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Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande om granskning 2 av förslag till detaljplan för
förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens- Tibble 1:3), nr 1608, Kungsängen
godkänns.

Sammanfattning
Förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
nr 1608, sänds ut för granskning nr 2 enligt regler för standardförfarande, planoch bygglagen (2010:900).
Detaljplanen ingick tidigare i detaljplan för Äldreboende och förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607. Efter första granskningen
behövde förskolans lokalisering och utformning utredas ytterligare. Planen
delades därför inför antagandet och endast detaljplanen för äldreboendet antogs
den 26 april 2017 och vann laga kraft den 23 maj 2017. Förslaget till förskola
granskas nu ytterligare en gång eftersom byggnadsarean för förskolan har ökat.
Utbildningskontoret yttrar sig över samrådet.
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Ärendet
Förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
nr 1608, har sänts ut för granskning nr 2 enligt regler för standardförfarande,
plan- och bygglagen (2010:900).
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en
förskola i Tibble, Kungsängen. Planförslaget säkerställer gång- och
cykelbanor, naturmark och en allmän parkeringsplats men möjliggör även för
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breddning av befintliga lokalgatan Lillsjö badväg. Planförslaget ersätter idag
oexploaterad mark som tidigare nyttjats som tillfällig parkeringsplats
sommartid.
Preliminär tidplan
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Granskningstid, granskning nr 2 januari 2018
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Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret har inga specifika invändningar mot samråd om detaljplan
för förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens- Tibble 1:3), nr 1608,
Kungsängen.
Utbildningskontoret har inga invändningar på förslaget med en ny förskola vid
Lillsjö badväg.
Många nya bostäder har ökat behovet av både förskolor och skolor i
Kungsängen. Små barn behöver närhet till sin förskola. Med tanke på att de
nya bostadsområdena i Norrboda och längs Granhammarsvägen med omnejd är
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Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1 000, daterad den 2018-01-08
Denna planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande nr 1

Övriga handlingar
Behovsbedömning
Bullerutredning Kungsängs-Tibble 1:3, Sweco, 2016-10-12, rev 2017-02-16
Dagvattenutredning till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:3, Upplands-Bro, Sweco, 2018-01-08
Projekterings-PM/ Miljö- och geoteknik, 2016-11-22
Gestaltningsprogram, 2018-01-08

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en förskola i Tibble,
Kungsängen. Planförslaget säkerställer gång- och cykelbanor, naturmark och en allmän
parkeringsplats men möjliggör även för breddning av befintliga lokalgatan Lillsjö badväg.
Planförslaget ersätter idag oexploaterad mark som tidigare nyttjats som tillfällig parkeringsplats
sommartid.
Planområdet avgränsas i norr av naturmark intill Lillsjö badväg. I väster och söder angränsar området
mot Tibblehöjden och i öster angränsar planområdet mot det nya äldreboendet som är under
byggnation. Planområdet är idag planlagt för park och ingen bebyggelse är uppförd. För att ändra
användningen inom planområdet behöver en ny detaljplan upprättas.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2016 och handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Det aktuella planskedet är granskningsskedet. Beslut om antagande fattas av Kommunstyrelsen.
Förslaget om äldreboende antogs i Kommunstyrelsen den 26 april 2017.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Granskningstid, granskning nr 1
Granskningstid, granskning nr 2
Antagande (KS)

november 2016
november/december 2016
mars 2017
januari 2018
mars 2018

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 27 april 2016 § 61, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för förskola och äldreboende för del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg) genom
standardförfarande (PBL 2010:900).
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Samråd och granskning nr 1 och 2
I samrådet innehöll förslaget både äldreboende och förskola. Granskning nr 1 innehöll samma förslag
som i samrådet. Efter granskning nr 1 antogs den delen av detaljplanen som innehöll äldreboendet.
Planen vann laga kraft den 23 maj 2017. Förskolan behövde utredas ytterligare, därför antogs inte den
delen av planen. Vid bearbetning av förslag till förskola tydliggjordes att byggnaden behövde större
byggnadsarea för att bli ändamålsenlig. Förslaget till förskola granskas därför ytterligare en gång
innan planen kan antas. Detta kallas granskning nummer 2. Planen för förskolan har då fått ett eget
plannummer 1608 och ärendet handläggs i diarienummer KS 17/0212. Handlingar fram till och med
granskning nr 1 finns i diarienummer KS 16/0252.

