dagvattenhanteringen
genom egenskapsbestämmelsen b1000, en ungefärlig yta för fördröjning och rening angiven i m2.
Föreslagen dagvattendamm kräver en fördröjningsvolym på minst 190 m3. Dagvatten kommer att
renas och fördröjas förutsatt att systemet uppströms anpassas efter rekommenderade åtgärder med
hänvisning till Tabell 7 i planprojektets dagvattenutredning (Bjerking, 2019, s. 27).
Dagvattendammens dimensioner
Med dagvattenutredningen som underlag utgår dagvattendammens mått ifrån en rektangulär form med
ett konstant tvärsnitt. Lutningen på slänten antas vara 1:5 samtidigt som dammens regleringsdjup är
planerat till 1 m och en bredd på 15 m. Fördröjningszonens bottenbredd planeras vara 5 m vilket ger
ett tvärsnitt på 10m2. Dammen antas vara 19 m lång och ha en effektiv yta på cirka 285 m2. Totalt sätt
kräver det ett område på ungefär 525 m2 för att dammen ska uppfylla magasineringskravet, inkluderat
dammkrön och slänter. Det blir upp till en landskapsarkitekt att utforma dagvattendammen med
naturlig karaktär, se även gestaltningsprogrammet för planområdet.
Föroreningsberäkningar
Enligt genomförda föroreningsberäkningar från planområdet förväntas samtliga föroreningshalter öka
förutom för bly. Vid beräkningen konstateras även att mängden föroreningar, för samtliga studerade
ämnen, från planområdet ökar efter exploatering. Framför allt handlar det om en föroreningsbelastning
av ämnen som koppar, nickel, kadmium, bly och kvicksilver, vilket inte heller försvårar för recipienten
att uppnå MKN (Bjerking rev 2020, s. 22, 28, 31).
Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och
föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för
recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och
fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen
dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte
hindra recipienten att uppnå dess MKN.
Vid ett 100-årsregn kommer dimensionerade dagvattenanläggningar gå fullt inom planområdet. Det är
därför viktigt att höjdsättningen av området säkerställer att dagvatten ytledes kan rinna ut från området
i så kallade sekundära avrinningsvägar. För att undvika att flöden från kullen i västra delen av
planområdet ska svämma över bostadsområdet strax nedanför ska ett avskärande dike anläggas. Med
kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket anslutas till ledningar och därmed transportera bort
vattenmassorna.
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Underlaget i illustration är gjord av Tengbomgruppen AB och Bjerking, 2020.

Vatten och avlopp
Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till kommunens VA-nät och verksamhetsområdet för
vatten och avlopp. Kapaciteten i infrastrukturen för VA i området, bortsett från dagvattenledningen,
bedöms av kommunens tekniska avdelning som god.
Värme
Möjlighet finns att bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El, tele, bredband
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till el- och bredbandsnäten. Plats för en ny elnätsstation
föreslås inom planområdet, markerat med E - teknisk anläggning på plankartan. I det här fallet
motsvarar planbestämmelsen ”E” en teknisk anläggning i form av en transformatorstation.
Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark.
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 m från varje hushåll. Detta gäller för stadsradhusen
samt flerbostadshusen. Miljöbodarna ska gestaltas i enlighet med gestaltningsprogrammet. För
kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt fyrfacksmodellen med två kärl
(åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.) gäller
regler och riktlinjer i enlighet med Avfall Sverige.
I plankartan regleras anläggning för avfallshantering om 80 m2 genom egenskapsbestämmelsen e2,
vilket får delas upp i flera byggnadskroppar. Flerbostadshus kan ha avfallsutrymme i form av miljöhus
ute på de gemensamma parkeringsytorna alternativt inne i bostadshusen i gemensamma utrymmen.
Gällande avfallshantering hänvisas till handboken om avfallsutrymmen.
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Norr om Hjortronvägen planeras det för avfallshantering i miljöhus i anslutning till de gemensamma
parkeringsytorna. De gemensamma parkeringsytorna är anpassade för att sopbilar ska kunna nå
miljöhusen. Avfallshanteringen utformas i stängda utrymmen med hänsyn till det öppna parkrummet
och närboende intill Tibbleängen.

Konsekvenser av planens genomförande
Trafik
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, 2019). I den konstateras
att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammarsvägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras ur ett kapacitetsperspektiv.
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att (västerifrån) öppna
Hjortronvägen för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är
hela den del av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet
föreslås därmed få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen.
Enligt trafikutredningen kommer nyexploateringen att medföra en trafikalstring på 1226 resor som
helhet per dygn. I trafikalstringen är busstrafiken inräknad. 34 procent av antalet resor beräknas vara
bilresor, vilket ger ett antal på 415. I dagsläget trafikerar cirka 2200 fordon/dygn Hjortronvägen i båda
riktningarna. Med den totala alstringen från exploateringen uppskattas trafikmängden öka till 2615
fordon/ dygn (Ramböll, 2019, s. 6).
Befintlig gång- och cykelväg norr om Hjortronvägen får ett anpassat läge utifrån den nya bebyggelsen.

Sociala konsekvenser
De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och
cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social
kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då
grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt efter mörkrets
inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur
jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar
att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet.
Barnkonsekvenser
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är
eftersträvansvärt i flera hänseenden. En ny lekpark planeras inom planområdet samt ett utomhusgym.
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det
positivt att öka tryggheten i Gröna dalen.

Miljökonsekvenser
En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas
lokalt. Enligt uppgift från Upplands-Bro kommun går de befintliga dagvattensystemen i Gröna dalen
idag fulla vid ett regn motsvarande större än ett återkommande 10-årsregn. Med detta i åtanke anses
det därför inte möjligt att släppa på för höga flöden som en exploatering skulle innebära på den redan
belastade ledningen. Därmed behöver dagvattnet fördröjas innan det ansluts till det befintliga
dagvattennätet (Bjerking, rev. 2020, s. 13). Att omhänderta dagvattnet i öppna lösningar i marknivå
uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön och upplevelsevärdet
av närliggande avsnitt av Gröna dalen.
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Takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till ledning och dagvattendammen.
Vägdagvatten genomgår tvåstegsrening via dike/skelettjord eller skålad gräsyta samt dagvattendamm
(Bjerking, rev. 2020, s. 23). Som nämnts under rubriken Dagvatten förväntas föroreningstransporten
minska för samtliga föroreningar (genom föreslagna åtgärder). Genom att följa kommunens
reningskrav (de första 20 mm av nederbörden renas och fördröjas under tolv timmar och vägdagvatten
renas i två steg) förväntas föroreningsbelastningen efter exploatering förbli lägre än före exploatering.
Enligt förbättringskravet hos recipienten får inte mängden koppar, nickel, kadmium, bly och
kvicksilver öka efter exploateringen. Eftersom dessa ämnen förväntas minska efter exploatering, och
ytterligare rening förväntas ske i Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att
exploateringen inte hindrar recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev. 2020, s.
31).
Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några
indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med genomfört fältarbete
för den geotekniska utredningen. Plankartan medger inte underbyggnation av husen, därav kommer
källare inte att anläggas. De djupaste planerade schakten som har gjorts är för VA där kommunens
handbok rekommenderar ett schaktdjup på 160 cm. Kommunen bedömer att risken för att stöta på
sulfidlera under dessa förutsättningar som låg. Om dessa förutsättningar ändras finns det planer på att
upprätta en åtgärdsplan och utgå ifrån dess listade åtgärder. Eventuell förekomst av sulfidlera ska
utredas vidare om omständigheterna senare i projektet skulle kräva byggnation av källare.
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt
karta s. 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde
(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte
bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid
10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska
som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av
inhemska växter kopplade till naturtypen.
De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en
bil snål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av boende bidrar till att öka underlaget
och förutsättningarna för service och ett varierat utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan,
som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gång- och cykeltrafik, skapar nya kopplingar och möjligheter
att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur
miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.
Fornlämningar
Enligt den arkeologiska utredningen (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015, s. 8) bedöms skogskullen i
väster (RAÄ 9:1) vara för sluttande för att kunna hysa fornlämningar. I planförslaget har ett
skyddsområde på 25 meter avsatts för att en byggnation inte ska göras för nära fornlämningen.
Följaktligen kommer skogskullen inte att exploateras utan bevaras. Inom planområdet ingår delar av
en kulle i sydväst, en s.k. plats med tradition, (RAÄ 22:1). Kullen betecknas som NATUR i
planförslaget och exploateras inte. I planområdets östra del ingår en lämning (RAÄ 233) som är
undersökt och borttagen. Till följd av att lämningen är borttagen kommer fördröjning och rening av
dagvatten att ske på platsen. Där kommer marken betecknas som PARK.
Kulturmiljö
I sin helhet bedöms Gröna dalen vara känslig för exploatering (Planprogram för Ekhammars gård
godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 29, Upplands-Bro). Till följd av planförslaget och dess
föreslagna bebyggelse kommer delar av Gröna dalens mark att tas i anspråk. Tillkommen bebyggelse
kommer att anpassa sin gestaltning och placering efter omkringliggande småhusbebyggelse och
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flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg. Likaså kommer ny bebyggelse länka samman dalen med
övrig bebyggelse.
Fortsättningsvis kommer dalens form och karaktär att förändras. Under rubriken Föreslagen
förändring – landskaps- och stadsbild på s. 15 beskrivs det hur planförslaget och framför allt ny
bebyggelse kommer att påverka dalen samt vilka konsekvenser förslaget kan medföra. Till exempel
består ny bebyggelse främst av småhus för att anpassas efter befintlig bebyggelse inom Ekhammars
gård och Kungsängens kyrka (Planprogram för Ekhammars gård godkänt av Kommunfullmäktige år
2018, s. 28, Upplands-Bro). Se även s. 20–22 i planbeskrivningen för information om bland annat
gestaltningsprinciper och siktlinjer.
Utanför planområdet i sydväst ligger kyrkan med kyrkogård. Kyrkan med tillhörande kyrkogård eller
område med lämningar är skyddade områden genom kulturmiljölagen. Där äger ingen exploatering
rum och kulturmiljön bevaras. Sydväst om planområdet och runtomkring kyrkogården bevaras en
skyddszon för att ta hänsyn till kyrkogården samt dess verksamhet (Planprogram för Ekhammars gård
godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 28, Upplands-Bro).
Siktlinjer och öppningar
Innan exploatering av området är siktlinjerna genom Gröna dalen redan påverkade av grönska.
Siktlinjer genom Gröna dalen mot hembygdsgården och kyrkan är redan något begränsade under
växtsäsong. Tillkommande bebyggelse med dess byggnadshöjder kan påverka siktlinjerna ytterligare,
främst mot klockstapeln och kyrkan. I planförslaget finns det gröna öppningar mellan bostadshusen
och bedömningen görs att sådana möjliggör nya siktlinjer. För djupare beskrivning hänvisas det till
rubriken Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild på s. 15 och s. 20–22 i planbeskrivningen.

Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur
miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur
gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar.
Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer
skatteintäkter.

Medverkande i projektet
Ett flertal medarbetare inom kommunens bygg- och miljöavdelning, planavdelning samt tekniska
avdelning har bidragit med
specialistkompetens samt arbete under
projektets gång. Detaljplanen med
tillhörande handlingar är upprättad i samarbete med Villamarken Exploatering i Stockholm AB och
Tengbomgruppen AB.

2020-08-26, Reviderad 2020-09-25 av
Planavdelningen
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Kungsängen
Upplands-Bro kommun

Genomförandebeskrivning
Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL PBL (1987:10).

Organisatoriska frågor
Denna genomförandebeskrivning planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela
detaljplaneområdet, del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. Fastighetsägarna inom
planområdet är Ängstibble Mark AB (nedan kallad Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan
kallad Kommunen).
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning kommer att regleras i
exploateringsavtal. En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och kommunen för
utbyggnad av kvartersmark, allmän plats samt allmänna anläggningar.
Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att huvudgator, VA-anläggningar samt
övriga nätägares huvudledningar är utbyggda i tillräcklig omfattning innan arbeten kan påbörjas på
kvartersmark.

Tidplan
Detaljplanen förväntas gå ut på utställning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre
under 2020. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2021–2026.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom
planområdet. Kommunen är huvudman för område för tekniska anläggningar på blivande
kvartersmark inom planområdet.
Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar Kommunen. Exploatören
kan dock i samråd med Kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är strategiskt
viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar.
Exploatören är huvudman för kvartersmark som inte innefattar tekniska anläggningar.
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Exploateringsavtal och övriga avtal
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Ängstibble Mark AB.
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med
detaljplanens antagande. Avtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas. Avtalet
reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen och
Exploatören.
Exploateringsavtalet ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom
planområdet, samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under
genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och
tillträden m.m.
Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och ägandeförhållanden
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB genom
dotterbolaget Ängstibble Mark AB.
Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av Upplands-Bro kommun.
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:41 ägs av Upplands-Bro kommun.
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Bro kommun.

Fastighetsbildning
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.
Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastigheter
Ekhammar 4:269, Kungsängens-Tibble 1:3 och Kungsängens-Tibble 1:41 genom fastighetsreglering.
Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar denna fastighetsreglering. Ansökan om
fastighetsreglering ska ske snarast efter att exploateringsavtalet vunnit laga kraft.
Kommunen ansöker och bekostar fastighetsförrättningar för avtalets genomförande inom de
fastigheter där Kommunen är lagfaren ägare. Exploatören ansöker om och bekostar övriga
fastighetsförrättningar för avtalets genomförande, exempelvis bildandet av eventuella erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.
Nya fastigheter för kvarter enligt Detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller klyvning.
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna.

Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar kommer att behöva bildas för parkering, gårdar, avfallshantering,
dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.
I det fall exploatören inte ansöker om gemensamhetsanläggning hos Lantmäteriet ett år från det att
detaljplanen vunnit laga kraft så kommer Kommunen utföra detta på exploatörens bekostnad.
Detaljplan för Tibbleängen,
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801
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Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan.
Exploatören bekostar fastighetsförrättningar och bildande av nya fastigheter samt bildande av
eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen.

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av
nedanstående inskrivningar och rättigheter för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet.
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan
behöva genomföras för detaljplanens genomförande.
Rättigheter:
Kungsängens-Tibble 1:470, Nyttjanderätt tele, 1982-08-18, Beviljad 82/5972
Kungsängens-Tibble 1:3, Ledningsrätt vatten, 0139–91/12.1
Ekhammar 4:269, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139–91/12.1
Kungsängens-Tibble 1:41, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139–91/12.1
Inom område u i detaljplanen bör ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.
För nya ledningar och tillhörande anordningar kommer avtal att upprättas mellan ledningsägare och
fastighetsägare.
Anläggande av elnätstationer inom allmän platsmark regleras genom avtal mellan
Kommunen och nätägaren. För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan
fastighetsägare och nätägaren.
För återvinningsstationer kommer avtal att upprättas mellan fastighetsägare och ansvarig aktör.
Skanova har befintlig nyttjanderätt tele, 1982-08-18, Beviljad 82/5972, som är i drift och kommer
behöva flyttas till nytt läge för att göra plats för kvartersmarken. Det löses med avtal mellan
ledningsägaren och Kommunen, bekostas av de fastighetsägare som berörs av flytten.
Ett äldre dikningsföretag har rättigheter och är verksamt inom planområdets östra del Ansökan om
avveckling av företaget är inskickat och handläggning pågår, beräknas vara klart till januari 2021.
Dikningsföretaget är inget hinder för utbyggnad av kvartersmark- och allmän plats inom planområdet

Tekniska frågor
Markföroreningar
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver
saneras innan byggande ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.

Buller
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark inom planområdet för att utföra erforderliga
bullerskyddsåtgärder.

Detaljplan för Tibbleängen,
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801
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Geoteknik
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs.
Grundvatten ska hanteras. Till kommande projektering inför utbyggnaden ska en riskanalys gällande
skred och ras utföras kopplat till de geotekniska analyser som framgår vid sondering.

Vatten och avlopp
Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet.
Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.

Dagvatten
Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom
planområdet ska omhändertas lokalt.

Grundvatten
Under utbyggnadskedet ska pumpning av grundvatten och övrig hantering av vatten kopplat till
byggnationen hanteras enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. Hantering sker i
dialog med Upplands-Bro kommuns Miljöavdelning.

Radon
För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion,
varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer
att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av
erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel.

Värme
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess.

El, tele, bredband
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med
ledningsägare.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark.
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 meter från varje hushåll. Detta gäller för
stadsradhusen samt flerbostadshusen.
För kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt fyrfacksmodellen med två
kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.)
gäller regler och riktlinjer i enlighet med Avfall Sverige.

Gata/Trafik
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.
Angöring till planområdet avses ske västerifrån via Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet
kommer att kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Hjortronvägen
öster om planområdet öppnas ej för allmän fordonstrafik.
Detaljplan för Tibbleängen,
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Befintliga gång- och cykelstråk förbinder planområdet med övriga Kungsängen och den spårbundna
kollektivtrafiken vid Kungsängens station.
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras.
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden.
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen.

Arbetsmiljö
Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i
god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan
(APD-plan) ska tas fram.

Tillgänglighet
Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa
tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela
utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som
ligger inom planområdet.

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

Höjdsättning
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000.

Ekonomiska frågor
Exploatören och Kommunen står för plankostnader i enlighet med framtagen fördelningsnyckel.
Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen
erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att
hantera detaljplaneprocessen.
Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i
exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören.
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande
exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.
Kommunen Bolaget ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av
allmänna anläggningar i samråd med exploatören kommunen i de delar där Bolaget är fastighetsägare.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga kostnader inom respektive fastigheters kvartersmark.
Exploatören bekostar återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark
och allmän platsmark.
Detaljplan för Tibbleängen,
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Myndigheter
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i
Stockholms län.
Ansökan om bygg- och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i UpplandsBro kommun.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande
Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan
Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen
AB.
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.

Upprättad 2020-08-26 av
PlanMark- och exploateringsavdelningen

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef

Andréas Silander
Projektledare exploatering

Detaljplan för Tibbleängen,
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Kungsängens kyrka

G

Klocktorn

Illustrationsplan

INTRODUKTION
Detta program har tagits fram av
Tengbom på uppdrag av Villamarken
och i samråd med Upplands Bro
kommun inom ramen för detaljplan
för Tibbleängen.
Arbetsgrupp:
,
Villamarken Exploatering i Stockholm AB
, Tengbom
, Tengbom
Henric Carlsson, Upplands Bro kommun
Ulrica Flemström, Upplands Bro kommun
Madeleine Nilsson, Upplands Bro kommun

Karta över Kungsängen
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02

01

03

STADSBYGGNADSPRINCIPER
Siktlinjer
Viktiga siktlinjer bevaras och förstärks
genom att ramas in och kantas av
bebyggelse.
Viktiga sådana siktlinjer har varit:
längs
med
landskapsrummet
Gröna
dalen, genom bebyggelsen i korsande
stråk upp mot de skogbeklädda kullarna
vid Tibble torg och Ekhammars gård,
siktlinjerna i nord- sydlig rikting tvärsöver
Hjortronvägen, runt kyrkogårdens hörn
och i mötet där med Gröna dalen.

01 Kullen
02 Gröna Dalen

Det inre gaturummet ramas in av bebyggelse och befolkas av bostadsentréer och
förgårdsmark. Gemensamma ytor för angöring och parkering, samt tydliga gårdsrum
med möjlighet till utevistelse skapar
sammanhang.

Grönsläpp

Kullen

03 Gröna Dalen

Blandad bebyggelse och grannskap
Byggnadsvolymer av olika typologier ger ett
sammanhållet område med variation.
Husvolymernas skala knyter an till omkringliggande bebyggelse, gaturum och
landskapsbild.
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BLANDAD BEBYGGELSE
OCH GRANNSKAP

DET KULTIVERADE LANDSKAPET

Ny lokalgata

Bebyggelsen i övrigt anpassas till topografin
och förstärker den genom att klättra uppåt
mot kullen.

HELHETSTÄNK

Grönskan tillåts sippra in mellan husen mot
lokalgatan och in på gårdarna.
Det kultiverade landskapet
Odlingsintresset ter sig starkt på platsen
genom välskötta och välbesökta odlingslotter.
Även den skogsbeklädda kullen med sina
arkeologiska spår bakåt är identitetsskapande. Den visar också på områdets långa
historia som bostadsort och odlingsmark,
samtidigt som den utgör en attraktiv plats
för rekreation

Helhetstänk
Ny kvartersgata, gångkopplingar och angöringsytor bildar en sammanhängande
struktur som ansluter till bebyggelsen runt
omkring och även skapar möjligheter till
framtida ytterligare kopplingar.
Att samla angöringsytor och parkering gör
att marken kan samnyttjas på ett effektivt
sätt.

Gröna dalen

Sektion F-F
Grönsläpp

Bekräfta gröna dalen
Gröna dalens riktning förstärks genom att
byggnader placeras längs med dalen. Parkrummet stärks och aktiveras genom sekundära entréer, förgårdsmark/ radhusträdgårdar samt avgränsas av gång- och cykelväg.
Nya aktivitets- och lekytor i strategiska
lägen ökar attraktiviteten för boende inom
området och runtomkring.

BEKRÄFTA GRÖNA DALEN

Hjortronvägen

SIKTLINJER

Sektion G-G

5

ör Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss - KS 15/0024-759 Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss : Gestaltningsprogram_REV 200924

GESTALTNINGSPROGRAM TIBBLEÄNGEN

1
2

4

3

4

3

01

1

Landskapsprincip stråk och gata
01 Övergångszon mellan park och kvartersmark

2

- ett samlat rum
02 Grönt gaturum omhändertar dagvatten
03 Mjuk grön gränsdragning markerar privat / offentligt
04 Trädplantering på kvartersmark
- samspel med parkrum

LOKALGATA NORR

STRÅK
Kvartersmark

Kungsängen omgärdas av stora matarleder som trafikförsörjer stadsdelen utifrån och in. Parkering sker
främst på villatomter och i samlade
större markparkeringar.

Gata
1800

2500

5000

1800

Fastighetsgräns

Inom Kungsängens västra delar finns
ett väl utvecklat nät av separata
gång- och cykelvägar som kopplar
Kvartersmark ihop de olika bostadsområdena med
Trädplantering
dalen och via tunnlar även
- Grönt gaturum Gröna
leder vidare utåt mot de större grönområdena. I den östra delen sker
Fastighetsgräns
gång- och cykeltrafiken mestadels i
blandtrafik på villagatorna.

Hjortronvägen
Planområdet ligger intill Hjortronvägen, en
av de två huvudgator som korsar Gröna
dalen, dock endast trafikerad av bussar.
Hjortronvägen omgestaltas till stadsgata
med kanstensparkering och gångbana på
södra LOKALGATA
sidan, för attENKELRIKTAD
möjliggöra angöring till
bostäderna. Gaturummets gröna karaktär
ska bevaras med trädplantering mellan
parkeringsplatserna.

RIKTAD

Kvartersmark
- Parkering

Kvartersmark

Gata

4000

1000 1800

Fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Principsektioner för gata
LOKALGATA NORR
HJORTRONVÄGEN
Kvartersmark
Hjortronvägen
Sektion E-E

Lokalgata norr

Lokalgata söder

Sektion A-A

Sektion B-B

1800

Fastighetsgräns

LOKALGATA

Kvartersmark

Gata

Kvartersmark

Kvartersmark

Gata
1800

2500

2500

7000

2500

2500

5000

1800

Kvartersmark

Kvartersmark

Gata

Trädplantering
- Grönt gaturum

Trädplantering
- Grönt gaturum

5000

1800

Fastighetsgräns
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1000 1800
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LOKALGATA
LOKALGATA ENKELRIKTAD
ENKELRIKTAD

LOKALGATA
LOKALGATA NORR
NORR
Kvartersmark
Kvartersmark
-- Parkering
Parkering

Kvartersmark
Kvartersmark

Gata
Gata

4000
4000

1800
1000
1000 1800

Fastighetsgräns
Fastighetsgräns

Fastighetsgräns
Fastighetsgräns

Kvartersmark
Kvartersmark

1800
1800

LOKALGATA
LOKALGATA

Illustration av gång- och cykelväg samt kedjehus längs Gröna dalen

Fastighetsgräns
Fastighetsgräns

Lokalgata
Den nya lokalgatan blir områdets hjärta
med trädplantering, kanstensparkeringar
och entréer. Gatan kan med fördel utformas med förgårdsmark på kvartersmark
för att tillföra variation och grönska till
gaturummet.
Gångstråk
Det befintliga gång- och cykelstråket längs
Gröna dalen bevaras och utformas som ett
huvudstråk genom stadsdelen med god
belysning och bra framkomlighet. Stråket
kantas av radhusträdgårdar i väster.
Gränsen mellan gångstråk och trädgårdar
ska markeras tydligt, gärna med låg häck.

Dock bör öppningar/grindar finnas för att
skapa en närhet ut i parkrummet för de
boende.
Kvartersmark
Kvartersmark

Kvartersmark
Kvartersmark

Gata
Gata

Trädplantering
Trädplantering
En mjuk
grön
gränsdragning mellan
--Grönt
Grönt
gaturum
gaturum
kvartersmark och park, i form av en
planterad
höjdskillnad ellerFastighetsgräns
en låg häck
Fastighetsgräns
Fastighetsgräns
Fastighetsgräns
skapar en tydlig gräns mellan privat och
offentligt samtidigt som det ger en visuell
koppling och trygghetskänsla till gång- och
cykelstråket i Gröna dalen.
5000
5000

Trädplantering på kvartersmark samspelar
med träden på parkmark för att ge ett
visuellt sammanhängande intryck.

1800
1000
1000 1800

Landskapsprincip
Den övergripande principen för landskapet
är att skapa ett intryck av ett samlat grönt
rum, med en tydlig men mjuk övergång
mellan park och kvartersmark i Gröna
dalen.

Trygghet och belysning
Målpunkter som entréer, gångstråk,
angöringstorg, fickpark och andra platser
HJORTRONVÄGEN
HJORTRONVÄGEN
som stärker områdets struktur och identitet
ska belysas omsorgsfullt.
Sekundärentréer ska finnas från
trädgårdarna ut mot Gröna dalen för att
öka tryggheten i parken kvällstid.

Kvartersmark
Kvartersmark

2500
2500 2500
250

GC
GC PARK
PARK

Lokalgata enkelriktad

Möte med Gröna dalen

Sektion C-C

LOKALGATA ENKELRIKTAD

Sektion D-D

Staket
Staket på
på insidan
insidan av
av
låg
låg häckplantering
häckplantering

Planterad höjdskillnad
höjdskillnad
Planterad

LOKALGATA NORR
Kvartersmark
- Parkering

Kvartersmark

Gata

Kvartersmark
Kvartersmark

GC
GC

Park
Park

Trädplantering
Trädplantering
--samspel
samspelmed
medparkrum
parkrum
4000

GC
GC

Park
Park

Trädplantering
Trädplantering
samspelmed
medparkrum
parkrum
--samspel

1000 1800

Fastighetsgräns
Fastighetsgräns
Fastighetsgräns

Kvartersmark
Kvartersmark

Fastighetsgräns
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Fastighetsgräns
Fastighetsgräns
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Skiss lekplats

GRÖNSTRUKTUR
Gröna dalen
Riktningen av Gröna dalen förstärks
genom att byggnader placeras längs med
stråket. Parkrummet stärks och aktiveras
genom sekundära entréer från radhusträdgårdarna och avgränsas av gång- och cykelväg. Parken kompletteras med nya lekytor
och ett utegym, samt en dagvattendamm.
Gröna planteringar, träd och buskar tillsammans med de gröna kilarna länkar
samman naturområdena och de gröna
rummen, samt ger en visuell koppling
mellan dem. Tillsammans skapar de en
genomgående grönska.
Kullen
Kullarnas naturliga karaktär bevaras och
fornlämningsområden skyddas.

Kontakten med kullen förstärks genom det
sammanvävda gröna rummet och de
visuella kopplingar som skapas genom de
gröna kilarna. Fornminnena kan med
fördel skyltas upp för att skapa koppling till
platsens historia.
Dagvatten och vegetation
De diken som finns i området idag ersätts
av öppna dagvattenlösningar på allmän
platsmark och kvartersmark. Dagvattenlösningarna utformas omsorgsfullt så att de
blir ett attraktivt tillskott i miljön med planteringar, rinnande vatten och vattenspeglar.

Referensbild dagvattenhantering

Dagvattendammen blir ett viktigt inslag i
den nya parkmiljön och ska utformas
omsorgsfullt med växtlighet i
översvämningsytor som är attraktiva både
då de är torrlagda och översvämmade.

Referensbild dagvattenhantering

8
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01

02

03

ROGRAM TIBBLEÄNGEN
Referensbild dagvattenhantering

04

Referensbilder lekplats

05

Referensbilder lekplats
01 Referens angöringstorg
02 Referens dagvatten på angöringstorg
03 Referens lekmiljö skog/natur
04 Referens fickpark/dagvatten
05 Referens lekmiljö park

01

Dagvatten och vegetation

02

8

Angöringstorg och cykelparkering

03

markparkering
idag ersätts Parkeringen löses genomReferensbilder
fickpark anläggs
mellan rad- De diken som finns i området
Referensbild komb. miljöhus & cykelparkering
Referensbilder lekplats
utegym
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är och även leder vidare förbi blir ett attraktivt tillskott i miljön med plan- planteringar och dagvattenhantering. Nästeringar, rinnande vatten och vattenspeglar. mast gröna dalen ska karaktären vara grön
s norra sida.
Dagvattendammen blir ett viktigt inslag i med mycket växtlighet, för att knyta an till
utformas som ett intimt rum den nya parkmiljön och ska utformas om- parkmarken.
ingar, sittplatser och ett tydligt sorgsfullt med växtlighet översvämningsngstråk som ersätter den befint- ytor som är attraktiva både då de är torrlag- Angöringstorgen ska ges en medveten utformning med markmaterial som tydliggör
da och översvämmade.
finns där idag.
zonering, samtidigt som körhastigheten anViktigt vid val av växter är att beakta hela passas till de gående.
årstidscykeln. Grönytor ska gärna vara vaReferensbild miljöhus
Referensbilder
Referensbilder och
lekplats
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praktisk
för
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med
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att
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04
05
kan ske under stor del av sommaren. Träd Cykelplatser kan med fördel anordnas på
finns att anochärbuskar
kan med
vara bärande angöringstorgen, där möjlighet
Viktigt vid val av växter
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Lekplats
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Referens angöringstorg som tak etc,
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intilldagvatten
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träd, buddleja, syren och hägg.
Referens
angöringstorg samt på bovarierade i form och färg och blommor och En ny allmän 02
lekplats
tillkommer på
placerad
Som en del av parken mot Gröna Dalen
stadsgårdarna.
03 Referens lekmiljö skog/natur
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och
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ytor som är attraktiva både då de är torrlagda och översvämmade.
Viktigt vid val av växter är att beakta hela
årstidscykeln. Grönytor ska gärna vara varierade i form och färg och blommor och
växter väljas med omsorg så att blomning
kan ske under stor del av sommaren. Träd
och buskar kan med fördel vara bärande

Angöringstorgen ska ges en medveten utformning med markmaterial som tydliggör
zonering, samtidigt som körhastigheten anpassas till de gående.
Cykelparkering ska vara lättillgänglig och
praktisk för att främja cykelanvändande.
9
Cykelplatser kan med fördel anordnas på
angöringstorgen, där möjlighet finns att an-
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Stadsradhus

Flerbostadshus

Kedjehus

BEBYGGELSE
Bebyggelsen i Kungsängen är tydligt uppdelad i olika områden. I öster
kring pendeltågsstationen finns flerbostadshus och service, omgärdat av
ett större område av småhus.
Den västra delen består av ett större
område med flerbostadshus i tre till
fyra våningar, samt radhus i 1-2 våningar närmast Gröna dalen, norr om
planområdet.
Kring Tibble torg finns senare bebyggelse i upp till 6 våningar. I söder ligger
större skol- och idrottsanläggningar.

FLERBOSTADSHUS

Bottenvåningar och entréer

Byggnadsvolymer
som
varierar
i
höjd
och
placering
ger
variation,
ramar in och skapar tydliga gaturum.

Bottenvåningen utförs som en förhöjd
sockelvåning. Särskild omsorg ska läggas
på entréer med exempelvis glaspartier,
avvikande
fasadmaterial,
planteringar,
sittplatser och cykelparkering.

Skala och volym

Flerbostadshusen uppförs i 3-4 våningar.
Skalan bryts upp av omhändertagen
detaljering, markerade sockelvåningar samt
växtlighet.
Flerbostadshusen utförs med sadeltak
och tekniska installationer såsom fläktrum
m.m omhändertas omsorgsfullt i takets
utformning.
Placering
Husen är placerade för att ge en
sammanhållen fasad mot gata, men
med släpp vilka möjliggör nya siktlinjer,
bättre ljusinsläpp och gröna rum mellan
husvolymer.
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Verksamhetslokaler, gemensamhetslokaler
eller andra utrymmen såsom tvättstugor
och cykelrum kan finnas i bottenvåningen
och ska då utföras som öppna lokaler mot
gaturummet med stora glaspartier eller dylikt.
Detta är särskilt önskvärt mot Hjortronvägen, för att markera denna som huvudgata och knyta an till Tibble centrum.
Förgårdsmark
Förgårdsmark utformas som en övergångszon mellan gata och byggnad, tydligt
markerad med exempelvis häck, mur eller
plantering. Planteringar och träd bidrar till
ett mjukare uttryck.
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Flerbostadshus - referensbilder

Stadsradhus- referensbilder

Kedjehus- referensbilder

Gårdshus

Material/kulör

Gårdshus såsom växthus, cykelparkering,
återvinningsbyggnad och dylikt ska ingå i
övergripande gestaltning av gårdsrum eller
angöringstorg, gärna i kombination med
planteringar och klängväxter.

Bebyggelsen uppförs främst i puts,
tegel, betong eller trä och anpassas
till omgivningen i kulör och uttryck.
Om elementskarvar finns ska dessa ges en
medveten utformning som en del i den
övergripande gestaltningen.

Gård
Gård ska utföras grön och andelen hårdgjorda ytor minimeras. Gårdens nivå ska
ansluta till naturmarken intill där dessa
möts.
Växthus och andra odlingsmöjligheter kan
med fördel anordnas på gården. Närlek för
barn ska finnas på flerbostadshusens gård.
Gröna planteringar, träd och buskar kompletterar fasaderna och ger en mjukare
känsla och mänskligare skala till gaturummet.

SMÅHUS

Skala och volym
Den
lägre
bebyggelsen
uppförs
i
maximalt 2 våningar och utformas i en
sammanhängande
gestaltning.
Gröna
planteringar, träd och buskar kopplar
samman med naturområden.
Placering
Stadsradhusen
grupperas
för
att
volymmässigt
möta
motstående
flerbostadshus. Tydliga släpp skapas mellan
volymerna och möjliggör nya siktlinjer.
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Kedjehusen grupperas om två, eller en och
en, vilket bryter ner skalan.
Trädgård
Trädgårdar vetter mot Gröna Dalen och
mjukar upp mötet med naturområdet.
Gemensamma platser utformas så att dessa
harmoniserar med dalens vegetation och
karaktär.
Häckplantering eller höjd markerar på ett
mjukt och naturligt sätt gränsen mellan
parkrum och tomt (se sektion s. 7).
Material/kulör
Småhusen uppförs främst i puts, tegel, betong eller trä. Stadsradhusen och kedjehusen anpassas dels till omgivningen i kulör
och uttryck, samt för att inbördes skapa en
sammanhängande gestaltning.
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Illustration av Hjortronvägen med flerbostadshus och radhus

BEBYGGELSE - TYPOLOGIER

Kedjehus

Stadsradhus
Stadsradhusen grupperas för att volymmässigt möta
motstående flerbostadshus. Tydliga släpp skapas mellan
volymerna och möjliggör nya siktlinjer.

Kedjehusen grupperas om två, eller en och en, vilket
ger en nedbruten skala. Grupperingen kan ske med
mellanliggande carport eller utan sammanhängande
carport. Större grön yta bakom husen kopplar
samman med omkringliggande naturområden.

Större yta framför hus ger en mjukare övergång mot gata.
Gröna planteringar, träd och buskar kopplar samman
med naturområden. Parkering för stadsradhusen
anordnas på gemensamma ytor i öster och väster om
radhusen.

12

Ref.bild kedjehus med

Ref.bild kedjehus utan

mellanliggande carport

mellanliggande carport

ör Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss - KS 15/0024-759 Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss : Gestaltningsprogram_REV 200924

GESTALTNINGSPROGRAM TIBBLEÄNGEN

HJORTRONVÄGEN

HJORTRONVÄGEN

Diagram siktlinjer - Hjortronvägen

Diagram grön förgårdsmark - Hjortronvägen

Diagram elevation - Flerbostadshusen mot Hjortronvägen

25°

7000

Kedjehus

Kedjehus

7000

Radhus

Radhus

1200mm/ Upphöjd BV

16000

Flerbostadshus
korsning
Hjortronvägen
Flerbostadshus

korsning Hjortronvägen/
ny lokalgata

Principsektioner hustyper

Flerbostadshus
Husen placeras för att ge en sammanhållen fasad
mot gata, med tydliga släpp mellan volymerna vilket
möjliggör nya siktlinjer och bättre ljusinsläpp.
Byggnadsvolymerna gestaltas som ”Ett hus per
trapphus” vilket skapar variation och bryter ner skalan.
Förgårdsmark framför husen skapar en tydlig
definition mellan gata och hus med planteringar och
cykelparkeringar. Gröna planteringar, träd och buskar
kompletterar fasaderna och ger en mjukare känsla och
mänskligare skala till gaturummet.
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Flerbostadshus
Hjortronvägen
Flerbostadshus

Hjortronvägen

2,7m

500mm

2,7m 2,7m

500mm

500mm

DP 18500

DP 15500

13300

2,7m 2,7m

1200mm/ Upphöjd BV

2,7m

2,7m 2,7m

500mm

2,7m

500mm
300mm

DP 15000

2,7m

500mm

2,7m

500mm
300mm

DP 8500

2,7m
2,7m

DP 8500

marklinje

500mm

25°

500mm

500mm

500mm

2,7m

25°
500mm

25°

500mm

25°

1200mm/ Upphöjd BV

500mm

17000

Flerbostadshus
ny lokalgata
Flerbostadshus

ny lokalgata

marklinje
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SOLSTUDIER

Vår-/höstdagjämning, kl. 9.00

Midsommar 20 juni, kl 9.00

Vår-/höstdagjämning, kl. 12.00

Midsommar 20 juni, kl 12.00

Vår-/höstdagjämning, kl. 15.00

Midsommar 20 juni, kl 15.00
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SOLSTUDIER

Vintersolståndet, kl. 9.00

Vintersolståndet, kl. 12.00

Vintersolståndet, kl. 15.00
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.). Planen handläggs
genom normalt planförfarande enligt den äldre Plan- och bygglagen (PBL 1987:10).

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse med maximalt 65 rad- och
kedjehus samt cirka 110–120 lägenheter i flerbostadshus, vilket går i linje med Översiktsplan 2010.
Målet med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt och varierat bostadsområde som
erbjuder olika boendeformer samt kännetecknas av en mänsklig skala.
Den nya bebyggelsen i form av småhus (kedjehus och radhus) med två våningar, ska möta upp Gröna
dalens parkrum. Småhusens huvudingångar är vända mot den nya lokalgatan och sekundärentréer ut
mot parken. Entréernas placeringar anses som viktiga ur trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter
omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt.
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekpark och utegym anläggs, dagvatten renas och fördröjs,
grönytor förstärks samt lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen inom
planområdets avgränsning.
Planen ställdes ut en andra gång år 2020. Efter utställning 2 föreslås planen nu antas.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen,
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, på samråd enligt reglerna om normalt
planförfarande, PBL (1987:10).
Detaljplaneförslaget var under tiden den 8 juli – 23 september 2016 utsänt för samråd och skickades
till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i Kommunhuset i Kungsängens centrum och på kommunens hemsida
(www.upplands-bro.se/tibbleangen). Samrådet annonserades i Upplands-BroBladet den 9 juli 2016
och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016.
Samrådsmöte hölls i Kulturhuset i Kungsängen centrum torsdagen den 11 augusti 2016 klockan 18.00.
Ett extra samrådsmöte ägde rum den 13 september 2016 klockan 18.00 i Kulturhuset i Kungsängens
centrum.

Hur utställningarna har bedrivits
Utställning 1
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen
(del av fastigheten Kungsängens -Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801 på utställning enligt reglerna för
normalt planförfarande, PBL (1987:10).
Detaljplaneförslaget var under tiden 20 februari 2018 – 20 mars 2018 utsänt för utställning och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på Kungsängens centrum, i Brohuset samt på kommunens
webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleangen). Utställningen kungjordes i Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet den 13 februari 2018 samt annonserades i Upplands-Bro bladet den 10 februari
2018 och i Mitt i Upplands-Bro den 13 februari 2018.
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Utställning 2
Efter utställning 1 blev förslaget återremitterat.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 januari 2020 § 1 att sända ut förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, på utställning enligt
reglerna för normalt planförfarande, PBL (1987:10).
Detaljplaneförslaget var under tiden 26 februari 2020 – 25 mars 2020 utsänt för utställning och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i Kommunhuset i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleangen). Utställningen kungjordes i Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet den 26 februari 2020. Vidare kungjordes utställningen i Mitt i
Upplands-Bro den 25 februari 2020 och Upplands-BroDirekt den 29 februari 2020. Öppet hus hölls
den 10 mars 2020 kl. 15:00-19:00 i Kommunhuset i Kungsängens centrum.

Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 41 yttranden inkommit till kommunen där många av
yttrandena representerar ett flertal individer. Av dessa inkom fyra yttranden efter utställningsperiodens
slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2020-04-06

2

Lantmäteriet

inkom 2020-03-20

3

Trafikverket

inkom 2020-03-23

Kommunala nämnder
4

Äldre- och omsorgsnämnden

inkom 2020-04-01

5

Socialnämnden

inkom 2020-04-02

6

Bygg- och miljönämnden

inkom 2020-03-19

7

Tekniska nämnden

inkom 2020-03-06

8

Utbildningsnämnden

inkom 2020-03-18

9

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

inkom 2020-03-17

10

Kultur- och fritidsnämnden

inkom 2020-03-09

Övriga remissinstanser
11

IP-Only

inkom 2020-02-26

12

Vattenfall Eldistribution AB

inkom 2020-02-27

13

Brandkåren Attunda

inkom 2020-03-25

14

Stockholms Näs Hembygdsförening

inkom 2020-03-25

15

Svenska kraftnät

inkom 2020-03-12

16

Region Stockholm Trafikförvaltningen

inkom 2020-03-23
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17

E.ON Energidistribution AB

inkom 2020-03-16

18

E.ON Värme Sverige AB

inkom 2020-03-25

19

Kungsängen Västra Ryds församling

inkom 2020-03-25

20

Kungsängen Villaägareförening

inkom 2020-03-23

Yttrande från Kungsängen Villaägareförening och 95 underskrifter, som har behandlats som separata
yttranden.
21

Skanova AB

inkom 2020-03-25

Privatpersoner
22

Privatperson 1

inkom 2020-03-26

23

Privatperson 2

inkom 2020-03-25

24

Privatperson 3 och 4

inkom 2020-03-25

25

Privatperson 5 och 6

inkom 2020-03-10

26

Privatperson 7

inkom 2020-03-15

27

Privatperson 8 och 9

inkom 2020-03-15

28

Privatperson 10 och 11

inkom 2020-03-22

29

Privatperson 12 och 13

inkom 2020-03-25

30

Privatperson 14 och 15

inkom 2020-03-23

31

Privatperson 16 och 17

inkom 2020-03-22

32

Privatperson 18 m.fl.

inkom 2020-03-25

Cirka fem personer skrev under yttrandet.
33

Privatperson 19

inkom 2020-03-25

34

Privatperson 20

inkom 2020-03-24

35

Privatperson 21 och 22

inkom 2020-03-24

36

Privatperson 23

inkom 2020-03-16

37

Privatperson 24 och 25 m.fl.

inkom 2020-03-24

Cirka 15 personer har skrivit under yttrandet.
38

Underskrift från flertalet personer

inkom 2020-03-23

39

Privatperson 26 och 27

inkom 2020-03-23

Cirka tio individer har skrivit under yttrande.
40

Privatperson 28 och 29

inkom 2020-03-14

41

Privatperson 19 och Privatperson 30

inkom 2020-03-24

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Tibbleängen. Synpunkter som inte
innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras inte
i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen av
respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I
omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer
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Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2020-04-06

1.1

Länsstyrelsen konstaterar, med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten, att kommunen inte
har uppdaterat planbeskrivningen med information om miljökvalitetsnormer och berörda
vattenförekomster sedan föregående utställning. Detta har Länsstyrelsen poängterat i det förra
utställningsyttrandet samt vid samrådet år 2016. Inför antagande behöver kommunen uppdatera
planbeskrivningen med informationen enligt ovan för att undvika eventuell överprövning av
planen.