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 bedöms inte påverkas negativt.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet. Trafiken som passerar området är måttlig och den trafik som planområdet kommer att
generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormer kommer att
överskridas. I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer
för utomhusluft överskrids. Problemen uppstår ofta områden med hög trafikbelastning där parametrar
som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där luften inte cirkulerar spelar in.
Aktuellt planområde är öppet och med ett måttligt trafikflöde.
Vatten
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och 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 men dagvatten naturligt eller tekniskt
avrinner mot Östra Mälaren. För dag- och dräneringsvattenhantering gäller följande:
”Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening
föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan
föregående rening. Dräneringssystem vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor. Utsläpp
av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, broar, järnvägsspår, parkeringsanläggningar och
dylikt får förekomma i den omfattning och utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft
under förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.”
Detaljplanen inom planområdet förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska
statusen för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor
del bestå av lera vilket är svårinfiltrerat. (Dagvattenutredning till detaljplan för Kungsängens-Tibble
1:3, Upplands-Bro, Sweco (2018-01-08) Utredningen lyfter fram avgränsande dike,
fördröjningsmagasin, gröna tak, raingardens och stuprörsutkastare mot växtbäddar som exempel på
åtgärder för hur fördröjning och rening kan ske inom området.
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Ekologiskt känsliga områden
På cirka 500-1000 meters avstånd, väster om planområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Lillsjön och Örnässjön. Området är ett populärt rekreationsområde
för kommuninvånarna. Området kring sjöarna har även höga värden för fågellivet. Ett naturreservat är
beslutat för de bägge sjöarna och deras omgivningar.
Buller
Trafikbuller genereras från Granhammarsvägen och trafikbullernivåerna (redovisas i Bullerutredning
Kungsängs-Tibble 1:3, Sweco 2016-10-12, rev 2017-02-16)) har visats sig vara måttliga.
Granhammarsvägen har 224 000 fordon/år och omfattas därför inte av miljökvalitetsnormerna för
omgivningsbuller.
Låg trafikmängd och låg hastighet i kombination med avstånd från väg och en lägre skärm utefter
Granhammarsvägens västra sida ger låga beräknade ekvivalenta och maximala värden över hela
planområdet. Den ekvivalenta och maximala ljudnivån överskrider inte 55 dB(A) respektive 70 dB(A)
i markplan någonstans inom planområdet. Den ekvivalenta ljudnivån ligger under 50 dB(A) på hela
förskolegården.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Äldreboende
och förskola vill Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3) inte medför risk för betydande
miljöpåverkan så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Ett genomförande av planen
kan få vissa negativa effekter för sociala värden samt risker för människors hälsa och miljön.
Förebyggande åtgärder för att minska riskerna föreslås i detaljplanen vilka i första hand gäller säkerhet
kopplat till trafik. Planens genomförande påverkar inte möjligheterna att följa miljökvalitetsnormer.
Konsekvenserna av planens genomförande kommer att beskrivas i planbeskrivningen.
Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt
kunskapsunderlag. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm som delar kommunens
bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Nedan följer en sammanfattning av
behovsbedömningen:

Kulturvärden
En fornlämning finns väster om Lillsjö badväg med RAÄ-nummer Kungsängen 143. Fornlämningen
består av ett bebyggelseområde bestående av tre husgrunder. Fornlämningen ligger inom naturreservat
och ligger därmed utanför planområdet. Arbetsmaskiner kommer inte få beträda naturreservatet vid
planens genomförande. Bedömningen är därför att inga kulturvärden kommer att påverkas av planen
genomförande.

Naturvärden
Planområdet gränsar till ett objekt med naturvärde som med rätt skötsel kan det utveckla naturvärden
till en nyckelbiotop. Området ligger på norra sidan av Lillsjö badväg i närheten av parkeringsplatsen
vid Granhammarsvägen och ingår i naturreservatet. Bedömning är att inga naturvärden kommer att
påverkas av planens genomförande. Planområdet kan ingå i avrinningsområdet Lillsjön, som är ett
ekologiskt särskilt känsligt område. Planen kan medföra att fler människor kommer att vistas i
intilliggande naturområden. Det skulle kunna leda till ett ökat slitage på grönytor och markvegetation.
Det bedöms dock få en mindre påverkan, då skolor redan idag vistas i området.
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Sociala värden
Planområdet består idag av en gräsyta som kan användas för spontanidrott. Ungdomar använder
grönytan som samlingsplats och boende i närområdet för gemensamt firande av högtider. Eftersom en
stor del av grönytan bli bebyggd minskar möjligheten till att använda platsen som samlingsplats och
för spontanidrott. Naturreservatet kan komma att bli en resurs för de boende inom planområdet.
Tillgången till naturområden lokalt kan ses som en social tillgång och mötesplats. Planen bedöms få
påverkan på sociala värden. Påverkan bedöms inte vara så stor att den medför betydande påverkan.