1.2

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att belastningen på Mälaren, efter planens
genomförande, kommer att bli mindre än före genomförandet av denna detaljplan. Enligt
Länsstyrelsen framgår det varken ur planbeskrivningen (s.25) eller ur dagvattenutredningen
(Bjerking, s.15) hur kommunen kommer fram till denna slutsats. Därmed behöver kommunen
inför antagandet utveckla resonemanget kring detta i planbeskrivningen.

1.3

Länsstyrelsen anser inte att kommunens hänvisning av rening i Tibbledammen är acceptabel så
länge det inte samtidigt visas att en sådan rening och fördröjning faktiskt kan ske. Kommunen
behöver tydliggöra resonemanget om dagvattenhanteringen i dagvattendammar. Handlar det om
Tibbledammen eller om ytterligare anläggningar? På plankartan finns i östra delen av
planområdet mark avsatt för dagvattenanläggning. Detta regleras med en planbestämmelse, b1
450, vilket innebär yta för fördröjning och rening av dagvatten med en ungefärlig yta av 450
kvm. Eftersom dagvattenutredningen utgår ifrån renings- och fördröjningseffekten av denna
damm behöver kommunen i planbeskrivningen redovisa vilka dimensioner denna kommer att
ha. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver säkerställa att det finns tillräckligt med åtgärder
för att fylla behovet gällande fördröjning av dagvatten. Kommunen anger i planhandlingarna att
en minsta åtgärdsnivå för fördröjning av dagvatten, 400 kubikmeter, behövs för att planen ska
kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten. I planbeskrivningen anges att denna volym kan
delas upp på de olika föreslagna åtgärderna vid senare projektering.

1.4

Länsstyrelsen anser inte att kommunen har säkerställt att den markanvändningen detaljplanen
medger är lämplig med hänsyn till risken för ras, skred och erosion samt risken för olyckor.
Kommunen behöver före antagande av detaljplanen beskriva och bedöma risken för skred i
planområdet med den bebyggelse och markanvändning som detaljplaneförslaget medger. Om
särskilda grundläggningsmetoder eller andra skyddsåtgärder krävs för att hantera risken för
skred behöver de regleras i plankartan och beskrivas i planbeskrivningen. Ur planbeskrivningen
framgår att grundläggning av bebyggelsen i planområdet ska anpassas till de geotekniska
förhållandena. Det innebär enligt kommunen att det krävs specifika grundläggningsmetoder för
de högre husen och för småhusen (s.14). Det framgår inte om skälen till grundläggningens
anpassning beror på risk för sättningar eller för att hantera risken för skred. Markens
geotekniska egenskaper är inte beskrivna och risken för skred i planområdet med planerad
bebyggelse och markanvändning är inte bedömd.

1.5

Länsstyrelsen noterar att det finns lera och höjdskillnader i den del av planområdet som ska
bebyggas med betydande laster. Vidare finns vattenstråk i planområdet och det ska anläggas en
dagvattendamm och dagvattendike. Dessa faktorer påverkar var för sig och tillsammans risken
för skred i planområdet och behöver därför beskrivas och bedömas före antagande av
detaljplanen.

1.6

Viktigt att beakta för kommunen gällande stora flöden, vid eventuellt skyfall eller liknande, är
att vattnet inte får avrinna så att övriga byggnader och viktig infrastruktur i och utanför
planområdet blir översvämmade. Kommunen bör därför inför antagandet tydligare visa hur
risken för översvämning och skyfall ska hanteras och vid behov införa relevant reglering på
plankartan tillexempel genom införande av plushöjder på plankartan.
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Kommentar
1.1

Ett tydligare resonemang om miljökvalitetsnormer för vatten och berörda vattenförekomster
återfinns i planbeskrivningen på sida 5–6.

1.2

I den uppdaterade versionen av dagvattenutredningen, 2020-06-17, beskrivs åtgärderna för
dagvattenhantering tydligare. Likaså har informationen om dagvatten uppdaterats i
planbeskrivningen på sidorna 29–30. Dimensioner och beräkningar för den tillkommande
dagvattendammen, som finns med i plankartan för projektet, redovisas och i denna framgår
det resonemang kring den minskade påverkan samtidigt som föroreningsberäkningar finnas
med i planbeskrivningen.

1.3

I den reviderade dagvattenutredningen finns det tydligare beskrivet vilka faktorer och vilka
dimensioner som har lagts in i beräkningarna. Enligt dagvattenutredningen dimensioneras
dammen för att kunna ta hand om allt dagvatten från planområdet magasinerings- och
reningskrav gällande allt dagvatten vilket motsvarar ett fördröjningsmagasin med volymen
190 m3. Regleringsdjupet är satt till en m och dammens bredd till 15 m. Då bottenbredden av
fördröjningszonen antas vara fem m erhålls ett tvärsnitt på tio m2. Vidare krävs då att
dammen ska vara 19 m lång för att klara magasineringskravet och en effektiv yta på ca 285
m2. Detta resulterar slutligen i att det totala området som erfordras för att anlägga dammen
inklusive dammkrön och slänter behöver vara ca 525 m2. Dammens yta är beroende av djupet
på dammen och kan ändras (Bjerking, rev. 2020, s. 26–27). Dagvattenrening sker i krossdike,
skålad gräsyta/regnträdgård, gräsdike och dagvattendamm, se dagvattenutredningen sida 26,
27 och 28 samt planbeskrivningen på sidorna 28–31.

1.4

Då höjdsättningen inom planområdet planeras följa befintlig mark krävs sannolikt ingen
markförstärkning. Risken för ras och skred inom planområdet bedöms som låg och då man
planerar att behålla befintliga höjder för planerad situation bedöms inga stabilitetsproblem
förekomma med planens genomförande. De djupaste schakterna som förväntas ske i och med
planens genomförande är för VA. För djupare information hänvisas det till den geotekniska
utredningen.

1.5

Ett förtydligande för detta har lagts till i planbeskrivningen på sidorna 12–13. Utifrån den
geotekniska utredning som genomförts för området konstateras det att marken vid höjdpartiet
i nordväst utgörs av ett fastmarksområde med en låg risk för ras och skred. I den nordöstra
delen av utredningsområdet (se gul-streckad linje i bild två i undersökningen), har MSB utfört
en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i lerslänt. Enligt deras utredning är de
befintliga stabilitetsförhållandena goda inom det området. Utanför planområdet i söder, finns
två områden som beskrivs i databasen som ett aktsamhetsområde avseende risk för skred
baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och att det kan förekomma finjordar av
lera eller silt.
Baserat på befintliga markförhållanden, platsbesök och utförda undersökningar inom området
bedöms förhållandena inom planområdet som stabila i nuvarande oförändrade nivåer. Några
större uppfyllnader ovan befintlig marknivå och som därigenom skulle orsaka
stabilitetsproblem planeras inte. Det bedöms därmed inte förekomma några stabilitetsproblem
med planens genomförande. En dagvattendamm med föreslagen placering i områdets sydöstra
delar planeras. Under detaljprojekteringen ska kompletteringar till den geotekniska
undersökningen utföras för att bland annat fördjupa utredningen av förhållandena för
planerad dagvattendamm.

1.6

Planerad exploatering förväntas inte medföra ökade vattenvolymer till huvudrinnstråket eller
till befintliga lågpunkter längs planområdesgränsen öster om planområdet vid
skyfallstillfällen med föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen (Bjerking, 2020-06-17).
Detta eftersom en större andel hårdgjord yta efter exploatering inom planområdet inte medför
större mängd vattenvolymer men kan medföra att dagvatten tillrinner befintliga lågpunkter
snabbare än i nuläget vid tillfällen då fördröjnings- och reningsanläggningar är fulla.
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Exploateringen bedöms därmed inte försämra befintlig situation inom planområdet eller för
omkringliggande områden vid skyfall. Vid modellering för sekundära avrinningsvägar
framgår att planerad bebyggelse inte ligger inom område för risk av översvämning.
2
2.1

Lantmäteriet

inkom 2020-03-20

Lantmäteriet har vid granskning av planförslagets handlingar inte funnit anledning till
synpunkter.

Kommentar
2.1
3
3.1

Kommunen noterar yttrandet.
Trafikverket

inkom 2020-03-23

Trafikverket har inget att erinra i ärendet.

Kommentar
3.1

Kommunens planavdelning noterar yttrandet.

Kommunala nämnder
4

Äldre- och omsorgsnämnden

inkom 2020-04-01

4.1

Äldre- och omsorgsnämnden har inga anmärkningar på utsänt förslag till detaljplan för
Tibbleängen utifrån sina verksamhetsområden.

4.2

Äldre- och omsorgsnämnden anser att planområdet är lämpligt till seniorbostäder för
målgruppen 55 plus. Äldre- och omsorgsnämnden råder inte över nybyggnation utav
seniorbostäder i kommunen. Nämnden anser att frågan bör lyftas utav
Samhällsbyggnadskontoret i samtal med exploatörer utav området.

Kommentar
4.1

Planavdelningen noterar yttrandet.

4.2

Då marken tillhör privat exploatör är det inte möjligt för kommunen att bestämma vilken typ
av bostäder som ska uppföras. Planavdelningen håller med om att området lämpar sig väl för
flera målgrupper, bland andra 55 plus. En förhoppning som projektmedlemmarna har är att
området kommer få en blandad bostadsbebyggelse och åldersmässig variation.

5

Socialnämnden

inkom 2020-04-02

5.1

Socialnämnden har inga anmärkningar på utsänt förslag till detaljplan för Tibbleängen utifrån
sina verksamhetsområden.

5.2

Socialnämnden anser dock att de tilltänkta bostäderna är lämpliga för målgrupper som har en
funktionsnedsättning. Inför vidare planering av området behöver det föras en dialog med
Socialnämnden, när planen väl vunnit laga kraft, om det fortfarande finns behov utav nya
grupp- eller servicebostäder.

Kommentar
5.1

Kommunen noterar yttrandet.

5.2

Se kommentar 4.2.
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6

Bygg- och miljönämnden

inkom 2020-03-19

6.1

Bygg- och miljönämnden anser att användningen av byggrättsbestämmelser är väl utfört i
förslaget. Det bör förtydligas var nockhöjd ska mätas. Ett exempel på detta är från
medelmarknivå eller högsta markhöjd.

6.2

I gestaltningsprogrammet visas bilder på takkupor. Bygg- och miljönämnden anser att det bör
framgå att takkupor är undantagna bestämmelse om taklutning. Ett exempel på detta är ”
takkupor med annan taklutning får uppföras en tredjedel av takets längd".

6.3

Bygg- och miljönämnden bedömer det som lämpligt att de så kallade Attefallsreglerna
begränsas eller att Planavdelningen överväger en begränsning på radhus- och bostadshustomter
med mindre yta.

6.4

Bestämmelsen e¹ anger en byggrätt om 10% av ytan. Är det korsmarken som "ytan" syftar till så
kan detta förtydligas. I denna bestämmelse omnämns begreppet totalhöjd vilket kan bli
förvirrande.

6.5

Bestämmelsen b¹000 anger att dagvatten ska fördröjas i viss kvantitet. Om syftet är att detta ska
utföras i öppen dagvattendamm så bör en bestämmelse tillåta dagvattendamm inom
parkområdet för att undvika planstridighet och missförstånd.

6.6

Bestämmelsen "Skärmtak tillåts ovan entréer inom kvartersmark" kan förtydligas. Är syftet att
detta ska kunna byggas över prickad mark så bör detta anges. Till exempel "Mindre skärmtak
tillåts ovan entréer trots prickad mark inom kvartersmark"

6.7

Bygg- och miljönämnden bedömer att förslaget som nu ställts ut har en väl avvägd gestaltning
och väl avvägda byggnadsvolymer. Detta med hänsyn till gällande utformning och
landskapsbild.

6.8

Den senaste dagvattenutredningen från den 20 december 2019 saknar föroreningsberäkningar.
Bygg- och miljönämnden anser att föroreningsberäkningarna ska finnas med även i den senaste
dagvattenutredningen. Även om man har redovisat vilka reningsåtgärder som behövs för att
uppfylla reningskraven ska föreningsberäkningen finnas med.

6.9

Bygg- och miljönämnden anser att utredningen saknar förklaring över varför man har tagit bort
reningsalternativ för dagvatten t.ex. raingardes och ersatt dem med andra alternativ så som
skålad gräsyta. Utredningen bör omfatta mer information om utformningen av de nya
reningsalternativen.

6.10 Bygg- och miljönämnden anser att det samma gäller beräkning och flödesmodellering för 100års regn, ett så kallat worst case och hur planen påverkar omkringliggande och nedströms
belägen befintlig bebyggelse vid 100-årsregn. Planen får inte öka risken för översvämning på
befintliga fastigheter vid 100-årsregn. Vid studerande av 100-årsregn är kyrkogården extra
viktig att beakta. Det är eftersträvansvärt att mindre mängd/flöden vatten förs dit jämfört med
idag eftersom det finns en risk att gravarna lakar föroreningar.
6.11 Dagvattenutredningen saknar information om hur man ska hantera det befintliga diket norr om
Hjortronvägen. I dagsläget leds det dit dagvatten som renas. Hanteringen av dagvatten i diket
efter exploatering behöver finnas med i dagvattenutredningen.
6.12 Åtgärdsförslagen för rening av dagvatten inom planområdet behöver vara genomförbara och ha
stöd i planbestämmelser, till exempel som skyddsåtgärd. Bygg- och miljönämnden påminner
om att åtgärder i vattenområden, såsom till exempel bortledning av grundvatten och fördjupning
av diken, betraktas som vattenverksamhet och kräver prövning hos Länsstyrelsen eller Markoch miljödomstolen.
6.13 Bullersituationen som kan uppkomma med tanke på framtida trafik till år 2040, har utretts i den
föreslagna bebyggelsen. Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid fasad. Beräkningar visar att riktvärden för trafikbuller uppfylls
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vid fasad för samtliga bostäder i enlighet med restriktioner i Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. För att förebygga olägenhet för människors hälsa och
uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
rekommenderar Bygg- och miljönämnden att vid projektering och lovgivning av byggnader ska
hänsyn tas till de tekniska egenskaperna så som byggnadens konstruktion och utformning samt
val av byggmaterial.
Kommentar
6.1

Planavdelningen har reviderat plankartan efter bygg- och miljönämndens synpunkt gällande
nockhöjd. Denna ska mätas i meter från medelmarknivå.

6.2

Plankartan har uppdaterats med förtydliganden kring takkuporna. Takkuporna får utföras till
en längd motsvarande max en tredjedel av fasadens längd.

6.3

Kommunen anser att det inte finns anledning att reglera ytterligare gällande
Attefallsreglerna. De tomter som vetter mot det allmänna och på så vis skulle kunna bli ett
privatiserande inslag mot Gröna dalen om de skulle bebyggas kommer inte att ha möjlighet
att uppföra Attefallshus då de ligger närmare kommunens mark än de tillåtna fyra och en halv
meter som Attefallsreglerna kräver.

6.4

Komplementbyggnader inom korsmarken har förtydligats i plankartan.

6.5

I detaljplanens syfte har man lagt till en skrivelse om att dagvattendammen ska anläggas som
en öppen lösning. Det är juridiskt stöd nog för att inga tvetydigheter eller svårigheter med
genomförandet av denna sker.

6.6

Kommunens Planavdelning noterar synpunkten.

6.7

Planavdelningen noterar synpunkten.

6.8

Dagvattenutredningen har uppdaterats med beräkningarna för föroreningarna.

6.9

Planavdelningen vill i största möjliga mån inte låsa in sig vid specifika tekniska lösningar.
Om det är möjligt är det bra att kunna hålla öppet för fler olika lösningar så länge som de
olika lösningarna kan uppfylla kraven för rening. Raingardens har återförts som en lösning i
detaljplanen.

6.10

I den uppdaterade dagvattenutredningen kan man läsa mer om konsekvenserna vid 100årsregn. Simuleringsprogrammet uppvisar inga nämnvärda skillnader mot ett så kallat 20årsregn och det finns en punkt ute i Gröna dalen som, utan åtgärder, kan få en
vattenansamling på en halv meter.

6.11

Information om hanteringen av regnvattnet som renar i diket norr om Hjortronvägen har lagts
till i planhandlingarna. Diket kommer att kulverteras vid byggnation.

6.12

Planavdelningen tackar för påminnelsen.

6.13

Bygg- och miljönämndens rekommendation om byggnaders tekniska egenskaper noteras.
Bullerutredningen slår fast att ”med modern fasadutformning och lämpliga fönster ses inga
problem att uppfylla ljudkrav inomhus”. I samband med ansökan om bygglov kommer det
framgå att endast bostäder som uppfyller gällande BBR avses att byggas.

7

Tekniska nämnden

inkom 2020-03-06

7.1

Tekniska nämnden har i sitt tidigare yttrande framfört att parkeringstalet på 0,5 bilplatser per
lägenhet är för lågt. I det nya förslaget till detaljplan anges överhuvudtaget inget p-tal för
bilplatser, vilket är en brist i detaljplanen.

7.2

Boendeparkering på allmän platsmark kräver antingen dispens från de lokala
Trafikföreskrifterna eller införande av avgiftsdifferentiering. Dispens från föreskrifterna innebär
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kostnad för Tekniska nämnden. Tekniska nämnden anser därför att all boendeparkering ska
lösas på kvartersmark.
7.3

I genomförandebeskrivningen står att "grundvatten ska hanteras". Vad menas med det? Hur och
när? Det måste tydligt framgå att rening av länshållningsvatten krävs.

7.4

I planbeskrivningen måste hänsyn tas till att sulfidlera finns i närheten och hanteringen av det
måste beskrivas.

7.5

I plankartan är det inte beskrivet vad ”E” är för teknisk anläggning och att det finns fler diken i
dagvattenutredningen än de som är utritade i plankartan.

7.6

I dagvattenutredningen beskrivs att det finns två alternativ för avledning av dagvatten. Vilka är
dessa två alternativ? Finns inte tydligt utsatt i figur tio (i dagvattenutredningen). Var tar vattnet
vägen därefter?

7.7

Har detaljplanen samordnats med parken i Gröna dalen så att de inte påverkar varandra
negativt?

7.8

Hur ska det befintliga diket norr om Hjortronvägen hanteras? Vad händer med det vattnet och
den rening som diket ger idag? Det går inte bara att ta bort diket utan att hantera dagvattnet.

7.9

Det saknas information om hur planen påverkar omkringliggande och nedströms belägen
befintlig bebyggelse vid 100-årsregn. Planen får inte öka risken för översvämning på befintliga
fastigheter vid 100-årsregn. Det beskrivs att ett avskärande dike ska anläggas för 100-årsregn.
Det vattnet får inte orsaka ökad risk för översvämning på omkringliggande och nedströms
liggande fastigheter. Det beskrivs att vattnet i det avskärande diket ska ledas bort med kulvertar
under gång- och cykelvägen för att anslutas till ledningar. Vilka ledningar? Kulvertar och
ledningar är inte lämpliga för avledning av 100-årsregn. Om det är nya ledningar, vart
transporteras vattenmassorna och vem bekostar ledningar för 100-årsregn?

7.10 Vid studerande av 100-årsregn är kyrkogården extra viktig att beakta. Det är eftersträvansvärt
att mindre mängd/flöden vatten förs dit jämfört med idag eftersom det finns en risk att gravarna
lakar föroreningar.
Kommentar
7.1

Detaljplanen har förhållit till de rekommendationer som finns i Gata-, park-,
trafikavdelningens tekniska handbok. För rad- och kedjehus kommer parkeringstalet bli högre
då det finns yta att disponera till parkering inom egna tomten. För radhusen kommer en
parkeringsplats bli möjlig att anordna och för kedjehusen kommer minst två parkeringsplatser
bli möjliga att anordna inom den egna tomten. För flerbostadshusen beror antalet
parkeringsplatser på hur många och hur stora lägenheterna blir. Dock finns det utrymme för
fler platser än 0,5 per tilltänkt lägenhet.

7.2

Boendeparkering anordnas delvis på kvartersmark. Den parkering som ordnas på allmän
platsmark är tillräcklig för boende i området enligt Tekniska handboken.

7.3

Frågan om grundvatten beskrivs och utvecklas under en egen rubrik i
genomförandebeskrivningen. Kommunens planavdelning tackar för påminnelsen om
tillståndsprövning.

7.4

Planavdelningen har uppdaterat planbeskrivning med information om sulfidlera på sidorna
12–13. Kommunens planavdelning har tillåtit göra en geoteknisk och en miljöteknisk
undersökning i ett geografiskt område norr om Hjortronvägen samt Gröna dalen, som ligger i
planområdets närmiljö. Inom utredningsområdet har det gjorts djupare provtagningar och
sulfidhaltig lera har hittats på cirka fyra – tio och en halv meters djup under markytan.
Jorden har definierats som ”något” sulfidhaltig från dessa provtagningar. Enligt den
genomförda geotekniska undersökningen har eventuell förekomst av sulfidlera inom
planområdet inte undersökts. Det finns däremot inga indikationer på att det skulle förekomma
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några sulfider inom planerade schaktdjup inom planområdet utifrån gjorda
fältundersökningar. Om sulfidhaltig lera hittas kommer det att upprättas en handlingsplan
som tydliggör lämpliga åtgärder för hantering av sulfidleran.
7.5

Tekniska anläggningar som benämns som ”E” i plankartan syftar till en transformator, detta
beskrivs i planbeskrivningen på sida 31.

7.6

I den uppdaterade versionen av dagvattenutredningen finns information om de olika lösningar
som föreslås. Se avsnitt 8.1 i Dagvattenutredningen. Att det finns fler dikeslösningar i
dagvattenbeskrivningen har att göra med planbestämmelsernas utrymme för vad som tillåts
inom bestämmelsen och ej.

7.7

Det har förts en dialog med ansvariga för pågående detaljplaneförslag som angränsar norr
och öster om planområdet. Planområdet har genomfört relevanta och lämpliga justeringar
därefter, exempelvis har parkeringsplatsen och gångvägen norr om Hjortronvägen i
anslutning till Gröna dalen anpassats för att bättre harmonisera med Gröna dalen.

7.8

Diket norr om Hjortronvägen kulverteras. Det avskärande diket ersätter befintligt dike norr
om Hjortronvägen. Dagvatten från det befintliga diket leds via trumma under Hjortronvägen
till det avskärande diket. Det avskärande diket föreslås vara gräsbeklätt för att efterlikna
befintliga förhållanden. Se även svar 6.11.

7.9

Se svar 6.10.

7.10

Se svar 6.10.

8
8.1

Utbildningsnämnden

inkom 2020-03-18

Utbildningsnämnden har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget.
Utbildningsnämnden vill dock belysa att Gröna dalen omges av flera cykel- och gångvägar där
barn och elever rör sig till och från förskolan samt skolan vilket måste finnas med i beräkningen
när säkerheten under byggtiden planeras. Detaljplanen innebär ett tillskott på bostäder
anpassade för barnfamiljer med närhet till skolor och förskolor. Området är dessutom ett
rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur där barn uppmuntras till lek och
umgänge vilket beaktar barn och ungas rätt till goda livsvillkor.

Kommentar
8.1

9

En effekt som bostäderna längs med Gröna dalen kommer ha då området är utbyggt är att
platsen, som idag upplevs som otrygg utan kontakt med andra människor framförallt kvällstid,
kommer att få en ökad trygghetskänsla. Att säkerhet under byggtiden efterlevs är en
förutsättning för alla projekt som pågår i vårt samhälle. Brott mot lagar och regler bör
hanteras enligt myndighet med befogenhet att avhjälpa risken.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

inkom 2020-03-17

9.1

Utbildningsnämnden har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget, för Tibbleängen
(del av Kungsängens- Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen. Utbildningsnämnden vill dock
belysa att Gröna dalen omges av flera cykel- och gångvägar där barn och elever rör sig till och
från skolan vilket måste finnas med i beräkningen när säkerheten under byggtiden planeras.

9.2

Detaljplanen innebär ett tillskott på bostäder anpassade för barnfamiljer med närhet till skolor
och förskolor. Området är dessutom ett rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur
där barn uppmuntras till lek och umgänge vilket beaktar barn och ungas rätt till goda livsvillkor.
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Kommentar
9.1

Arbetsmiljöverket ställer krav på byggarbetsplatser och ser till att miljöerna kring dessa är
säkra och trygga för de som arbetar där men även de som passerar. Se även svar 8.2.

9.2

Kommunen noterar detta.

10 Kultur- och fritidsnämnden

inkom 2020-03-09

10.1 Det är bra att planen har som utgångspunkt att bebyggelsen ska möta Gröna dalens parkrum och
omgivande kulturmiljöer på ett bra sätt samt att planen där arbetat medvetet med topografin. Det
är positivt att en sådan ambition också syns i konkret genomförande, med att antalet bostäder
minskats till sammanlagt cirka 180 och hushöjderna minskats till tre – fyra våningar inom en
begränsad yta av planområdet.
10.2 Detaljplanen innehåller inga överväganden kring kulturmiljön i avsnittet Miljökonsekvenser. En
orsak kan vara att det behövs skapas en förståelse om att inte bara naturmiljö utan också
kulturmiljö ingår i miljökonsekvenser. Planbeskrivningen behöver därför kompletteras med
konsekvenser för kulturmiljö under avsnittet ”Konsekvenser för planens genomförande”. En
kulturmiljöutredning som gjordes 2016 inför planprogram för Ekhammars gård omfattar också
området för aktuell detaljplan. Trots det tas den inte med som underlag till detaljplanen.
Kulturmiljöutredningen och dess ställningstaganden som berör planområdet (se område C och
område F i kulturmiljöutredningen) bör synliggöras i detaljplanen.
10.3 Det är viktigt att bemärka att en oundviklig konsekvens av detaljplanen är att Gröna dalen blir
trängre inom detta område. Gröna dalen har idag stora rekreativa kvaliteter som ett stort och
centralt grönområde där flera tidsringar i Kungsängens historia enkelt kan upplevas. Gröna
dalen som område är därför känsligt för förändringar och exploateringar genom
bostadsbebyggelse inom området, vilket påverkar både landskapsbilden i sig och människors
upplevelse av landskapet och dess historia.
10.4 Detaljplanen för Tibbleängen innebär negativ konsekvens för främst två av de uppräknade
karaktärerna: öppna gräsytor och siktlinjer över området. Landskapet inom planområdet och
dess omgivningar har en lång användning som går tillbaka till förhistorisk som åker-, ängs- och
betesmark. En stor del av den öppna gräsyta som blir kvar kommer att användas till PARK. I
arbetet med parken bör det vara en ledstjärna att bevara och förstärka den kvarvarande
historiska läsbarheten i landskapet istället för att omdana topografin och växtligheten till en
konstruerad park (med undantag av dagvattendammen som behöver förläggas i området). Detta
bör följas upp i genomförandebeskrivningen och avtal för att ambitionen ska efterlevas.
10.5 I planbeskrivningen står det (med hänvisning till Gestaltningsprogrammet) att viktiga siktlinjer
bevaras och förstärks genom huskropparnas placering och riktning:
”Längs Gröna dalen, genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst, i nord-sydlig
riktning, tvärsöver Hjortronvägen och in på flerbostadshusens innergård, upp mot kullen vid
Ekhammars gård i öst, runt kyrkogårdens hörn, mot klocktornet och kyrkan.”
10.6 I en nyligen utförd kulturmiljöutredning som utgör ett underlag till den fördjupade översiktsplan
över Kungsängen som är under framtagande pekas bostadsområdet Tibble, som finns direkt
väster om planområdet i fortsättningen av Hjortronvägen, ut som ett särskilt värdefullt område
(PLB 8 kap. 13§, PBL 2 kap. 6§). Tibbleområdet har mycket välbevarade byggnader och andra
tidstypiska drag från det tidiga 1970-talet. I ett särskilt värdefullt område ska dess bärande
karaktärsdrag bevaras. Ett sådant för Tibbleområdet är den utpräglade trafiksepareringen utan
genomfartstrafik. I planbeskrivningen planeras att Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik
för alla för att bostadsområdet ska kunna nås enkelt västerifrån. I nuläget är vägen endast öppen
för genomfartstrafik för bussar. Det är mycket viktigt att åtgärden utreds och utförs på ett
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medvetet sätt så att de inte skadar Tibbleområdets bärande värden, däribland trafiksepareringen.
Ett sådant resonemang behöver tillföras planbeskrivningen.
10.7 Kultur- och fritidsnämnden anser att det nya förslaget innebär förbättringar genom att en
lekplats och en aktivitetsyta nu finns med i planen. Därtill dagvattenlösningar som ger ett
attraktivt tillskott i boendemiljön. När det gäller lekplatsen och aktivitetsytan föreslås att dessa
byter plats. En naturlekplats passar bättre i anslutning till den skogsklädda kullen. När det gäller
aktivitetsytan som benämns ”pedagogisk yta” liknar den mest en lekplats på referensbilderna.
Profilen för aktivitetsytan föreslås vara mer utegym och rikta sig till ungdomar och vuxna. En
ändrad placering av aktivitetsytan som är mer orienterat mot sporthallar och skola samt stråket
genom Gröna Dalen är att föredra.
10.8 Detaljplanen försämrar läsbarheten i landskapet i Gröna dalen och påverkar på så sätt barns
möjlighet att uppleva historien i sin livsmiljö. Samtidigt innebär detaljplanen ett tillskott på
bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur, vilket är
positivt ur barnperspektiv. En ny lekpark planeras inom planområdet samt en aktivitetsyta,
vilket också är en positiv konsekvens för barn. Om den planerade parken kan utformas med
hänsyn till landskapsbild och landskapets historiska läsbarhet samt lyfta fram historien i
omgivningarna kan det delvis kompensera förlusten av läsbarhet och främja barnens förståelse
av sin livsmiljö.
Kommentar
10.1

Hushöjderna regleras genom måttsatta sektioner i planbeskrivningen och angivna
våningsantal samt inredd i plankartan.

10.2

Kulturmiljöfrågan och eventuella följder av planens genomförande har förtydligats i
planbeskrivningen. Det görs hänvisningar till planprogrammet (Planprogram för Ekhammars
gård godkänt av Kommunfullmäktige år 2018) och kulturmiljöutredningen för Ekhammars
gård (Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, 2016).

10.3

Planavdelningen noterar yttrandet. Att låta Gröna dalen utvecklas och att medvetet skapa en
rumslighet i dalen är ett medvetet val och en inriktning i planeringen av utvecklingen av
Gröna dalen som gjordes 2018. Utvecklingen av Gröna dalen görs med rumsligheten som ett
av de ledande begreppen i frågan om hur utvecklingen ska fortlöpa.

10.4

En annan aspekt i arbetet med utvecklingen av Gröna dalen är det ställningstagande som
gjorts gällande att den södra delen av Gröna dalen (söder om E18) ska vara mer av en
ordnad parkkaraktär medan området norr om E18 ska få en mer naturlig karaktär som knyter
an till det historiska i området. I detta den ska det mer fria och spontana friluftslivet få en
större del medan i de södra delarna kommer den sociala och lite mer programmerade
funktionerna av Gröna dalen återfinnas.

10.5

Även i det fortsatta arbetet med denna detaljplan har siktlinjer försökts att värna om och
kopplingen till kullen har det speciellt värnats om vid placeringen av bostäderna. Till exempel
har avståndet mellan två bostadsenheter bräddats i planområdets sydöstra del, för att skapa
en siktlinje mellan kyrkan och skogskullen.

10.6

Projektet ligger mycket riktigt i ett område med en rik historia och kulturmiljö. Kulturmiljön i
området har dock flera lager av detta i sin direkta närhet. Man har Ekhammar och ängen som
vittnar om den tid då Gröna dalen utgjordes av en del av Mälaren. Kyrkan med anor från
tidig medeltid, lantbrukslandskapet som varit en del av samhället under många hundra år,
samt de senare tilläggen i form av bostäder från 60- och 70-talen. Att addera ett tillskott
vittnar om utvecklingen i området även fortsättningsvis och det bidrag som 20-talet har till
området. Den del av Hjortronvägen som ingår i planförslagen blir en allmän gata och
planförslaget reglerar inte om det får gå bilar eller bussar. Det behövs en lokal
trafikföreskrift för detta. Öster om planområdet finns det en annan plan där det bara är tillåtet
med busstrafik och gäller även fortsättningsvis. Se även kommentar 16.3.
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10.7

En ny placering av utegymmet föreslås i planförslaget.

10.8

Planavdelningen noterar synpunkterna.

Övriga remissinstanser
11 IP-Only

inkom 2020-02-26

11.1 IP-Only har markförlagda kablar inom detaljplaneområdet. Generellt så önskar IP-Only att så
långt som möjligt behålla befintliga ledningar i sina nuvarande lägen för att undvika de
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare så förutsätter IP-Only
att de kostnader som uppstår vid en eventuell flytt bekostas av den som initierar flytten. Vid
arbeten i närheten av befintliga ledningar behöver försiktighet iakttas så att inte skada
uppkommer. I övrigt har IP-Only inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplan.
Kommentar
11.1

Kommunen noterar detta.

12 Vattenfall Eldistribution AB

inkom 2020-02-27

12.1 Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, har ingen elnätanläggning inom
område för aktuell detaljplan ”Utställning 2 Detaljplan Tibbleängen (del av fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801 Kungsängen, Upplands-Bro kommun Dnr KS
15/0024 ” eller inom dess närområde. Vattenfall Eldistribution har därmed inget att erinra i
rubricerat ärende.
Kommentar
12.1

Kommunen noterar yttrandet.

13 Brandkåren Attunda

inkom 2020-03-25

13.1 Brandkåren Attunda har tillfrågats av Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun om
ett yttrande avseende rubricerat ärende. Brandkåren Attunda har tidigare tagit ställning till
föreslagen plan i dess samrådsskede samt tidigare utställning med synpunkter gällande olyckor
och räddningsinsats. Brandkåren Attunda ser att de synpunkter som tidigare framförts har
beaktats i planförslaget och har inget ytterligare att yttra.
Kommentar
13.1

Kommunen noterar yttrandet.

14 Stockholms Näs Hembygdsförening

inkom 2020-03-25

14.1 Stockholms Näs Hembygdsförening beskriver att det planerade området har varit centrum för
framväxten av samhället Kungsängen sedan järnåldern. Det beskrivs att landsvägen från
Stockholm mot Mälardalen gick här och att de stora byarna/gårdarna Tibble, Näs och
Ekhammar fanns här med sina gravfält. Kyrkan byggdes här och i området fanns en viktig
förbindelse mellan bebyggelsen och vattenvägen/Mälaren. Här finns hembygdsgården, som
tidigare har varit socknens gamla fattigstuga. Bygden beskrivs som kulturhistoriskt viktig och
ligger öppen där dagens invånare direkt kan ser hur samhället vuxit fram under 1000 år. Platsen
bjuder in till promenader och fritidsaktiviteter av olika slag och Gröna dalen binder ihop
Mälaren, centrala Kungsängen, Tibble och Brunna. Gravfältet som gränsar till den föreslagna
bebyggelsen innehåller 63 runda stensättningar och Kungsängens enda hällristning, ett block
med skålgropar, s.k. älvkvarnar. Dessa gravar anlades under järnåldern på platser där de skulle
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synas vida omkring för att människorna skulle kunna minnas de som var begravda där. I
förslaget till detaljplan omringas gravfältet till stor del av flerfamiljehus, som bryter av och
skymmer detta för Kungsängen unika gravfält. Den planerade höga bebyggelsen bryter in som
en kil i den kulturhistoriskt viktiga miljön Gröna Dalen – kyrka – kyrkogård – klockstapel –
hembygdsgård – gravfält – Mälaren och bryter därigenom den historiska kedjan som nu idag
ligger öppen för alla att se. Området bör få en parkkaraktär, en stadspark värd namnet, som
förbinder gamla Kungsängen och Tibbleområdet och som låter landskapsbilden vara fortsatt
öppen mellan Mälaren och kulturtriangeln runt kyrkan. Det rör sig om våra barns hembygds
kulturhistoria.
Kommentar
14.1

Kommunen noterar yttrandet. Se även svar 10.3, 10.4 samt 10.6.

15 Svenska kraftnät

inkom 2020-03-12

15.1 Svenska kraftnät har i yttranden daterade den 15 juli 2016 och den 20 mars 2018 svarat på
berörd remiss. Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot
upprättat förslag. Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter
från stamnätsledningar och stationer.
Kommentar
15.1

Kommunen noterar yttrandet.

16 Region Stockholm Trafikförvaltningen

inkom 2020-03-23

16.1 Trafikförvaltningen har tidigare lämnat synpunkter under samrådet samt utställningsyttrande.
Trafikförvaltningen hänvisar till dessa i frågor kring framkomlighet, buller och
genomförandeplanering.
16.2 Trafikförvaltningen ser positivt på en bostadsutveckling som sker inom det som utpekas som
primärt bebyggelseläge och har bra förutsättningar för kollektivt resande. För att säkerställa en
god kollektivtrafikförsörjning rekommenderar Trafikförvaltningen att den planering som berör
buss och dess infrastruktur utgår enligt Trafikförvaltningens riktlinjer för utformning av
infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss).
16.3 I planbeskrivningen ska Hjortronvägen öppnas för allmän trafik från väster fram till korsningen
Granhammarsvägen/Hortrongatan. Trafikförvaltningen ser gärna att det beskrivs hur de
biluppställningsplatser som ligger österut från korsningen samt den eventuella anläggningen för
avfallshantering ska nås med bil. Hjortronvägen ska öppnas upp för allmän trafik från öster till
korsningen Granhammarsvägen/Hjortrongatan. Om detta bara gäller till korsningen behöver
detta eventuellt förtydligas. Nämnda korsning bör ej försämra för kollektivtrafikens
framkomlighet och lämpliga trafikregleringar behöver göras på denna plats.
16.4 Trafikförvaltningen vill särskilt lyfta fram den tidigare synpunkten kring buller, eftersom
Hjortronvägen idag trafikeras under dygnets alla timmar och därmed finns en risk för att
lågfrekvent buller kan upplevas störande för de som kommer att bo utmed Hjortronvägen.
16.5 Trafikförvaltningen ser gärna att kontakt tas i god tid för att minimera störningar under
byggskede och för att säkerställa framkomlighet (cirka ett år innan).
16.6 Trafikförvaltningen ser fram emot en fortsatt dialog kring alla frågor som berör
kollektivtrafiken och dess infrastruktur.
Kommentar
16.1

Kommunen noterar yttrandet.
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16.2

Kommunen noterar detta.

16.3

Hjortronvägen kommer att öppnas upp för lokaltrafik till de nya bostäderna. Dock regleras
det fortfarande i detaljplan att den är bussgata öster om planområdet.

16.4

Bullerutredning har tagits fram för området och enligt denna klarar alla bostäder acceptabla
nivåer för bostäder.

16.5

Kommunen noterar detta.

16.6

Kommunen tackar för yttrandet.

17 E.ON Energidistribution AB

inkom 2020-03-16

17.1 E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att
erinra, ett E-område finns markerat i plankartan vilket innebär att E.ON önskningar är
uppfyllda.
Kommentar
17.1

Kommunen noterar yttrande.

18 E.ON Värme Sverige AB

inkom 2020-03-25

18.1 E.ON Värme Sverige AB har idag befintliga fjärrvärmeledningar i närheten av området, vilket
måste tas hänsyn till vid byggnation. Vi undersöker gärna möjligheten att ansluta de aktuella
fastigheterna till fjärrvärme, och bistår gärna med andra eventuella energilösningar. För övrigt
kvarstår samma svar som vi skickade den 22 februari 2018.
Kommentar
18.1

När planen är antagen blir det upp till exploatören att bestämma om eventuell fjärrvärme,
vilket i sådana fall beskrivs i ett genomförandeavtal.

19 Kungsängen Västra Ryds församling

inkom 2020-03-25

19.1 Kungsängen Västra Ryds församling ser positivt på att Tibbleängen bebyggs och att man på så
sätt förtätar Kungängensområdet. Det är också mycket positivt att den bebyggelse som planeras
är blandad med flerfamiljshus och villor/radhus.
19.2 Dock bör man vid planeringen ta i beaktande att den planerade bostadslänga som ligger närmast
Klockstapeln är på bara 65–70 m avstånd från Klockstapeln. Klockornas klang är kraftig och
hörs lång väg. Klockorna ringer på söndagar kl. 10:00, 10:30, 11:00 samt ofta ca 11:40 i
samband med Gudstjänsterna. Dessutom ringer klockorna vid dop, bröllop och begravningar
samt vid ytterligare ett antal tillfällen. Detta har skett i snart 800 år och vi vill att det ska detta
skall ske i minst 800 år ytterligare och vill då ha kommunens garanti på att detta även kan ske i
fortsättningen. Vi planerar även att på kyrkans mark sätta upp en informationstavla med
information om tidpunkter för och anledning till klockringningar i samband med att
bebyggelsen färdigställts. Vi har vid tidigare tillfällen tagit upp klockringningarna och för det
nu ännu en gång då vi upplever att kommunen inte har tagit tillräcklig hänsyn till detta.
19.3 Att kommunen tagit hänsyn till ev. insyn på kyrkogården i samband med jordfästningar är vi
tacksamma för då de närmaste husen tycks ha maximalt två våningar.
Kommentar
19.1

Kommunen noterar yttrandet.
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19.2

Kommunen är medvetna om klockringningarna. Enligt riktlinjerna från Naturvårdverket för
tysta tider finns det restriktioner om att det ska vara tyst under perioden 22–07 på vardagar
och 22–10 på helger. De ordinarie ringningarna håller sig inom det givna spannet för tysta
tider. Att bosätta sig i närheten av kyrkan ger många fördelar och de tillfällen som klockorna
ringer är begränsade och under tider som det finns många andra ljud i samhället. Kommunen
har även ökat avståndet något mellan kyrkogården samt tillkommande bostäder.

19.3

Gällande insyn till kyrkogården i samband med jordfästningar har närliggande par- eller
kedjehus begränsats till maximalt två våningar. Det gäller även för småhusen närmast Gröna
dalen.