Materiella värden
I planområdet finns ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme och tele. De ledningar som finns inom
området kommer antingen att flyttas eller ligga kvar opåverkade. Planområdet ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. Målet är att vattenkvaliteten i Lillsjön som är ett ekologiskt särskilt känsligt
område inte ska påverkas på grund av planens genomförande som bland annat medför ökad andel
trafik och hårdgjorda ytor. Dagvatten ska fördröjas och renas inom planområdet. En
dagvattenutredning är genomförd.

Risker för människors hälsa eller för miljön
Planområdet fungerar som översilningsyta vid stora regn. Vattenflöden från området intill måste
hanteras i planområdet för att inte utgöra översvämningsrisk för ny bebyggelse. Granhammarsvägen
kan påverka den nya bebyggelsen genom att den är sekundärled för transport av farligt gods samt
buller- och ljusstörning. Under arbetstiden kan bullerstörningar förekomma och byggfordon kan
utgöra trafikrisker. Det finns en risk för att planen kan påverka människors hälsa med avseende på
översvämning, trafikolyckor, buller och ljus. Genom planens utformning kan riskerna förebyggas.
Riskerna bedöms inte vara så stora att de utgör en betydande påverkan.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 14 719 m2 stort och ligger i Tibble väster om Granhammarsvägen. Planområdet
omfattar del av Lillsjö badväg, grönområde med gång- och cykelstråk och en sommarparkering.
Planområdet är idag obebyggt. Planområdet avgränsas i norr av skog i anslutning till Lillsjö badväg
och öster avgränsas planområdet mot det nya äldreboendet som är under byggnation. I väster och
söder gränsar området mot ett mindre trädbevuxet grönområde och villatomter, radhustomter och
flerbostadshus på Tibblehöjden.

Figur 1 Översiktskarta över Kungsängen. Planområdet markerat i rött.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av Upplands-Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Planområdet ligger omkring 500 meter utanför Försvarsmaktens influensområde luftrum. Inom
influensområdet får ny bebyggelse eller andra åtgärder inte innebära risk för påtaglig skada på
riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets militära del. Planområdet bedöms inte
påverka riksintresset negativt.

RUFS 2010
Planområdet ligger inom område utpekad som ”övrig regional stadsbygd”. Området har lägre
tillgänglighet till kollektivtrafik. Till övrig regional stadsbygd hör perifera stationslägen samt
fritidshusområden som bedöms bli omvandlade till områden med åretruntbostäder under planperioden.
Områdena bidrar till regionens bostadsförsörjning genom varierade miljöer. De tillgodoser också
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behovet av mark för mindre kontaktintensiva verksamheter. I dessa områden kan viss fortsatt
bebyggelseutveckling förväntas.
Lillsjön och Örnässjön med närområde redovisas i RUFS som förslaget område för naturreservat.
Området är ett utredningsområde i programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen,
2003: ”Aldrig långt till naturen”. Samma område är utpekat som en grön värdekärna i regionens
grönstruktur. Planområdet ligger i naturreservatets närområde men har inte historiskt sett eller i
nuläget sådana värden som kan kopplas till naturreservatet. De rekreativa värden som naturreservatet
kan erbjuda kommer vara tillgängligt för förskoleverksamheten. Inga kända biologiska värden eller
kulturhistoriska värden finns inom planområdet.

Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom
tätortsavgränsningen. Lillsjö badväg redovisas som prioriterat rekreativt promenadstråk. Området runt
Lillsjön och Örnässjön är beslut om naturreservat taget. Inom en kilometer från planområdet föreslås
planerade/föreslagen ny bostadsbebyggelse.
I översiktsplanen anges befintlig tätort som utvecklingsområde. Vid förtätningar ska inriktningen vara
att länka skilda bostadsområden och utveckla grönstrukturen samt åstadkomma tydligare gaturum.
Kommunen ser att den förtätning som sker inom befintlig tätort som sker med aktuell plan stämmer
väl med ÖP 2010. Planområdet kan länka samman skilda bostadsområden.