20 Kungsängen Villaägareförening

inkom 2020-03-23

Yttrande från Kungsängen Villaägareförening och 95 underskrifter, som har behandlats som
separata yttranden.
20.1 Kungsängens Villaägareförening (KV) ställer sig positiva till att antalet bostäder i
flerbostadshus har begränsats och att några av flerbostadshusen har ändrats till småhus jämfört
med ursprungligt förslag.
20.2 Mellan 60–70 % av de som över tid söker bostad vill helst bo i småhus. Andelen småhus
behöver därför ökas och området lämpar sig som småhusområde. KV anser att Upplands-Bro
kommun kan vara en kommun som svarar upp mot småhusbehovet. Ny bebyggelse i form av
småhus istället för flerbostadshus kan även ge mindre komplikationer för infrastrukturen
(skolor, pendeltåg, bilvägar och liknande). Kungsängenbor redogör för KV att det i rusningstid
kan vara svårt att få sittplatser på pendeltågen. Till det kommer inflyttningen till nya bostäder
som exempelvis på Ringvägen.
20.3 Det är av stor vikt att kommande bebyggelse utformas så att den bidar till att öka tryggheten i
området. En viktig del i detta är att människor äger sin bostad. Eftersom kommunen inte kan
veta om det blir hyresrätter eller bostadsrätter samt storleken på bostäderna i flerbostadshusen,
skulle en byggnation av enbart småhus i området öka tryggheten.
20.4 För det fall flerbostadshus ändå skulle byggas behöver dessa vara utformade så att det ökar
tryggheten, exempelvis genom att balkonger och fönster placeras så att dolda platser inte skapas
och att exempelvis entréer byggs så att det finns insyn, samt att området inbjuder människor i
alla åldrar att visas i utemiljön.
20.5 Vad gäller antalet våningar så är det nockhöjden (takets högsta punkt) som är avgörande. Vi vill
tydligare se hur markhöjden påverkar helhetsupplevelsen avseende byggnadernas höjd. Angivna
nockhöjder om upp till 18,5 meter motsvarar upp till fem våningar, vilket vi anser vara för högt.
20.6 Det anges att ”bebyggelsen anpassas till topografin genom att flerbostadshusen följer
marklutningen upp mot kullen, vilket innebär en mjuk övergång från tre till fyra våningar”. Vi
vänder oss emot att flerbostadshus på detta vis placeras högre än småhusen vilket gör att
flerbostadshusen kommer dominera synintrycket för området. Vi anser därför att det ska vara
maximalt tre våningar med en maximal nockhöjd som inte överstiger nockhöjden på
kringliggande småhus.
20.7 Gröna dalen har sedan tidigare småhus, och byggnation av enbart småhus ser vi skulle svara mot
den tänkta småhusbebyggelsen vid Ekhammars gård och mot Kungsängens kyrka och
begravningsplats.
20.8 Parkeringsnormen för flerbostadshusen är för låg och borde som genomsnitt uppgå till en, där
besöksparkering räknas bort. Flertalet kommer vilja kunna ta bilen för att exempelvis storhandla
matvaror och lösa familjepusslet. Vidare skulle låg parkeringsnorm i praktiken innebära att
hantverkare och andra som behöver ta bil hem i jobbet skulle förhindras att bo i
flerbostadshusen eller att de parkerar på andra närbelägna platser.
Detaljplan för Tibbleängen
(del av fastigheten Kungsängens -Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801

Utställningsutlåtande

n Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss - KS 15/0024-759 Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - efter återremiss : Utställningsutlåtande inför antagande 2 Tibbleängen nr 0801 WEBB

18(43)

20.9 Parkeringsnormen för småhus behöver också ökas till två så att det ger möjlighet till
besöksparkering och för de som har fler bilar för att få livspusslet att gå ihop.
20.10 Detaljplanen, plankartan och gestaltningsprogrammet är alldeles för svagt. Det kommer bli svårt
för Upplands-Bro kommun att i framtida bygglovsprövning, använda detaljplanen som
styrmedel för att nå den typ, storlek och anpassning till befintliga bostäder och omgivande natur
som gestaltningsprogrammet och detaljplanen ger sken av. I nuvarande version ger
gestaltningsprogrammet mer av känslan ”försäljningprospekt” än en seriös handling som ska ge
riktlinjer vid panering och bygglovsprövning.
20.11 Tibbleängen gränsar till och är en del av kulturhistoriskt värdefull miljö i Kungsängen (kyrkan
och kyrkogården, Ekhammarsgård, järnåldersgravfält m.m.). Fortfarande saknas en
kulturmiljöutredning om befintliga värden och därefter anpassning av detaljplanen och ny
byggnation på Tibbleängen.
20.12 I detaljplanen har man valt att inte specificera antal våningar eller total bostadsarea. Vilket
betyder att det blir ”fritt fram” för byggherren att bygga fler våningar än vad illustrationsplanen
och gestaltningsprogram visar. Med följden att området an bebyggas med fler bostäder än de
185 st (120 st + 65 st) som detaljplanen visar. Det medför ökad trafik och behov av fler
parkeringsplatser med mera.
20.13 Bostäderna i öster och i söder mot Gröna dalen har ritats som par/kedjehus i två våningar. Dessa
kan med föreslagen detaljplanen även byggas som tre vånings radhus, vilket skulle komma att
från Gröna dalen uppfattas som en 270–350 meter lång mus som tillåts vara 8,5 meter hög. Det
är mycket viktigt att den nya bebyggelsen på Tibbleängen möter Gröna dalen och befintlig
bebyggelse på ett bra och harmoniskt sätt.
20.14 Flerbostadshusen mitt i området som redovisas som tre och fyra våningshus kan enligt
föreslagen detaljplan byggas som fyra till fem- och fem till sex-våningshus om arkitekten är
”kreativ” med hjälp av pulpettak och takkupor”.
20.15 Av de sakägare som lämnade synpunkter till förra samrådet 2018, krävdes 95 procent av
sakägare att Tibbleängen skulle lämnas obebyggt eller endast bebyggas med maximalt två
våningar höga byggnader. Varför har Upplands-Bro kommun ignorerat det?
20.16 De föreslagna siktlinjerna är bra men för smala för att få önskad effekt. Det skulle behövas fler
siktlinjer.
20.17 Är det lämpligt att placera bostäder nära Klockstapeln med tanke på risken för att framtida
klagomål från boende på Tibbleängen? Kungsängens Kyrka har funnits på platsen i 800 år och
har en mycket en viktig roll i samhället där möjligheten till klockringning är viktig både som
samhällsfunktion och ur religiös och kulturell synvinkel.
20.18 Parkeringstalet 0,5 parkeringar per bostad är för lågt och riskerar att leda till parkeringskaos i
och utanför området. I exempelvis BRF Svartviken byggt 2006 på Kungsvägen med liknande
läge i Kungsängen finns 90 lägenheter och 93 parkeringar. De har ständig kö på parkeringar och
behov att skapa ytterligare parkeringar. I den jämförelsen är planer på parkeringstal 0,5 för lågt.
20.19 Solstudierna i utställningshandlingen och gestaltningsprogrammet visar inte skuggningen vid
vintersolståndet i december, vilket är den tid på året som solen står lågt och ger längsta
skuggorna och därför viktig att redovisa. I handlingarna synd det tydligt att Hjortronvägens
norra del komma vara skuggad största delen av året på grund av byggnadernas höjd.
20.20 Hjortronvägen förvandlas med föreslagen detaljplan till en gata med stor olycksrisk. Med dålig
sikt på grund av parkerade bilar längs med trottoaren till och från portar och parkerade bilar,
träd och planteringar som skymmer sikten, dessutom turtät busstrafik samt biltrafik till och från
185 bostäder. Allt detta ligger i ständig skugga på grund av husens höjd. Det är dålig planering.
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20.21 I detaljplanen och illustrationerna redovisas många nya och stora träd samt övrig ny vegetation,
vilket är mycket positivt. Men ingenstans i dokumentationen ställs det krav att nyplanering skall
ske.
20.22 Ingen planering och utveckling av Gröna dalens delar som ansluter till Tibbleängen har
redovisats, förutom dagvattendammen som endast är luddigt beskriven. Det behöver förtydligas.
20.23 Trots alla fina ord i handlingarna och tidigare löften från ledande politiker har nu föreslagen
byggnationen på Tibbleängen inte anpassats till befintliga bostäder och Gröna dalen. Att
Upplands-Bro kommun i planhandlingarna skriver förskönande meningar som ”skalan är
måttlig”, ”husvolymernas skala knyter an till omkringliggande bebyggelse, gaturum och
landskapsbild” osv. Det räcker inte att skriva fina ord, för att vara trovärdigt måste den även
visas och återspeglar i detaljplanen.
20.24 Under våren 2018 lämnades det in till Upplands-Bro kommun cirka 500 namnunderskrifter som
bland annat krävde följande:
-

Maximalt 100 nya bostäder med maximalt två våningar höga hus inom Tibbleängen

-

Ny bebyggelse på Tibbleängen anpassas till Gröna dalens landskap och omgivande bebyggelse.

-

En kulturmiljöutredning utförs som tar hänsyn till kringliggande kulturmiljöer.
Varför har inte Upplands-Bro kommun inte tagit hänsyn till eller redovisar ovanstående tre krav
i nu föreslagen detaljplan trots att ca 500 personer har krävt det?

20.25 Förslaget till detaljplan för Tibbleängen strider mot Plan och Bygglagen generellt och i
synnerhet mot Kapitel 2, 1 och 6§ samt Kapitel 12, 2§. Detaljplaneförslaget ar inte erforderlig
utsträckning tagit hänsyn till allmänna och enskilda intressen och heller inte utrett eller tagit
hänsyn till kulturvärdena och landskapsbilden. Detaljplanen är otydlig vilket inte ger en god
helhetsverkan eller estetiskt tilltalande utformning av bebyggelsen och grönområden.
20.26 Utför en kulturmiljöutredning som tar hänsyn till närliggande kulturhistoriska miljöer och
anpassa detaljplanen därefter.
20.27 Nytt, starkare och tydligare gestaltningsprogram som även är baserad på
kulturmiljöutredningen.
20.28 Tillåt en högsta nockhöjd om maximalt sju meter för bostäderna närmast Gröna dalen och
Smultronvägen, Blåbär och Krikonstigen för att möta och harmonisera med befintlig äldre
bebyggelse.
20.29 Tillåt endast sadeltak inom detaljplanen.
20.30 Om högre byggnader tillåts inom planen bör de inte tillåtas vara högre än 13,5 meter resp. 16,5
(istället för de nu föreslagna 15,5 resp. 18,5 meter).
20.31 Högsta/maximalt antal våningar måste tydligt redovisas i detaljplanen för varje byggnad.
20.32 Fler och bredare siktlinjer.
20.33 Höj parkeringstalet till ett.
20.34 Redovisa solstudie som visar skuggningen vid vintersolståndet i december.
20.35 Tydliga krav i detaljplanen att nya träd och övrig växtlighet skall planteras för att skapa den
miljö som redovisas i planförslaget.
20.36 Planering och utveckling av de grönområden och Gröna dalen som angränsar till eller är del av
detaljplanen.
20.37 I samband med den av kommunen tidigare föreslagna detaljplanen våren 2018, för Tibbleängen
krävde cirka 500 kommuninvånare att detaljplanen skulle ses över och kraftigt revideras. Näst
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intill samtliga sakägare, vilka skulle påverkas direkt av detaljplanen, motsatte sig detta.
Kommuninvånarna, däribland sakägarna, krävde bland annat att:
-

Detaljplanen inte skulle tillåta byggnation för mer än 100 bostäder och att dessa bostäder inte
skulle vara högre än två våningar,

-

Den nya bebyggelsen anpassades efter landskapet och den omkringliggande bebyggelsen samt
att

-

En kulturmiljöutredning utfördes för att säkerställa att den nya bebyggelsen inte förstör gröna
dalens kulturhistoriska minnesmärken.

20.38 Nuvarande förslag har till viss del anpassats för att gå sakägare och kommuninvånare till mötes,
men vi kan konstatera att kommunen inte i tillräcklig omfattning har tagit hänsyn till våra
tidigare förslag och synpunkter i nu föreslagen detaljplan.
20.39 Det är redan idag omfattande tät bebyggelse i direkt anslutning till Gröna dalen, vilket utgör ett
viktigt rekreationsområde för oss som bor i nära anslutning till, samt övriga som nyttjar, Gröna
dalen. Vi anser att det är viktigt att värna om den här typen av grönområden inom tätbebyggelse,
och detta blir allt mer påtagligt i takt med att Upplands-Bro samt övriga stockholmsförorter,
exploateras. Gröna dalen kan liknas vid Kungsängens lunga eftersom den utgör ett av få
bevarande rekreationsområden som är beläget centralt i Kungsängen. Vi värnar om att gröna
dalen får fortsätta vara ett självklart rekreationsområde. Nuvarande förslag till detaljplan
riskerar att skapa en överexploatering av Gröna dalen.
20.40 Plankarta – på plankartan anges exakt vad som gäller inom hela det område som detaljplanen
omfattar. I plankartan anges exempelvis hur höga husen i de planerade området får vara. Det är
plankartan som är den juridiskt bindande handlingen. Planbeskrivningen – planbeskrivningen
redovisar förutsättningar och syften bakom detaljplanen. Planbeskrivningen är inte juridiskt
bindande. Illustrationsplan - en illustrationsplan är ett sätt för kommunen att enkelt åskådliggör
planförslaget för allmänheten. Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande.
Gestaltningsprogram – gestaltningsprogrammet ger riktlinjer om hur bebyggelsen har utformats.
Gestaltningsprogrammet är inte juridiskt bindande. Genomförandebeskrivning – en
genomförandebeskrivning påvisar de praktiska åtgärderna som måste genomföras för att planen
ska kunna förverkligas. Den behandlar vanligen bland annat ekonomiska frågor.
20.41 Trots alla fina ord i genomförandebeskrivningen och gestaltningsprogram samt tidigare löften
från ledande kommunpolitiker, hur nu föreslagen byggnation av Tibbleängen varken anpassats
till befintliga bostäder i Gröna Dalen eller till Gröna dalen som sådan i egenskap av
rekreationsområde samt kulturarv. I en bygglovsprocess är plankartan styrande. Det är endast
plankartan som är juridiskt bindande Planbeskrivningen, illustrationsplanen och
gestaltningsprogrammet avser endast att illustrera ett potentiellt utfall av plankartan, varken
planbeskrivningen, illustrationsplanen eller gestaltningsprogrammet är bindande för byggherren.
För att planbeskrivningen, illustrationsprogrammet och gestaltningsprogrammet ska anses ge en
rättvisande bild av kommande byggnation måste utformningen av byggnationen även vara
tydligt befäst inom plankartan. Så är inte fallet i en ny föreslagen plankarta. Att Upplands-Bro
kommun i planförslaget beskriven den planerare byggnation med användningen av begrepp som
exempelvis att ”skalan är måttlig” och ”husvolymernas skala knyter an till omkringliggande
bebyggelse, gaturum och landskapsbild” saknas betydelse när dessa uttalande inte återspeglas i
plankartan.
20.42 En svagt styrd plankarta ger exploatören stora friheter att i fråga om exploateringsavtalet med
resultatet att nu föreslagen plankarta tillåter den kommande byggnationen att bli både högre,
bestå av fler våningar och bli mer omfattande än vad planbeskrivning, illustrationsplan och
gestaltningsprogrammet utvisar.
20.43 I den av kommunen föreslagna plankartan har kommunen valt att varken precisera antalet
våningar eller den totala bostadsarean för bebyggelsen. Information om bebyggelsens
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utformning återvinns endast i planbeskrivningen illustrationsplanen och i gestaltnings
programmet, vilka i avsaknad av specificerade uppgifter i plankarta inte säger någonting om den
planerade bebyggelsens omfattning eller utformning. En karta som saknas exakta uppgifter om
exempelvis antalet våningar samt den maximala ytan som bebyggelsen får ta i anspråk, lämnar
utrymme för byggherrenen att bygga för våningar än vad planbeskrivningen, illustrationsplanen
och gestaltningsprogrammet visar. Detta innebär i praktiken att Tibbleängen kan komma att
bebygges med fler än 185 bostäder som planförslaget utvisar. Detta innebär dessutom att
Tibbleängen kan komma att bebyggas med fler våningar än vad planbeksrivningen,
illustrationsplanen och gestaltningsprogrammet visar.
20.44 Utifrån den föreslagna plankartan kommer två typer av bostäder byggas i Gröna dalen, dels paroch kedjehus, dels flerfamiljsbostäder. Par -och kedjehusen ska enligt plankartan, vilken alltså
är den enda styrande och juridiskt bindande handlingen i en bygglovsprocess, ha en nockhöjd
om 8,5 meter med en minsta takvinkel om 25 grader. Dessa uppgifter omvandlas sedan av
kommunen till tvåvåningshus i planbeskrivningen, illustrationsplanen och i
gestaltningsprogrammet, vilka är handlingar som inte på något sätt binder byggherren vid
utförandet av byggnationen. Med beaktande av den i plankartan högsta tillåtna nockhöjden om
8,5 meter, kan de planerade par- och kedjehusen utan problem byggas som trevåningshus.
20.45 Förutom att par- och kedjehusen kan komma att bli en våning högre än vad kommunens
planbeskrivning, illustrationsplan och gestaltningsprogram ger uttryck för, finns det även risk
för att byggnationen i sådana fall kan komma att uppfattas som en 270–350 meter lång och 8,5
meter hög mur som breder ut sig över den annars orörda dalen.
20.46 De i illustrationsplanen utritade bostäderna i norr mot Smultronvägen, Krikon- och
Bärbärsstigen har ritats som radhus i våningar plan med sadeltak. Även dessa bostäder kan med
hänsyn till plankartans utformning komma att ändras och då byggas med pulpettak och takkupa
med konsekvensen att bebyggelsen kan komma att bli minst tre våningar.
20.47 Flerfamiljsbostäderna: Nockhöjden för flerfamiljsbostäderna är enligt plankartan 15,5 och 18,5
meter med en föreskriven takvinkel på 25 grader, vilket enligt illustrationsplanen har översatts
till flerfamiljshus om tre respektive fyra våningar. De i plankartan föreskrivna nockhöjderna i
kombination med föreskriven takvinkel möjliggör dock för att minst ytterligare en våning byggs
pre flerfamiljsbostad, vilket i praktiken kan innebära att Gröna dalen bebyggs med
flerfamiljsbostad, vilket i praktiken kan innebära att Gröna dalen bebyggs med flerfamiljshus
som är minst fyra respektive fem våningar höga.
20.48 Plankartans utformning öppnar upp för möjligheten att bygga ytterligare en våning respektive
bostadshus, vilket varken kan reflekteras i planbeskrivningen, illustrationsplanen eller i
gestaltningsprogrammet.
20.49 Kommunen måste vara medvetet om att många kommuninvånare endast granskar illustrationer
av hur den kommande byggnationen kan komma att utformas när de tar ställning till ett förslag
till detaljplan. Det är vår uppfattning att kommunen genom att visa planbeskrivning,
illustrationsplan och ett gestaltningsprogram som inte är befäst i plankartan vilseleder läsaren
om den kommande byggnationens eventuella omfattning.
20.50 Vi önskar att kommunen tydligt i plankartan begränsar antalet våningar på byggnationen samt
bostadsarealen. Vi önskar därutöver att kommunen även styr vilken taktyp/takform (sadeltak)
som skall gälla i plankartan.
20.51 Kommunen har i förslag till detaljplanen inte tagit hänsyn till att kommuninvånarna, såväl de
redan befintliga som de kommande, är i behov av bil. Många av kommuninvånarna i UpplandsBro har idag redan mer än en bil per hushåll. Trots detta har kommunen beräknat ett
parkeringsantal om en halv parkering per planerad bostad. Mot bakgrund av Tibbleängens läge
och placering är det beräknade parkeringsantalet anmärkningsvärt. Parkeringsantalet kan
givetvis motiveras av de förhållandevis goda kommunikationerna till och från pendeltåget. Det
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bör dock inte förglömmas att många av invånarna i kommunen är barnfamiljer, vilka ofta
behöver minst en bil för att förflytta sig, samt avsaknaden av kommunikationer till och från
mataffärer. Den största mataffären i Kungsängen idag är Stora Coop som numera är avskilt
belägen i Norrboda. Familjerna som flyttar in i de planerade lägenheterna kan inte förväntas
promenera med tunga matkassar från affärerna. Det underdimensionerade parkerings antalet
riskerar att leda till att parkeringskaos i och utanför de planerade bostadsområdena när det
saknas parkeringsplatser för de nyinflyttade kommuninvånarna. På sida 21 i den (då) aktuella
planbeskrivningen, i kombination med plankartan, framkommer att parkering för
flerbostadshusen löses genom kantstensparkering längs med Hjortronvägen, som utöver
transporter till och från fastigheter frekvens trafikeras av busslinjetrafik, kommer att medföra
stora trafikproblem, ökade kostnader för snöröjning och den försämrade sikten kommer leda till
farliga situationer för gångtrafikanter. Den föreslagna parkeringslösningen kommer bland annat
försvåra framkomligheten för linjetrafiken och medföra att andra i kommunen tillgängliggöra
parkeringsplatser (exempelvis parkeringsytan vid Lillsjön, parkeringsplatserna utanför IP med
mera) kommer att upptas i hushållens bilar.
20.52 Kommunen har tidigare beräknat ett för lågt parkeringsantal för nybyggnationer i Kungsängen.
Ett exempel på en sådan byggnation är Brf Svartviken som består av 90 bostadsrätter med totalt
93 parkeringsplatser. Trots att parkeringsantalet är större än en parkering per hushåll är det
ständigt bostadsrättsinnehavaren som står i kö för att få parkeringsplatser.
20.53 Tidigare utbyggnad av Norrboda men även där låga parkeringstal skapar i dagsläget stora
parkeringsproblem med följd av både parkering vid Lillsjön och utanför nya IP ständigt och
under dygnets alla timmar är fyllda med personbilar.
20.54 Med beaktande av linjetrafiken, framkomligheten för utryckningsfordon samt den allmänna
trivseln i kommunen, måste kommunen redan i detaljplaneskedet planera för hur trafiken ska
planeras och hur fordon ska parkeras. Parkering för boende borde lösas på fastighetsmark
istället för på lokalgatan.
20.55 Det bör avslutningsvis även framhållas att parkeringsantalet kommer vara än mer
underdimensionerat om den planerade bebyggelsen tillåts bli ännu högre än vad
planbeskrivelsen, illustrationsplanen och gestaltningsprogrammet idag utvisar, se avsnitt 3.2.
20.56 Övriga synpunkter:
Nedan följer en uppräkning av brister samt möjliga områden för förbättring i nu föreslagen
detaljplan:
-

Cykelparkeringsantalet är väl tilltaget, vilket är bra. Den cykelparkering som framgår av
illustrationsplanen är dock kraftigt underdimensionerad i jämförelse med det planerade
cykelparkeringstalet. I plankartan framgår inte om, vad och i vilken omfattning cykelparkering
skall ordnas.

-

Tibbleängen gränsar till och är den del av kulturhistoriskt värdefull miljö i Kungsängen med
bland annat Kungsängens kyrka, kyrkogården, Ekhammarsgård, järnålders gravfältet m.m. Trots
detta har inte kulturmiljöutredning om befintliga värden utförts för att sedan kunna anpassa
detaljplanen och den nya byggnationen på Tibbleängen därefter.

-

Solstudierna i gestaltningsprogrammet visar inte skuggningen vid vintersolståndet i december,
vilket är den tid på året som solen står lägst och därför viktigast att redovisa.

-

De föreslagna siktlinjerna är bra. Dock är siktlinjerna ett fåtal och för smala för att få önskad
effekt, det finns ett behov av fler.

-

I genomförandebeskrivning, gestaltningsprogrammet och illustrationerna redovisas många nya
träd och vegetation. Omfattningen av nyplantering i form av träd och vegetation inom
planområdet framgår dock inte av plankartan.
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-

Det har inte redovisats någon planering av hur kommunen avser att utveckla övriga delar av
Gröna dalen som ansluter till Tibbleängen. I planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet
framgår endast i vaga termer att en dagvattendamm ska anläggas.

20.57 Sammanfattning samt förslag på revideringar av den föreslagna detaljplanen:
-

Tillåt en högsta nockhöjd om sju meter i plankartan för bostäderna närmast Gröna dalen och
Smultronvägen, Blåbärs- och Krikonstigen för att harmonisera den nya bebyggelsen med redan
befintlig, äldre bebyggelse.

-

Tillåt endast sadeltak i plankartan.

-

Det högsta antalet våningar för respektive byggnad måste tydligt redovisas i plankartan. Radoch kedjehusen bör begränsas till maximalt två våningar och flerfamiljsbostäderna bör
begränsas till maximalt tre och fyra våningar.

-

Inför tydliga krav i plankartan på att nya träd och övrig växtlighet skall planteras för att ska den
miljö som redovisas i planförslaget.

-

Omfattningen av samt läget för att cykelparkering ska framgå av plankartan

-

Möjliggör för fler och bredare siktlinjer

-

Höj parkeringstalet till ett per hushåll och planera för att bilarna ska parkeras inom respektive
fastighet.

-

Utför en kulturmiljöutredning som tar hänsyn till närliggande kulturhistoriska miljöer och
anpassa detaljplanen därefter

-

Nytt, starkare och tydligare gestaltningsprogram som är baserat på kulturmiljöutredningen.

-

Redovisa en Solstudier som visar skuggningen vid vintersolståndet i december.

-

Redovisa en planerad utveckling av grönområdena och Gröna dalen som angränsar till eller är
del av detaljplanen.

Kommentar
20.1

Kommunen noterar ställningstagandet.

20.2

Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar där kommunen har ett åtagande att producera
bostäder. Om man ser till RUFS 2050 framgår det att Kungsängens kollektivtrafiknära
områden är prioriterade för bostadsbebyggelse där ett hållbart resande möjliggörs med
tågtrafik inom ett rimligt avstånd. Avvägningar mellan ovanstående riktlinjer som förespråkar
en tät bebyggelse i närhet till pendeltågen och avväganden som finns gällande platsens
förutsättningar sett till anpassning, trygghet och diversitet finns det en rimlighet i att
planförslaget har en blandad bebyggelse som skapar möjlighet för flera olika grupper att
bosätta sig på denna attraktiva plats. Planen har även stöd i kommunens översiktsplan.

20.3

Tvärtemot vad yttrandet menar så skapar en viss högre bebyggelse en ökad trygghet
framförallt på längre avstånd. Detta genom att man får en känsla av mänsklig närvaro även
på längre håll än vad som upplevs vid lägre bebyggelse. Dock är frågan om den upplevda
tryggheten otroligt mångfacetterad och komplicerad och att generalisera kring en enskild
aspekt som skapar trygghet eller otrygghet i ett område är inte trovärdigt. Se Boverkets
publikation ”Trygg stadsmiljö”.

20.4

Se svar 20.3.

20.5

Kommunen har reglerat nockhöjden från medelmarknivå och lagt till en bestämmelse om att
sadeltak ska utföras. Likaså regleras våningsantalet (antal våningar + inredd vind) i
plankartan samt i planbeskrivningen visas måttsatta sektioner både för små- och
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flerbostadshus. Då marken sluttar på platsen kommer byggnadens grund inte följa befintlig
marklutning och en uträkning sker vid ansökan om bygglov för att få fram medelmarknivån
invid byggnadens fasad. Syftet med flerbostadshusen är att de ska utföras i tre- och fyravåningshus och detta beskrivs i gestaltningsprogrammet. Se även svar 6.1.
20.6

Bebyggelsen ska placeras i linje med befintlig topografi. Högre byggnader på högre plats.
Genom att arbeta efter den principen är de bostäder som möter upp den mänskliga aktiviteten
i Gröna dalen i en mer lämplig och mänsklig skala. Att placera husen på detta vis är ett
medvetet val av Kommunen.

20.7

Kommunen noterar åsikten.

20.8

Området följer rådande parkeringsnorm. Se även svar 7.1.

20.9

Se svar 7.1.

20.10

Kommunen noterar åsikten.

20.11

Se svar 10.6.

20.12

Kommunen noterar yttrandet.

20.13

Par- och kedjehusen har reglerats till en nockhöjd om åtta och en halv meter. I snitt brukar
man räkna med cirka tre meter per våning när man bygger nytt. Planavdelningen har även
lagt in en bestämmelse om takvinkel och tagit tillbaka skrivelsen om att sadeltak ska utföras i
områdets byggnader. Våningsantalet regleras i plankartan och möjliggör att vind kan inredas
i övre delen. Inredd vind räknas inte med i det angivna våningsantalet. Detta påverkar dock
inte utseendet på husen.

20.14

Kommunen har infört egenskapsbestämmelsen (f4) där tak ska utformas som sadeltak.
Våningsantal har införts i plankartan och måttsatta sektioner i planbeskrivningen.

20.15

Se svar 20.2.

20.16

Kommunen noterar åsikten.

20.17

Se svar 19.2.

20.18

Se svar 7.1 och 20.8.

20.19

Som i flera områden i Storstockholm utvecklas samhället och detta leder till förändringar.
Viss skuggning över befintlig bebyggelse är rimlig men den tillkommande bebyggelsen har
hållits låg intill befintlig bebyggelse för att minska påverkan så mycket som möjligt.
Planbeskrivningen har uppdaterats med en solstudie för vintersolståndet.

20.20

Vid detaljprojektering kommer djupare studier genomföras för att säkerställa att
trafiksäkerheten blir tillfredställande på Hjortronvägen. Genom att planera för en smalare
gata med grönska och entréer mot Hjortronvägen kommer gatan upplevas mer som en
stadsgata som i motsats till den övergivna plats som omger Hjortronvägen idag inte inbjuder
till högre hastigheter. Trafikföreskrifter, belysning och skyltning är sådant som kommer
studeras närmare vid framtida projektering.

20.21

Se svar 20.20. Även exploatören är mån om att detta blir ett trevligt område med grönska då
det är en positiv aspekt för de som letar bostad i området.

20.22

Planeringen av utvecklingen av Gröna dalen pågår i ett separat projekt. Dessa har löpt
parallellt under flera år och resultatet ska bli ett mer parklikt rum söder om E18.

20.23

Kommunen delar inte åsikten och anser att skalan har anpassats väl till platsens
förutsättningar. Mindre byggnader möter Gröna dalen och högre byggnader möter upp den
högre bebyggelsen uppe i Tibble samt den trädbevuxna kullens höjd.
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20.24

Kommunen och politiker har arbetat vidare med förslaget sedan 2018 och det förslag som var
på granskning under våren 2020 är resultatet av anpassning och kompromisser. Höjderna har
begränsats genom ett reglerat våningsantal i plankartan. Man har dragit in bebyggelsen där
förskolan låg och en tryggare gata har försökts få fram med bebyggelse på vardera sida om
Hjortronvägen.

20.25

Kommunen delar inte detta ställningstagande men låter Länsstyrelsen och överprövande
instanser hantera detta som kontrollerar att kommunen efterföljer gällande lagstiftning i
planfrågorna.

20.26

Se svar 10.2 och 10.6.

20.27

Kommunen noterar synpunkten.

20.28

Kommunen noterar synpunkten.

20.29

En planbestämmelse gällande sadeltaken har lagts till i plankartan.

20.30

Kommunen noterar synpunkten.

20.31

Kommunen noterar synpunkten.

20.32

Kommunen har beaktat siktlinjer, se illustrationer i planbeskrivningen.

20.33

Detaljplanens parkeringsnorm följer kommunens parkeringsnorm. För småhusen kommer det
utöver detta finnas möjlighet till flera parkeringsplatser. Se även kommentar 7.1.

20.34

Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen med en solstudie för vintersolståndet.

20.35

Kommunen noterar synpunkten.

20.36

Kommunen noterar synpunkten.

20.37

Se svar 20.24.

20.38

Se svar 20.24.

20.39

Se svar 10.3 samt 10.4.

20.40

Kommunen är medvetna om innebörden.

20.41

Kommunen har redigerat plankartan med restriktioner hur nockhöjd ska mätas och
komplementbyggnader. Vidare noterar Kommunen synpunkten.

20.42

Se svar 20.40 och 20.41.

20.43

Eftersom Gestaltningsprogrammet omnämns i Plankartan för detaljplanen kommer den
utgöra ett vägledande dokument vid bygglovshandläggningen. När den finns hänvisad till på
plankarta ska även detta dokument vara vägledande för bygglovshandläggaren.

20.44

Se svar 20.13.

20.45

Kommunen noterar synpunkten och tar till sig av feedbacken. Gällande risken för en så kallad
”mureffekt” hänvisar kommunen till att utformningen av småhus regleras efter
planbestämmelserna f3 och f4 i plankartan. Det innebär att endast par- eller kedjehus får
uppföras i planområdets södra del. I planbestämmelsen f3 beskrivs hur ett minsta avstånd
mellan varje kedjehusdel och nästa enhet ska finnas, detta för att reducera en sådan
barriäreffekt.

20.46

Kommunen noterar åsikten. Takkupornas storlek har begränsats i plankartan och
bestämmelse om att byggnader ska byggas med sadeltak har lagts till.

20.47

Nockhöjden ska räknas från medelmarknivå, detta minskar ner på höjden då marken lutar.
Byggnader måste uppföras med sadeltak med minsta taklutning reglerad vilket minimerar
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möjligheten till den typen av lösning. Våningsantal har lagts till i plankartan och måttsatta
sektioner i planbeskrivningen. I övrigt noterar kommunen yttrandet.
20.48

Kommunen noterar synpunkten. Se även kommentar 20.5.

20.49

Kommunen tar till sig av den feedback som ges gällande illustrationsplanen.

20.50

Kommunen har infört att det är styrt genom sadeltak och våningsantal i plankartan samt att
detaljplanen reglerar volymen. Planbeskrivningen har kompletterats med måttsatta sektioner.
Se även kommentar 20.5.

20.51

Se kommentar 7.1 samt 20.8.

20.52

Se kommentar 7.1 samt 20.8.

20.53

Se kommentar 7.1 samt 20.8.

20.54

Se kommentar 7.1 samt 20.8.

20.55

Se kommentar 7.1 samt 20.8.

20.56

Se kommentar 10.6, 10.3, 10.4, 20.19 samt 20.21.

20.57

Kommunen tackar för engagemanget och synpunkterna. Vi tar till oss av dessa.

21 Skanova AB

inkom 2020-03-25

21.1 Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet i enlighet med
bifogad nätkarta. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som initierar
åtgärden även bekostar den.
Kommentar
21.1

Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet som behöver
flyttas på. I exploateringsavtalet står det att respektive byggherre tar omläggningskostnader
inom sin byggrätt.

Privatpersoner
22 Privatperson 1

inkom 2020-03-26

22.1 Vi är många i HSB-husen Tibble Torg fem, sju och nio som är bedrövade över att
kommun/HSB vill beröva oss det vackraste området av Gröna dalen på den här sidan av E18.
Fältet mellan kyrkogården, klockstapeln och södra dungen vid koloniområdet är så vackert.
22.2 Att bygga hus där förstör helheten i den vackra vyn. Låt den bli kvar som en vacker park, med
fler träd tillsammans med den fina stora granen som alla, stora som små ofta samlas kring. Det
skulle bli en oas för alla att må bra av och gilla.
Kommentar
22.1

Kommunens politiker antog 2018 utvecklingsprogrammet för Gröna dalen. I detta dokument
framgår det tydligt att de södra delarna av Gröna dalen ska utvecklas till en grön miljö av
parkkaraktär. Se även svar 10.3 samt 10.4.

22.2

Kommunens förhoppning är att inslag av bebyggelse på platsen ska främja tryggheten och bli
ett positivt tillskott till den planerade parkmiljön för platsen.
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23 Privatperson 2

inkom 2020-03-25

23.1 Byggplanen känns ogenomtänkt, eftersom man inte tar hänsyn till boende och förskolebarn i
området. Boende i närområdet består till stor del av äldre- och +55 boende. De är i stort behov
av strövområden där man kan ta sig fram på mjuk naturmark, även med rullator, och inte bara
på asfalterade GCM-vägar. Dessutom är det ett lekområde för förskolebarn.
23.2 Ett alternativ är att lämna byggområdet från skogspartier och ned förbi klocktornet fram till
skolområdet. Då kan vi även få behålla den ståtliga granen som blivit lite av en symbol för
området.
23.3 Har full förståelse för att man behöver fler bostäder i Kungsängen/Tibble, men det finns
lämpligare områden till exempel Byggdegårdsvägen och ”gamla” Enköpingsvägen.
Kommentar
23.1

Kommunens förhoppning är att området kommer bli mer tillgängligt efter utbyggnationen,
både för barn och äldre. Byggnationen är en del i ledet av att förbättra dagvattenhanteringen
och med dammen i planområdet kommer förhoppningsvis en stor förbättring ske med de
översvämningar som platsen haft under perioder.

23.2

Kommunen noterar åsikten.

23.3

Platsen är utpekad för utveckling enligt kommunens översiktsplan och får även stöd i förslaget
till Fördjupad översiktsplan för Kungsängen.

24 Privatperson 3 och 4

inkom 2020-03-25

24.1 De anser att det kedjehusen max bör ha två våningar och att varje fastighet bör ha en egen
uppfart för garage eller carport.
24.2 Den vill undvika parkeringar jämte bussgatan och att det inte byggs några flerfamiljehus. Enligt
de är flerfamiljehus inte en form av bebyggelse som passar in i Gröna dalen.
24.3 De anser att om inte HSB vill bygga så går det att sälja marken och låta andra intresserade
byggare ta över.
Kommentar
24.1

Kommunen noterar åsikten om parkering och hänvisar till att det anges våningsantal i
plankartan och måttsatta sektioner i planbeskrivningen. Se även kommentar 7.1.

24.2

Kommunen ser en fördel med att blanda bebyggelsen i området och att det blir en bättre mix
av människor som bor i grannskapet. Möjlighet för personer med olika preferenser på boende
får möjlighet att bosätta sig i denna fina miljö, inte bara de som vill bo i hus.

24.3

Kommunen noterar åsikten.

25 Privatperson 5 och 6

inkom 2020-03-10

25.1 Eftersom projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen har vi följande synpunkter.
Överlag anser vi att det enbart bör vara tvåvåningshus i detta område. De tvåvåningshus som
enligt detaljplanen ska byggas där bullervallen är idag som vetter mot Smultronvägen och
Krikonstigen kan inte ersätta bullervallens funktion då det är öppet mellan radhusen.
25.2 Den sista radhuslängan närmast äldreboendet Hagtorp bör tas bort då det är alldeles för nära
befintliga radhus på Krikonstigen.
25.3 Vi önskar också ha kvar träd och grönska nära våra hus.
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25.4 Om det nu ska byggas tre- och fyravåningshus bör de flyttas längst bort mot Ekhammar till och
vändas mot den kulle som finns där.
25.5 Vi ser heller inte att man i detaljplanen har planerat för parkeringsplatser till de ca 120
lägenheterna och inte heller till att boenden i radhusen har fler än en bil. Man bör se över och
komplettera parkeringsmöjligheter vilket förändrar detaljplanen avsevärt.
25.6 Vi vill att man också att man tar hänsyn till den ökade trafiken och att de övergångställen som
finns blir bevakade övergångsställen.
Kommentar
25.1

Kommunen noterar ställningstagandet om två våningar. Enligt de bullerberäkningar som
utförts i samband med planarbetet är bullersituationen längs Hjortronvägen inte sådan att
särskilda åtgärder krävs.

25.2

Den befintliga GC-vägens läge justeras något i läge för att bättre respektera befintlig
bebyggelse. Kommunen noterar åsikten.

25.3

Kommunen noterar önskemålet.

25.4

Kommunen noterar synpunkten.

25.5

Se kommentar 7.1 samt 20.8.

25.6

Se kommentar 20.20.

26 Privatperson 7

inkom 2020-03-15

26.1 Undertecknade har bott i Kungsängen/Tibble i 35 år och har nu ägt och varit bosatta i Tibble i
30 år. Det har hänt en hel del i vår kommun under denna tid, inte minst vad gäller
bostadsutvecklingen som vi följt med intresse. Givit både ris och ros. Förtätningen av den nu
existerande Tibbleängen i Gröna Dalen, ett mentalt andningshål, är ju ett resultat av tidigare
missnöjesyttringar. Glädjande är nu att bebyggelsen är tänkt att bli mer anpassad till miljön
samt bli något lägre än det förra förslaget.
26.2 Med vid närmare betraktande av det nu presenterade detaljplaneförslaget för Tibbleängen tycker
vi som kommer att få nya grannar på armlängds avstånd att tillräcklig hänsyn till en rimlig
bostadsintegritet saknas. Känns plottrigt och sammanpressat. Därför lägger vi undertecknade in
denna protest mot placeringen av de nya radhusen på den nuvarande buss/bullervallen. Vi
föreslår och önskar att de nya radhusen flyttas längre ner. På så sätt får vi alla som skulle gränsa
till de nya radhusen lite luft emellan oss. Tror att det skulle kunna bli en bra upplevelse för oss
alla.
Kommentar
26.1

Kommunen tackar för yttrandet.

26.2

Kommunen noterar synpunkten. Skulle radhusen förflyttas längre ner kommer de att i större
utsträckning göra ett visuellt och konkret avtryck i Gröna dalen. Tanken är att siktlinjer i
dalen ska bevaras samtidigt som det är möjligt att bebygga platsen i enlighet med kommunens
politiska beslut om inriktning med stöd i Översiktsplanen. Se även kommentar 25.2.

27 Privatperson 8 och 9

inkom 2020-03-15

27.1 Vi som bor i området runt Tibbleängen ser det som ett värdefullt område för rekreation,
promenad och lek för våra barn.
27.2 Det finns en genomgående dalgång från Stigstorpsvägen till Kungsängens Kyrka, som markerar
den vik och vattenväg som en gång varit viktig för både besökare till kyrkan och boende i
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miljöerna kring Kungsängen. Låt oss inte störa det naturliga dalområde som finns med
ytterligare bebyggelse, samtidigt som gamla IP-området står och förfaller och bildar en
arkitektonisk skamfläck över Kungsängen. Arbeta istället utifrån att exploatera områdena i rätt
ordning, för att ge Kungsängen en mer balanserad bebyggelse som inte baseras på att inkräkta
på befintliga grönområden som är av stor vikt för de boende.
27.3 Vi vidhåller också att kommunen behöver väga barnperspektivet tungt, och där ge möjlighet för
naturliga grönområden.
27.4 Vi vill också poängtera att Upplands-Bro kommun hittills har haft en profil av lantlig kommun
nära Stockholm, vilket gett kommunen en unik prägel i många år. Att helt genom
enstaka/singulära detaljplanebeslut ändra denna profilering mot en betongförort likt Jakobsberg,
Upplands-Väsby, Sollentuna m.fl., är också att förstöra en lång tradition och den själ som varit
anledningen till att vi valde att återvända för att ge våra barn en fin uppväxtomgivning.
27.5 Så vi vill också betona betydelsen av att aktivt arbeta med hela stadsplaneringen och
inriktningsbeslut gällande en helhetslösning snarare än enkla politiska kompromisser i enskilda
detaljplaner.
Kommentar
27.1

Se svar 10.3 samt 10.4.

27.2

Flera planer pågår parallellt i Kungsängen och kommunens vilja är självfallet att skapa en så
trygg, trivsam och bra miljö för alla medborgare som möjligt. Se även svar 10.6 och 23.3.

27.3

Se kommentar 8.2, 10.3 och 10.4.

27.4

Kommunens utveckling ligger i linje med de politiska intentionerna för kommunen och i takt
med att Stockholm växer kommer även kranskommunerna göra detta. Upplands-Bro kommun
har en politiskt avtagen landsbygdsplan och översiktsplan som dagens planering förhåller sig
till och i stationsnära lägen gynnas en hållbar livsstil i och med att kommunen förtätar där
infrastruktur finns på plats.

27.5

Se kommentar 27.4.

28 Privatperson 10 och 11

inkom 2020-03-22

28.1 Gröna dalen (Tibbleängen) är en lunga i Kungsängen för oss alla, populärt promenadstråk och
länk mellan skola och Idrottsplats. Det är viktigt att behålla grönområdet och bilfritt mitt i
Kungsängen.
28.2 Bostäder är okej, med låghus som passar in landskapet, men inte tränga ut grönområdet. Vi
hoppas att Gröna dalen får behålla sin särart. Det är viktigt med bostäder och var vi bygger!
Kommentar
28.1

Se kommentar 10.3 och 10.4.

28.2

Kommunen noterar åsikten. Se kommentar 24.2.

29 Privatperson 12 och 13

inkom 2020-03-25

29.1 Jag har gjort en tillbyggnad till fastigheten och den ligger på gammal sjöbotten. Tillbyggnaden
utfördes enligt direktiv från kvalitetsansvarig med lastkompensationsgrundläggning. Jag vill
uppmärksamma er på farhågan att byggnadsarbetet, med sprängningar och annat, kan innebära
risk för sättningar på fastigheten. Jag önskar en dialog med er om detta, och få en försäkran om
att sättningar och andra skador uppkomna i samband med byggnation av Tibbleängen åtgärdas
av de ansvariga för bygget.
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Kommentar
29.1

Under detaljplanearbetet har geotekniska utredningar gjorts och förutsättningarna är
godtagbara. Dock kommer ytterligare utredningar göras under projektering av byggnationen.
Denna projektering görs av exploatören och kommunen kommer ha en kontrollerande
funktion i form av bygglovstillstånd där vidare utredningar och grundläggning kontrolleras.
Som i alla projekt kommer en inventering och dokumentering göras av byggnader som enligt
riskutredning bedöms ligga inom ett influensområde från arbetena. Mätningar och kontroller
görs för att säkerställa att inga skador uppkommer på omkringliggande bebyggelse.