Detaljplaner och förordnanden
För planområdet finns en gällande stadsplan:
• Stadsplan 2 för del av Tibblehöjden, Upplands-Bro kommun, Stockholm län, 1972. I
stadsplanen är planområdet utpekat som allmän platsmark för park, gata och gång- och
cykelstråk.

Grönplanen
Planområdet är utpekat som grönyta med parkkaraktär. Intentionen med planen är att parkkaraktären
kan behållas och utvecklas när området tas i anspråk. Lillsjöstråket, som utgör ett grönstråk, går att
utveckla rekreativt. Detta ligger i linje med aktuell planläggning.

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation
Planområdet består av en öppen gräsyta med omkringliggande gång- och cykelvägar. En del av
området används till sommarparkering för besökare av kommunens anläggningar vid Lillsjön.
Planområdet ligger i en svacka omgärdad av ett skogsområde med Tibblehöjdens bostadsområden
bakom. I norr angränsar planområdet mot skogsmark och i öster mot det äldreboendet som är under
byggnation.
Landskaps- och stadsbild
Den öppna ytan innebär att siktstråk bildas i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Siktlinjerna kommer
delvis att stängas igen med det äldreboende som är under uppförande. Släpp mellan förskolan och
äldreboendet i nord-sydlig riktning gör att en viss del av siktlinjen kommer att förstärkas och bevaras
genom inramningen som huskropparna medför.
Den tidigare öppna ytan kommer att bebyggas och framkomligheten kommer att förändras. Den nya
verksamheten innebär att ytorna kommer nyttjas på ett annat sätt av barn. En tydligare koppling
kommer att ske till befintliga kringliggande bostadsområden. Detta bör förstärkas med nya samt
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upprustade gång- och cykelstråk. Natur och parkområdena kring den nya bebyggelsen utgör en kvalitet
för de nya verksamheterna och det är troligt att de kommer att nyttjas av förskoleverksamheten. Den
påfrestning på miljön som nyttjandet av platsen möjligen innebär ska vägas mot att platsen görs
tillgänglig för fler samt att nyttjandet ger liv och rörelse till platsen.
Inom eller i närheten av planområdet finns ingen utpekad bevarandevärd kulturmiljö.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Ett projekterings PM Geoteknik med markteknisk undersökningsrapport har tagits fram av Bjerking
2016-11-22. Jordlagerföljden konstateras att i allmänhet innehålla ett lager fyllning överlagrandes
torrskorpelera och lera ovan friktionsjord vilandes på berg. Bergets överyta har påträffats mellan 2
meter och 7 meter under befintlig markyta. Berget har inte undersökts närmare.
Grundvattenytans nolltrycksnivå bedöms ligga ca 2 – 2,5 meter under kringliggande markyta.
Lerans beräknade sättningsegenskaper redovisas enligt bild nedan.

Planerad byggnad föreslås grundläggas med hjälp av stödpålar till fast botten. Med hänsyn till att
block noterats i friktionsjorden och det delvis begränsade jorddjupet bör borrade pålar övervägas.
Planerad väg bedöms kunna grundläggas direkt i mark utan några geotekniska
förstärkningsåtgärder. Före grundläggning av väg skall förekommande mulljord och
fyllning schaktas bort.
Rekreation och friluftsliv
Planområdets öppna gräsyta utgör idag en social mötesplats då den genomkorsas av gång- och
cykelstråk och lämpar sig väl för möten. På gräsytorna uppstår spontanidrott och de fungerar som
mötesplats för ungdomar, men kan även användas för de kringboende vid firande av högtider.
För området runt sjöarna Örnässjön och Lillsjön har kommunen beslutat att bilda ett kommunalt
naturreservat 2016-12-21 § 152 på grund av sina natur- och friluftsvärden. Sjöområdet utgör ett viktigt
rekreationsområde för Kungsängenborna och Lillsjön är en populär badsjö. Området med badplats och
motionsspår ligger tätortsnära. Planområdet ligger omkring 500 meter från Lillsjön badplats.
Naturreservatets föreslagna gräns redovisas i kartan nedan. Gränsen för naturreservatet ligger i direkt
angränsning mot planområdet.
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Figur 2. Naturreservat för Lillsjön-Örnässjön, beslutskarta 1A (2016-12-14).
Planområdet är markerat med röd punkt.