30 Privatperson 14 och 15

inkom 2020-03-23

30.1 Begränsa bebyggelsen, österut, enligt bilden nedan. På så sätt bevaras Gröna Dalens bredd
maximalt. Begränsa i östlig riktning enl. denna skiss (den röda linjen är en förlängning av
tomtgränslinjen på andra sidan bussgatan). Bygg inte öster om den röda linjen på bilden.
30.2 Hänsyn måste tas till den omgivande, befintliga, bebyggelsen på Örtugsvägen, Krikonstigen,
Smultronvägen och Blåbärsstigen (som består av villor och radhus med ett-två våningar). Om
flerfamiljshus, trots allt motstånd mot detta, skall byggas så får dessa inte heller vara högre än
två våningar. Exempel på sådan bebyggelse finns på Korpstigen i Bro. Exempel på bebyggelse i
två våningar som skulle passa bra nära klockstapeln. En ”kyrkstad” i rött skulle gå bra ihop med
klockstapeln. En tät, men låg, bostadsbebyggelse bestående av radhus och småhus. Max två
våningar skall tillåtas.
30.3 Hjortronvägens omgestaltning till stadsgata. I gestaltningsprogrammet står att Hjortronvägen
omgestaltas till stadsgata med kantstens-parkering och gångbana på södra sidan, för att
möjliggöra angöring till bostäderna. Gatu-rummets gröna karaktär ska bevaras med
trädplantering mellan parkeringsplatserna. Bilden i gestaltningsprogrammet ger en falsk bild av
hur det kommer att se ut! Man har glömt/missat att på gatan kommer åtta bussar i timmen (en
var sjunde minut) under större delen av dagen och minst tolv bussar i timmen (en var femte
minut) under rusningstimmarna att trafikera denna gata! I dag finns en bullervall mellan
bussgatan och bebyggelsen norr därom – för att skydda bebyggelsen där mot alltför kraftiga
störningar. Man kan fråga sig om någon kommer att vilja bo så tätt inpå en sådan trafikled. Ny
analys av denna del av bussgatan måste göras!
30.4 Vi är medvetna om att bussgatans utformning inte finns med i planuppdraget och bestäms i
annat forum än detta – men det bör påpekas att skolbarnens väg mellan Ekhammar-skolan och
Upplands-Brogymnasiet och idrottsplatsen korsar nämnda bussgata. Den delen där
övergångsstället är beläget ligger inom planområdet!
30.5 Bilden illustrerar hur det kan se ut en fredag i september. Det ska betonas att bussen inte
”trängde sig igenom” utan barnen vinkade till föraren att köra förbi – alla vet ju att de ofta är
sena och har bråttom!
30.6 Själva spårviddshindret förläggs i närheten av övergångsstället. Detta bidrar till att bussarnas
hastighet sänks och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter ökar. Lägg spårviddshindret i
anslutning till övergångsstället och låt trafikförsörjningen till/från bostäderna ske västerifrån.
Behåll bussgatan!
30.7 Värna Gröna Dalen som ett sammanhängande grönstråk. I kommunens översiktsplan (ÖP 2010)
betonas vikten av Gröna Dalen som ett grönt samlande dalstråk och att man ska jobba medvetet
med att ge dalen en förbindande funktion. Som den föreslagna planen är utformad (utmed
bussgatan och med en P-plats (inkl. sophantering) så kommer detta att fungera som ett hinder i
den förbindande funktionen! Säkerställ också att den tänkta byggnationen nedanför Ekhammars
gård inte heller hindrar tillgången till detta dalstråk! Gör den gröna delen av Gröna Dalen så
bred som möjligt.
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Kommentar
30.1

Kommunen noterar åsikterna.

30.2

Se kommentar 24.2.

30.3

Kommunen har arbetat med att få en stadsgatukänsla över Hjortronvägen. I stadsmiljö är det
inte ovanligt att bussen passerar utanför bostaden och genom att skapa ett intimare gaturum
respekteras hastigheter och trafikregler i större utsträckning. Genom en mindre skala på
gaturummet är förhoppningen att det kommer att bli en säkrare trafikmiljö för barn och
medborgare att vistas i. Enligt bullerutredningen (Bjerking 2019-12-18) uppfyller de framtida
bostäderna krav och riktlinjer för tyst boendemiljö.

30.4

Se kommentar 20.20 och 30.3.

30.5

Kommunen noterar detta.

30.6

Kommunen noterar synpunkten. Se även kommentar 20.20 och 30.3.

30.7

Se kommentar 10.3 och 10.4.

31 Privatperson 16 och 17

inkom 2020-03-22

31.1 e2-områden norr om Hjortronvägen. Avfallshantering mitt i Gröna Dalen? Inom föreslaget
område för stadsradhus, norr om Hjortronvägen, finns det två områden i plankartan som
markerats som s.k. e2- områden för avfallshantering. e2-området som föreslås ligga längst
österut kommer därmed ligga mitt i blickfånget för det stråk som ska stärka upplevelsen av
Gröna Dalen. I Gestaltningsprogrammet nämns att avfallshantering för flerbostadshusen ska ske
i miljöhus men det saknas en beskrivning av hur utformningen av avfallshanteringen ska se ut i
det område som kommer vara det mest iögonfallande för människor som rör sig genom Gröna
Dalen. Inte heller i planbeskrivningen ges någon närmare ledtråd om hur denna yta ska utformas
för att säkra att avfallshanteringen utformas med hänsyn till såväl parkrummet som de befintliga
närboende direkt norr om stadsradhusen.
31.2 I planbeskrivningen anges att det för kedjehusen planeras hushållsnära återvinning enligt
fyrfacksmodellen med två kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. Motsvarande
“öppna” avfallshantering inom det östra e2-området för stadsradhusen är enligt vår uppfattning
inte lämplig med hänsyn till det centrala läget i Gröna Dalen. Området är dessutom på grund av
sitt öppna läge blåsigt vilket innebär att avfall från till exempel överfulla kärl lätt kan spridas
med vinden.
31.3 Mot bakgrund av ovanstående önskas en tydligare reglering i planen, och en tydligare
beskrivning, av hur avfallshanteringen ska utformas i området norr om Hjortronvägen med
hänsyn till såväl Gröna Dalens parkrum som befintlig närliggande bostadsbebyggelse.
31.4 Parkering mitt i Gröna Dalen? I planbeskrivningen (på s. 21) anges att det “För de boende i
stadsradhusen (norr om Hjortronvägen) anordnas parkering inom två gemensamma ytor på
kvartersmark”. I plankartan finns det ingen teckenförklaring som anger var det ska anläggas
parkeringar. Däremot finns det rutor inom de båda e2-områdena som vi tolkar ska symbolisera
parkeringsplatser. Detta innebär i så fall att förutom avfallshantering så vill kommunen även
anlägga en parkeringsplats centralt mitt i Gröna Dalen. Vi ställer oss tveksamma till förslaget att
anlägga en parkering mitt i Gröna Dalen. Vi önskar därför att det förtydligas hur en
parkeringsplats ska kunna förläggas och utformas i ett så centralt läge i parkrummet utan att
motverka planförslagets målsättning om att ytor som tas i anspråk ska möta Gröna dalen på ett
hänsynsfullt sätt som bidrar till att stärka parkrummet.
31.5 Vegetation norr om Hjortronvägen. Vegetationen som växer i öst-västlig riktning i Gröna Dalen
(se exempel i bilderna nedan från den östra delen av planområdet) bidrar till att skapa gröna
ridåer i det i övrigt öppna parkrummet. Vegetationen som växer längs med diket bör även vara
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av lokal betydelse för fåglar och småvilt i Gröna Dalen. De buskar och träd som idag växer
längs med diket/vallen bör därför om möjligt sparas och ersättas där de behöver tas ned.
31.6 Samrådsredogörelse, daterad den 12 januari 2018, den samrådsredogörelse som ligger på
stadens hemsida tillsammans med det nu aktuella planförslaget saknar en sammanställning av
de synpunkter som lämnades på planförslaget som var på remiss under 2018. Vi undrar hur
kommunen har tagit hänsyn till de synpunkter som framfördes 2018 i det nya planförslaget?
Kommentar
31.1

Den plats som markerats med e2 i plankartan är mycket riktigt den plats som avfallshusen ska
placeras. Det är alltså inte tal om någon öppen sortering utan en mindre byggnad för
inrymmande av avfallshanteringen. Ett avfallshus är lägre i höjd, precis som parkerade bilar,
varför denna funktion lämpar sig för denna placering. Gestaltning är självfallet viktigt och
även gestaltningen i Gröna dalen kommer vara en viktig fråga i arbetet med utvecklingen av
denna.

31.2

Avfallshanteringen för områdena har tagits fram i samarbete med kommunens
avfallsavdelning. De lösningar som tagits fram för områdena är alltså diskuterade och enligt
avfallshandläggare i diskussion med planarkitekt de mest lämpade för respektive plats.

31.3

Kommunen har i så stor mån som möjligt försökt att tydligt beskriva vilka olika lösningar som
är möjliga för detta. Dock är det viktigt att vi inte låser in detaljplanen på för specifika
lösningar eftersom det finns, och kommer fler, tekniska lösningar, nya kärl, nya riktlinjer osv.
inom detta fält och det är rimligt att lämna en flexibilitet i detta.

31.4

Se kommentar 31.1.

31.5

I utvecklingsarbetet med Gröna dalen kommer nya rumsligheter att utformas och ny
vegetation kommer planteras. Enligt den naturvärdesinventering som gjorts tidigare i
planarbetet finns ingen särskilt hög och skyddsvärd fauna på den angivna platsen. Se
Naturvärdesinventeringen på kommunens hemsida för vidare läsning.

31.6

Allt material som inkommit från medborgare tas i beaktning när material revideras. De
synpunkter som inkom under utställningen våren 2018 har sammanställts i ett
Utställningsutlåtande som finns på projektets webbsida. Handlingen finner ni under rubriken
”Inför antagande ett” på denna sida: https://www.upplands-bro.se/tibbleangen

32 Privatperson 18 m.fl.

inkom 2020-03-25

Cirka fem personer skrev under yttrandet.
32.1 Av de sakägare som lämnade synpunkter till förra samrådet 2018, krävde 95 procent av
sakägarna att Tibbleängen skulle lämnas obebyggt eller endast bebyggas med maximalt två
våningar höga byggnader. Varför har Upplands-Bro Kommun ignorerat det?
32.2 Detaljplanen, plankartan och gestaltningsprogrammet är alldeles för svaga. Det kommer bli
svårt för Upplands-Bro kommun att i framtida bygglovsprövning, använda detaljplanen som
styrmedel för att nå den typ, storlek och anpassning till befintliga bostäder och omgivande natur
som gestaltningsprogrammet och detaljplanen ger sken av. I nuvarande version ger
gestaltningsprogrammet mer av känslan ”försäljningprospekt” än en seriös handling som ska ge
riktlinjer vid planering och bygglovsprövning.
32.3 Tibbleängen gränsar till och är en del av kulturhistoriskt värdefull miljö i Kungsängen (Kyrkan
och kyrkogården, Ekhammarsgård, järnåldersgravfält mm). Fortfarande saknas en
kulturmiljöutredning om befintliga värden och därefter anpassning av detaljplanen och ny
byggnation på Tibbleängen.
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32.4 Planen lämnar för många oklarheter och möjligheter till andra lösningar. I detaljplanen har man
valt att inte specificera antal våningar eller total bostadarea. Det betyder att det blir ”fritt fram”
för byggherren att bygga fler våningar än vad illustrationsplan och gestaltningsprogram visar.
Det innebär att området kan bebyggas med fler bostäder än de 185 (120 + 65) som detaljplanen
visar. Det medför ökad trafik och behov av fler parkeringsplatser mm. Det är inte bra.
32.5 Bostäderna i öster och i söder mot Gröna dalen har ritats som par/kedjehus i två plan. Dessa kan
med föreslagen detaljplan även byggas som tre plans radhus (se nästa stycke), vilket skulle
komma att från Gröna dalen uppfattas som en 270 - 350 meter lång mur som tillåts vara åtta och
en halv meter hög. Det är mycket viktigt att den nya bebyggelsen på Tibbleängen möter Gröna
dalen o befintlig bebyggelse på ett bra och harmoniskt sätt.
32.6 Bostäderna i norr mot Smultronvägen, Krikon- och Blåbärstigen som ritats som två plans radhus
med sadeltak kan enligt föreslagen detaljplan byggas med pulpettak och takkupa och då blir
dessa tre våningar höga på ena sidan och två våningar plus takkupa på andra sidan.
32.7 Flerbostadshusen mitt i området som redovisas som tre och fyra våningshus kan enligt
föreslagen detaljplan byggas som fyra till fem- och fem till sex-våningshus om arkitekten är
”kreativ” med hjälp av pulpettak och takkupor.
32.8 De föreslagna siktlinjerna är bra, men för få och för smala för att få önskad effekt.
32.9 Placera inte bostäder för nära klockstapeln Det är inte lämpligt att placera bostäder nära
Klockstapeln med tanke på risken för framtida klagomål från boende på Tibbleängen.
Kungsängens Kyrka har funnits på platsen i 800 år och har en mycket viktig roll i samhället där
möjligheten till klockringning är viktig både som samhällsfunktion och ur religiös och kulturell
synvinkel.
32.10 Orimligt få parkeringsplatser. Parkeringstalet 0,5 parkeringar per bostad är för lågt och riskerar
att leda till Parkeringskaos i och utanför området. I exempelvis BRF Svartviken byggt 2006 på
Kungsvägen med liknande läge i Kungsängen finns 90 lägenheter och 93 parkeringar och de har
ständig kö på parkeringar och behov att skapa ytterligare parkeringar. I den jämförelsen är
planerna på parkeringstal 0,5 för lågt.
32.11 Solstudier visar inte resultat från vintertid. Solstudierna i utställningshandlingen och
gestaltningsprogrammet visar inte skuggningen vid vintersolståndet i december, vilket är den tid
på året som solen står lägst och ger längsta skuggorna och därför viktig att redovisa. I
handlingarna syns det tydligt att Hjortronvägens norra del kommer vara skuggad största delen
av året pga. byggnadernas höjd.
32.12 Stor olycksrisk att Hjortronvägen förvandlas med föreslagen detaljplan till en gata med stor
olycksrisk. Med dålig sikt pga. parkerade bilar längs gatan, många människor som rör sig längs
trottoar till från portar och parkerade bilar, träd och planteringar som skymmer sikten, dessutom
turtät busstrafik samt biltrafik till och från 185 bostäder. Allt detta ligger i ständig skugga pga.
Husens höjd. Det är dålig planering!
32.13 Ställ krav på nyplantering. I detaljplanen och illustrationerna redovisas många nya och stora träd
samt övrig ny vegetation, vilket är mycket positivt. Ingenstans i dokumentationen ställs det krav
att nyplantering skall ske.
32.14 Ingen planering och utveckling av Gröna dalens delar som ansluter till Tibbleängen har
redovisats, förutom dagvattendammen som endast är luddigt beskriven. Det behöver förtydligas.
32.15 Ingen anpassning till befintliga bostäder och Gröna dalen. Trots alla fina ord i handlingarna och
tidigare löften från ledande politiker har nu föreslagen byggnationen på Tibbleängen inte
anpassats till befintliga bostäder och Gröna dalen. Att Upplands-Bro Kommun i planhandlingar
skriver förskönande meningar som: ”skalan är måttlig”, ”Husvolymernas skala knyter an till
om-kringliggande bebyggelse, gaturum och landskapsbild” osv. Det räcker inte att skriva fina
ord, för att vara trovärdigt måste det även visas och återspeglas i detaljplanen.
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32.16 Under våren 2018 lämnades det in till Upplands-Bro kommun ca 500 namnunderskrifter som
bland annat krävde följande:
- Maximalt 100 nya bostäder med maximalt två våningar höga hus inom Tibbleängen.
- Ny bebyggelse på Tibbleängen anpassas till Gröna dalens landskap och omgivande
bebyggelse.
- En kulturmiljöutredning utförs som tar hänsyn till kringliggande kulturmiljöer.
- Varför har Upplands-Bro Kommun inte tagit hänsyn till eller redovisat ovanstående tre krav i
nu föreslagen detaljplan, trots att ca 500 personer har krävt det?
32.17 Förslaget till detaljplan för Tibbleängen strider mot Plan och Bygglagen generellt och i
synnerhet mot Kapitel 2 i 1, 3 o 6§ samt Kapitel 12, 2§. Detaljplaneförslaget har inte i
erforderlig utsträckning tagit hänsyn till allmänna och enskilda intressen och heller inte utrett
eller tagit hänsyn till kulturvärdena och landskapsbilden. Detaljplanen är otydlig vilket inte ger
en god helhetsverkan eller estetiskt tilltalande utformning av bebyggelsen och grönområden.
32.18 Erforderliga krav på förändringar och bestämmelser i detaljplanen.
- Utför en kulturmiljöutredning som tar hänsyn till närliggande kulturhistoriska miljöer och
anpassa detaljplanen därefter.
- Nytt, starkare och tydligare gestaltningsprogram som även är baserad på
kulturmiljöutredningen.
- Tillåt en högsta nockhöjd om maximalt sju meter för bostäderna närmast Gröna dalen och
Smultronvägen, Blåbär o Krikonstigen för att möta o harmonisera med befintlig äldre
bebyggelse.
- Tillåt endast sadeltak inom detaljplanen.
-Om högre byggnader tillåts inom planen bör de inte tillåtas vara högre än 13,5 meter resp. 16,5
(istället för de nu föreslagna 15,5 resp. 18,5 meter).
- Högsta/maximalt antal våningar måste tydligt redovisas i detaljplanen för varje byggnad.
- Fler och bredare siktlinjer.
- Höj parkeringstalet till ett.
- Redovisa solstudie som visar skuggningen vid vintersolståndet i december.
32.19 Tydliga krav i detaljplanen att nya träd och övrig växtlighet skall planteras för att skapa den
miljö som redovisas i planförslaget.
32.20 Planering och utveckling av de grönområden och Gröna dalen som angränsar till eller är del av
detaljplanen.
Kommentar
32.1

Se kommentar 20.24

32.2

Kommunen noterar åsikten. Se kommentar 20.47.

32.3

Se kommentar 10.6.

32.4

Se kommentar 20.47.

32.5

Kommunen är medvetna om detta. Se kommentar 20.47.

32.6

Se kommentar 20.47.

32.7

Se kommentar 20.47.

32.8

Kommunen noterar detta.
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32.9

Se kommentar 19.2.

32.10

Se kommentar 7.1 och 20.8.

32.11

Se kommentar 20.19.

32.12

Se kommentar 20.20.

32.13

Se kommentar 20.21.

32.14

Se kommentar 10.3 och 10.4.

32.15

Kommunen noterar synpunkten.

32.16

Se kommentar 20.24.

32.17

Se kommentar 20.25.

32.18

Kommunen tar till sig av synpunkterna.

32.19

Kommunen noterar synpunkten.

32.20

Kommunen noterar synpunkten.

33 Privatperson 19

inkom 2020-03-25

33.1 I samband med den av kommunen, våren 2018, föreslagna detaljplanen för Tibbleängen krävde
ca 500 kommuninvånare att detaljplanen skulle ses över och kraftigt revideras. Näst intill
samtliga sakägare, vilka skulle påverkas direkt av detaljplanen, motsatte sig densamma. Har inte
politikerna tagit till sig kommuninvånarnas/väljarnas protester från 2018.
33.2 Jag värnar om fästingarna som bor i Gröna dalen, att de får möjlighet att fortsättningsvis få följa
med min hund in i huset. Det verkar som att insekter har mer värde än en medborgare i
kommunen?
Kommentar
33.1

Se kommentar 20.24.

33.2

Kommunen noterar detta.

34 Privatperson 20

inkom 2020-03-24

34.1 Området bör inte kallas Tibble äng då det inte har legat på Tibbles ägor. Namnet Tibble-ängen
är redan ianspråktaget för det bebyggda området kring Hjortron- och Hallonvägen m.m.
Planområdet ligger helt på Ekhammar och Kyrkbyns gamla ägor vilket framgår av alla
tillgängliga lantmäterikartor för Tibble, Ekhammar och Kyrkbyn sedan 1600-talet. Att kalla
planområdet för Tibble äng är därför historiskt felaktigt.
34.2 Planområdet bör istället lyftas fram som en del av Ekhammar. Planområdet ligger i Gröna
dalens västra del där bergkullen inom planområdet bildar en pendang till kullen med
Ekhammars gård. Dessa två kullar har ett historiskt ägandesamband då de alltid tillhört
Ekhammar/Kyrkbyn. Detta historiska samband bör lyftas fram istället för den långsökta
kopplingen till Tibble. Vid storskiftet 1865 tilldelades marken, på vilken planområdet ligger,
komministerbostället under Kyrkbyn. Kartnamn som historiskt är förknippade med planområdet
är t ex Västra gärdet, Prästgårdsängen och Näs äng, det senare ett mycket gammalt namn för
ängsområdet runt kyrkan. Detta kan exempelvis leda fram till namn som Ekhammar gärde,
Västra gärdet, Gärdesbacken, Näsängen, Prästgårdsängen, Prästängen, Kyrkängen.
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Kommentar
34.1

Projektet har varit aktivt sedan 2008 i flera omgångar, det har sedan projektets påbörjan
omnämnts som Tibbleängen. Detta namn är nu så inarbetat och vedertaget att en ändring i
detta skede skulle vara förvirrande för många. Planområdet är en äng som ligger i anslutning
till Tibble torg varför kopplingen inte är helt irrelevant.

34.2

Kommunen tackar för skrivelsen och intressant läsning. För framtida arbeten i kommunenen
är lokalkännedom som ers av stort värde för kommunens namnberedningsgrupp.

35 Privatperson 21 och 22

inkom 2020-03-24

35.1 Vi finner det märkligt att kommunen i det nya förslaget till bebyggelse på Tibbleängen
återkommer med en planering som öppnar för bebyggelse på det smala markområdet norr om
nuvarande bussgata.
35.2 Det som nu skisseras är ett antal radhus som ska ha sin solsida åt den starkt trafikerade
bussgatan tillsammans med en troligen ganska solfattig sida som vetter åt norr.
35.3 De boende torde behöva kunna parkera i anslutning till sitt radhus. Då blir det även biltrafik på
nuvarande bussgata, Kommer det övertaget vara möjligt att bibehålla bussgatan? Hur ska en
tillfredsställande trafiksäkerhet för barn kunna skapas?
35.4 Närheten till bussgatan kommer att innebära hälsorisker i form av både buller och avgaser. Kort
sagt, vem skulle vilja bo i dessa radhus? Finns det inte längre några begränsningar för hur nära
bostadshus får byggas vid starkt trafikerade gator?
35.5 Med hänsyn till ovanstående anser vi att kommunen inte ska öppna för bebyggelse norr om
bussgatan. Området bör inte kallas Tibble äng då det inte har legat på Tibbles ägor.
Kommentar
35.1

Kommunen noterar synpunkten.

35.2

Bostäderna som planeras kommer ha få ett fint ljusinsläpp från gatusidan och en lugnare
baksida.

35.3

Se kommentar 20.20. Det finns parkeringsplatser inne på kvartersmark parallellt med husen.

35.4

Se kommentar 35.2 och 30.3.

35.5

Se kommentar 30.3 och 35.5.

36 Privatperson 23

inkom 2020-03-16

36.1 Angående Tibbleängen så var jag och min fru på två möten i kommunhuset den 11 augusti 2016
samt 14 september 2016, det var fullsatt med kommuninvånare på båda mötena och ett konstant
missnöje med dessa byggnationer på Tibbleängarna! Dessutom cirkulerade namnunderskrifter
på ca 200, vilken hänsyn togs till detta! På mötet i september, så var även Camilla Jansson (S)
närvarande, hon fick också höra detta missnöje med byggnationen! Tog hon inte åt sig något av
detta?
36.2 Det framstod även på dessa möten att detta bara skulle vara en början att bebygga
Tibbleängen/Gröna Dalen att ni även kanske hade planer på vidare byggnation mot nya
idrottsplatsen, (gröna dalen) Är Tibbleängarna bara början?
36.3 Nu har vi varit på ytterligare ett informationsmöte den 10 mars 2020 i kommunhuset ang.
Tibbleängens utförande, som då var öppet hus under ett antal timmar. Vilket resulterade i att
folk droppar in och ut. Det blir ingen sammanhängande konversation. Ett allmänt möte under en
viss tid (likt det första) skulle vara det mest effektiva. Kan ni inte se till att ett sådant
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möte/information blir till. (Eller är ni oroliga för att det skulle bli samma anstormning som
2016).
36.4 Vi har flyttat hit till Gröna Dalen 2006 delvis därför att det finns så mycket fina gröna områden
kvar i Gröna dalen? Som ni nu vill förstöra och ta bort med ert byggande! Dessutom kommer
det att öka med trafik. (Vi har redan idag problem med tunga bilar, taxi, sopbilar, jeepar och
personbilar som tar bussgatan som genomfartsled) de tillfrågade hade inget svar att ge ang.
trafiken, utan trodde i sin naivitet att allt kommer att lösa sig! Skilj på teori och praktik! Hur blir
det med infrastrukturen? Samma där: ingen visste något utan det skulle bara lösa sig. Bara man
får bygga. Inte heller några svar angående förskolor.
36.5 Jag trodde i min enfald att dessa protester 2016 skulle få er inom kommunen att förstå att vi som
bor grannar med denna tomtyta ej vill att det skulle bli bebyggd! Jag kan ha en viss förståelse att
det behöver bli fler bostäder men att ni skall behöva förstöra så fina områden som detta är för
mig svårt att förstå.
36.6 Trädgårdsstaden i Bro, där ni planerat att bygga bostäder så blev det stopp för att någon hade
hittat någon typ av fjäril! Är det bara något sådant som kan stoppa ett bygge? Inte vad invånarna
i kommun tycker. Det är under all kritik av er som skall styra vår kommun att ni ej kan lyssna
på oss vanliga medborgare.
36.7 Inför senaste valet lovade nuvarande sittande politiker att det inte skulle bli något byggande som
skulle förstöra våra fina grönområden, (men som vanligt, man lovar runt men håller tunt om
man är politiker) man kan aldrig lita på dem, att byggnation är nödvändig förstår vi men de har
byggt hela Kungsängens centrum med otaliga stora höga hus. Räcker inte det? Förstör inte det
som är fint och lockar tills sig nya invånare. Det är ju det som ni lockar hit folk med. Förstör
inte utan behåll våra gröna områden!
Kommentar
36.1

Se kommentar 20.24 och 23.3.

36.2

Det är bara Tibbleängen och Ekhammars gård som är utpekade för bostadsutveckling i dessa
delar av Gröna dalen. Längre söderut finns även planer för gamla Kungsängen idrottsplats,
det som omnämns som Korsängen. I övrigt är Gröna dalen utpekad som en stadsnära parkoch rekreationsmöjlighet i ovan nämnda dokument. Planeringen för Tibbleängen i anslutning
har även stöd i kommunens Översiktsplan. Se även kommentar 10.3 och 10.4.

36.3

Våra erfarenheter är att ett öppet hus där fler personer får möjlighet att komma under en tid
som passar i deras livspussel är en mer demokratisk lösning än de informationsmöten som
tidigare hållits. Vid sådana möten är det lätt att enbart ett fåtal personer kommer till tals och
kan få sina frågor besvarade av representanterna för kommunen och exploatören.

36.4

I och med det kraftigt reducerade antal bostäder som planen resulterat ifrån första förslaget
finns inte längre ett behov av förskola i projektet. Trafikutredningen visar inte på att det skulle
finnas en kapacitetsbrist gällande trafikförsörjningen till området. Se även kommentar 20.20.

36.5

Kommunen noterar yttrandet.

36.6

Se kommentar 23.3.

36.7

Se kommentar 10.3 och 10.4.

37 Privatperson 24 och 25 m.fl.

inkom 2020-03-24

Cirka 15 personer har skrivit under yttrandet.
37.1 Beslutet om att inte bebygga grönytan norr om Hjortronvägen, mark som idag ägs av
kommunen, kommer att öka harmoniseringen med befintlig bebyggelse. Detta är en förändring
från föregående förslag till detaljplan, som vi ser mycket positivt på. I det tredje förslaget vi nu
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har framför oss har ni åter igen inget förslag på att bebygga denna grönyta vilket vi å det
bestämdaste motsätter oss. Lämna grönytan och bullervallen som den är idag. Låt oss förutsätta
att njuta av den vilka växlighetens mångfald och lyssna till alla fåglars tjatter och kvitter och
fritt ströva över denna, alltid välansade gröna yta. Den är också en av de få gräsytor där barnen
kan leka och rumla om.
Kommentar
37.1

Kommunen noterar önskemålen.

38 Underskrift från flertalet personer

inkom 2020-03-23

38.1 Som ett tillägg till Kungsängens Villaägareförening är det 39 olika personer som skriver under
på att det ska vara maximalt 100 nya bostäder med maximalt två våningar höga hus inom
Tibbleängen.
38.1

Kommunen noterar detta tillägg.

39 Privatperson 26 och 27

inkom 2020-03-23

Cirka tio individer har skrivit under yttrande.
39.1 Vi har synpunkter på bebyggelse av den s.k. buss/bullervall på norra sidan som går längs med
Hjortronvägen. I detaljplaneförslaget är det planerat att byggas tre – fyra längor med
stadsradhus. Vi emotsätter oss att det skall bebyggas på norra sidan av Hjortronvägen, d.v.s.
befintliga buss/bullervall. Vi som sakägare får dessa radhus direkt i anslutning mot våra
fastigheter med full insyn på tomt och uteplats, samt att vår utsikt över ängar och natur blir näst
intill obefintlig. Stadsradhusen kommer stå så nära våra fastigheter att våra timer och turplatser
hamnar till största delen av året i skugga.
39.2 Om det bebyggs på den norra sidan av Hjortronvägen kommer även den befintliga gång och
cykelvägen att flyttas intill våra fastighetsgränser vilket kommer att minska grönytorna
väsentligt vid våra fastigheter.
39.3 Det pratas så fint om siktlinjer och grönytor i planprojektets olika beskrivningar, men ingen bryr
sig om de befintliga fastigheternas siktlinjer och grönytor framför allt bakom stadsradhusen norr
om Hjortronvägen.
39.4 Förslag ett: Omarbeta planförslaget till att buss/bullervallen på ytan norr om Hjortronvägen ej
bebyggs med förslagna stadsradhus.
39.5 Förslag två: Eller plocka bort över radhuslängan (sex radhus) som gränsar mot fastigheternas på
Krikonstigen 50–60 som har tomerna direkt mot tänkt byggplan. Samt låt den befintliga gångoch cykelvägens stäckning vara kvar.
Kommentar
39.1

Kommunen noterar åsikterna. Se även kommentar 20.19.

39.2

Den befintliga GC-vägens läge kommer justeras något till följd av nya byggnationen. Den
kommer dock inte förflyttas så att den ligger intill befintliga fastighetsgränser.

39.3

Kommunen noterar synpunkterna.

39.4

Kommunen noterar förslaget.

39.5

Kommunen noterar förslaget.
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40 Privatperson 28 och 29

inkom 2020-03-14

40.1 Vi protesterar att det bebyggs på den norra sidan av Hjortronvägen, det vill säga den befintliga
buss/bullervallen. Det finns gott om ytor längre ner i området på södra sidan där dessa tilltänka
s.k. stadsradhus kan byggas, vilket medför att dessa radhus bör få betydligt bättre läge på sina
fastigheter. Stadsgatan som planeras för Hjotornvägen hör inte hemma i ett villa/radhusområde.
Förslag: Behåll buss/bullervall på nuvarande plats samt förbättra den med nya planteringar, det
passar bättre i befintlig miljö och bebyggelse.
Kommentar
40.1

Kommunen noterar synpunkterna.

41 Privatperson 19 och Privatperson 30

inkom 2020-03-24

41.1 Det är redan idag omfattande tät bebyggelse i direkt anslutning till Gröna dalen vilket utgör ett
viktigt rekreationsområde för oss som bor i nära anslutning till, samt övriga, som nyttjar Gröna
dalen. Vi anser att det är viktigt att värna om den här typen av grönområden inom tät
bebyggelsen, och detta blir allt mer påtagligt i takt med att Upplands-Bro samt övriga
stockholmsförorter exploateras. Gröna dalen kan liknas vid Kungsängens lunga eftersom den
utgör ett av få bevarande rekreationsområden centralt beläget i Kungsängen. Vi värnar om att
Gröna dalen får fortsätta vara ett självklart rekreationsområde. Nuvarande förslag till detaljplan
riskerar dock att skapa en överexploatering av Gröna dalen.
41.2 Har inte politikerna tagit åt sig av kommuninvånarnas protester från 2018?
Kommentar
41.1

Se kommentar 10.3 och 10.4.

41.2

Se kommentar 20.24.
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Resultat av utställning 2
Ändringar i planförslaget
Planen var tidigare uppe för antagande under maj 2018, där den återremitterades och fick medskicket
att se över byggnadshöjder och förskolan. Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter
utställning 2.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvattenhantering, miljökvalitetsnormer för vatten samt berörda vattenförekomster har lagts
till i planbeskrivningen utifrån riktlinjer från uppdaterad dagvattenutredning (den 17 juni
2020).
Hantering och rening av regnvatten i diket norr om Hjortronvägen tydliggörs i
planhandlingarna.
Föroreningsberäkningar finns med i dagvattenutredningen.
Risker för ras och skred har uppdaterats i den geotekniska utredningen (den 6 maj 2020) samt
planbeskrivningen.
Information om sulfidlera har tillkommit i planbeskrivningen.
Frågan om grundvatten beskrivs och utvecklas under en egen rubrik i
genomförandebeskrivningen.
Det har tillkommit information om gemensamhetsanläggningar samt ledningsrätter i
genomförandebeskrivnigen.
Förekomsten av ett äldre dikningsföretag beskrivs i genomförande- och planbeskrivningen.
Begreppet ”högsta nockhöjd” har reviderats i plankartan och ska mätas i meter från markens
medelnivå.
Bestämmelser för komplementbyggnader inom korsmark har förtydligats.
Utformningen av småhus regleras efter hustyper som kedje-, rad- eller parhus.
Gemensamhetsanläggning har lagts till på de ytor som reglerar parkering norr om
Hjortronvägen.
Områden för parkering har omdisponerats.
Konsekvenserna av planens genomförande avseende kulturmiljö har uppdaterats.
Bestämmelse om att ny bebyggelse förses med sadeltak har införts.
Byggnadsarean för komplementbyggnad har ändrats.
Anläggning för avfallshantering om 80 kvm får uppföras och delas upp i flera
byggnadsvolymer.
Inga uthängande balkonger mot Hjortronvägen får uppföras.
Antalet småhus begränsas.
Takkupor får uppföras till en längd motsvarande max en tredjedel av fasadens längd.
Områden som är tillgängliga för allmän gång- och cykelväg har lagts till mellan
byggnadskroppar i norra delen av planområdet och breddats i planområdets södra delar.
Området med natur intill skogsdungen i områdets västra del har utökats för allmän platsmark.
Ytan för fördröjning och rening av dagvatten har förstorats (angiven i kvadratmeter).
Utegym får uppföras.
Gång- och cykelväg norr om Hjortronvägen har dragits om. GC-vägen har kopplats samman
med befintligt vägnät.
Plankartan har uppdaterats med våningsantal (i romerska siffror) och inredd vind.
Planbeskrivningen har uppdaterats med information om cykelparkering.
En planbestämmelse förtydligar släpp i parhus-kedjehusdelen.
Planbeskrivningen har uppdaterats med en solstudie för vintersolståndet.
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Ovanstående punkter är några av de revideringar som har gjorts. Utöver ovan nämnda revideringar har
mindre redaktionella ändringar tillkommit. Planavdelningen bedömer att de kompletteringar och
revideringar som gjorts efter utställningen är av så begränsad omfattning att en ny utställningen av
planförslaget inte behöver göras.
Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller
utställning 1 och 2 framfört synpunkter som inte tillgodosetts:
Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt. Bakom en del privatpersoners yttranden har ett
flertal skrivit under vilket beskrivs i yttrande
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Fastighet 1

Privatperson 15

Privatperson 31

Privatperson 46

Privatperson 18

Privatperson 47

Privatperson 32

Privatperson 48

Privatperson 33

Privatperson 26

Privatperson 34

Privatperson 49

Privatperson 35

Privatperson 50

Privatperson 36

Privatperson 51

Privatperson 37

Privatperson 52

Privatperson 28

Privatperson 27

Privatperson 29

Privatperson 53

Privatperson 38

Privatperson 54

Privatperson 39

Privatperson 55

Privatperson 40

Privatperson 56

Privatperson 41

Privatperson 57

Privatperson 42

Privatperson 7

Privatperson 43

Privatperson 58

Privatperson 44

Privatperson 59

Privatperson 45
Privatperson 14
Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt:
Kungsängens Villaägareförening
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
248 privatpersoner
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Underlagsmaterial
•

Samrådsredogörelse, daterad den 12 januari 2018

•

Kopior av inkomna yttranden under samrådet

•

Utställningsutlåtande inför utställning 2, daterad den 15 januari 2020

•

Kopior av inkomna yttranden under utställning 1

•

Kopior av inkomna yttranden under utställning 2

Materialet går att beställa från Kommunen.

Upprättad den 26 augusti 2020 av
Planavdelningen
Henric Carlson

Ulrica Flemström

Andréas Silander

Planchef

Planarkitekt

Projektledare exploatering

Ett flertal medarbetare på Kommunen, tekniska avdelningen och miljöavdelningen har bidragit med
specialistkompetens och arbete under projektets gång.
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UTSTÄLLNINGSYTTRANDE

Enheten för planfrågor
Malin Mårdén

Datum

Beteckning

2020-04-06

402-10495-2020

Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
KS 15/0024

Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheterna
Kungsängens-Tibble 1:470 med flera), Upplands-Bro
kommun
Förslag till detaljplan, upprättat i februari 2020, har översänts till Länsstyrelsen
för granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110–120
nya lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus. Planförslaget
stämmer, enligt kommunen, överens med inriktningen i kommunens
översiktsplan.
Detaljplaneförslaget är upprättat med normalt planförfarande enligt 5 kap. planoch bygglagen (1987:10), ÄPBL.
Länsstyrelsen har lämnat ett tidigare samrådsyttrande över planförslaget den 23
september 2016. Länsstyrelsen framförde då synpunkter på miljökvalitetsnormer
för vatten, geoteknik och fornlämningar. Länsstyrelsen lämnade även ett
utställningsyttrande över planförslaget den 23 mars 2018. Då framförde
Länsstyrelsen synpunkter på miljökvalitetsnormer för vatten och
översvämningsrisk.
Länsstyrelsens synpunkter
Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen bedömer, under nu kända förhållanden, att en miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap. miljöbalken riskerar att inte följas samt att en bebyggelse riskerar att
bli olämplig med hänsyn till risken för ras, skred och erosion samt risken för
olyckor.
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp
planen för prövning enligt 12 kap. 1 § ÄPBL. Planen kan då komma att upphävas
enligt 12 kap. 3 §.
Prövningsgrunder enligt 12 kap. 1 § ÄPBL

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 12 kap. 1 § ÄPBL. Kommunen får på så sätt
möjlighet att förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt
ingripande kan undvikas.
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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UTSTÄLLNINGSYTTRANDE
Datum

Beteckning

2020-04-06

402-10495-2020

Miljökvalitetsnormer för vatten MKN

Sedan föregående utställning har planbeskrivningen inte uppdaterats med
information om miljökvalitetsnormer och berörda vattenförekomster. Detta
påpekade Länsstyrelsen även i det förra utställningsyttrandet samt vid samrådet
2016. Inför antagande behöver kommunen uppdatera planbeskrivningen med
informationen enligt ovan för att undvika eventuell överprövning av planen.
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att belastningen på Mälaren,
efter planens genomförande, kommer att bli mindre än före genomförandet av
denna detaljplan. Det framgår varken ur planbeskrivningen (s.25) eller ur
dagvattenutredningen (Bjerking, s.15) hur kommunen kommer fram till denna
slutsats. Kommunen behöver inför antagandet utveckla resonemanget kring detta i
planbeskrivningen.
Kommunen anger i planhandlingarna en minsta åtgärdsnivå för fördröjning av
dagvatten, 400 kubikmeter, som behövs för att planen ska kunna följa
miljökvalitetsnormerna för vatten. I planbeskrivningen anges att denna volym kan
delas upp på de olika föreslagna åtgärderna vid senare projektering. Länsstyrelsen
anser emellertid att det vid planens antagande behöver vara säkerställt att det finns
tillräckligt med åtgärder för att fylla detta behov.
I resonemanget om dagvattenhanteringen nämns dagvattendammar, det är dock
oklart om detta handlar enbart om Tibbledammen eller om ytterligare anläggningar. Länsstyrelsen kan emellertid inte acceptera hänvisningar till rening i
Tibbledammen så länge det inte samtidigt visas att en sådan rening och
fördröjning faktiskt kan ske. På plankartan finns i östra delen av planområdet
mark avsatt för dagvattenanläggning. Detta regleras med en planbestämmelse,
b1 450, vilket innebär yta för fördröjning och rening av dagvatten med en
ungefärlig yta av 450 kvm. Eftersom dagvattenutredningen utgår ifrån reningsoch fördröjningseffekten av denna damm behöver kommunen i planbeskrivningen
redovisa vilka dimensioner denna kommer att ha.
Hälsa och säkerhet

Geoteknik
Länsstyrelsen anser inte att kommunen har säkerställt att den markanvändningen
detaljplanen medger är lämplig med hänsyn till risken för ras, skred och erosion
samt risken för olyckor. Kommunen behöver före antagande av detaljplanen
beskriva och bedöma risken för skred i planområdet med den bebyggelse och
markanvändning som detaljplaneförslaget medger. Om särskilda
grundläggningsmetoder eller andra skyddsåtgärder krävs för att hantera risken för
skred behöver de regleras i plankartan och beskrivas i planbeskrivningen.
Ur planbeskrivningen framgår att grundläggning av bebyggelsen i planområdet
ska anpassas till de geotekniska förhållandena. Det innebär enligt kommunen att
det krävs specifika grundläggningsmetoder för de högre husen och för småhusen
(s.14). Det framgår inte om skälen till grundläggningens anpassning beror på risk
för sättningar eller för att hantera risken för skred. Markens geotekniska
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UTSTÄLLNINGSYTTRANDE
Datum

Beteckning

2020-04-06

402-10495-2020

egenskaper är inte beskriven och risken för skred i planområdet med planerad
bebyggelse och markanvändning är inte bedömd.
Länsstyrelsen noterar att det finns lera och höjdskillnader i den del av
planområdet som ska bebyggas med betydande laster. Vidare finns vattenstråk i
planområdet och det ska anläggas en dagvattendamm och dagvattendike. Dessa
faktorer påverkar var för sig och tillsammans risken för skred i planområdet och
behöver därför beskrivas och bedömas före antagande av detaljplanen.
Översvämningsrisk
Viktigt att beakta för kommunen gällande stora flöden, vid eventuellt skyfall eller
liknande, är att vattnet inte får avrinna så att övriga byggnader och viktig
infrastruktur i och utanför planområdet blir översvämmade. Kommunen bör därför
inför antagandet tydligare visa hur risken för översvämning och skyfall ska
hanteras och vid behov införa relevant reglering på plankartan tillexempel genom
införande av plushöjder på plankartan.

Beslutet har fattats av planchef Tatjana Joksimović med planhandläggare Malin
Mårdén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Ulla
Jarnås medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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