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med
markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 §, Kulturmiljölagen (1988:950), omedelbart avbrytas
och länsstyrelsen underrättas.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Planområdet saknar idag bebyggelse. Ett skogsområde avskiljer planområdet från den kringliggande
bebyggelsen på Tibblehöjden. Längs Månstensvägen, väster om planområdet, finns småhus. I söder,
längs Geologvägen/Mineralvägen, finns ett område med flerbostadshus och radhus. I öster byggs ett
äldreboende i fyra våningar med en femte indragen våning. På motsatt sida Granhammarsvägen finns
flerbostadshus i form av punkthus om 8 våningar.
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Övergripande disposition
Planförslaget möjliggör för förskola. En förskola möjliggörs med en byggnadsarea för
huvudbyggnaden på 1400 m2. Utrymme för parkering, miljöstationer, garage osv. ska anordnas inom
kvartersmark.
Norr om förskolan föreslås en allmän parkering för besökare till naturreservatet samt för badgäster
sommartid. Lillsjö badväg breddas och infart för förskolan ordnas.
I översiktsplanen föreslås planerad/föreslagen ny bostadsbebyggelse inom en kilometer från
planområdet. En sådan utveckling leder till att ytterligare offentlig service behöver skapas i
närområdet, vilket gör planområdet strategiskt ur den aspekten.
Förskola
För planområdet föreslås ny bebygelse för förskola. Förskolans huvudbyggnad tillåts uppföras till en
största byggnadsarea om 1400 kvm byggnadsarea, vilket möjliggör sex avdelningar. Byggnaden
föreslås uppföras med en nockhöjd om 8,5 meter, vilket tillåter två våningar. Förskolans högsta
bruttoarea är 1800 m2, vilket innebär att endast en del av den totala byggnadsarean kan byggas i två
våningar. Komplementbyggnader såsom förråd, barnvagnsparkering, solskydd etc om totalt 150 m2
byggnadsarea får uppföras. Förskolan kommer att möjliggöra för cirka 120 nya förskoleplatser.
Enligt Boverkets skrift: ”Gör plats för barn och unga” är den rekommenderade ytan för barns lek 40
m2/barn för förskoleverksamhet på en yta om minst 3000 m2 för att uppnå den bästa möjligheten att
utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. Det är lämpligt att lokalisera
förskolor i närhet till parker och naturmark som kan komplettera med ytterligare kvaliteter som inte
finns på förskolans egen gård.
Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun beslutade den 23 augusti 2016 att anta Framtidens
förskola och skola, ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler. Ramprogrammet
anger nyckeltal för förskolebarns utemiljö på 30 m2 /barn. Verksamhetsytan förlokalen för en förskola
beräknas vara 10 m2 /barn.
Kvartersmarken angiven för förskoleverksamhet är cirka 7400 m2 stor. Med en tillåten byggnadsarea
om 1400 m2 samt avsatt utrymme för parkeringsplatser och angöringsytor skapas fortfarande en
tillräcklig friyta per barn som stämmer överens med Boverkets rekommendationer. Friytor för barnens
utelek kommer att iordningställas kring förskolan, utöver detta kommer det finnas möjlighet för
pedagogerna att vistas med barnen i den omkringliggande naturen. Utegården för förskolan är cirka
3800 m2 vilket motsvarar cirka 32 m2 /barn.
Förskolan ligger strategiskt placerad intill en lågtrafikerad väg med goda möjligheter att nyttja
kollektivtrafik samt tillgängliga gång- och cykelleder. En planskild korsning förbinder planområdet
med resten av Kungsängen. Idag finns det en infart till den tillfälliga sommarparkeringen som med
några förbättringar i avseende sikt och tillgänglighet kommer att kunna nyttjas för verksamheten, se
kapitlet Parkering, varumottagning och utfarter.
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Figur 4. Illustration av förskolan, sett från nordost, Marge arkitekter.

Gestaltning
Ett gestaltningsprogram gällande förskolan har tagits fram gemensamt av kommunen och exploatören,
vilket kompletterar denna planhandling i bygglovsprocessen.
Gestaltningsprogrammet redovisar översiktligt gestaltning och principer för utformningen av förskolan
och utemiljön. Gestaltningsprogrammet visar de arkitektoniska intentionerna och kvalitén för
byggnader och utemiljön i projektet och syftar till att vara vägledande vid handläggning av bygglov.
Materialval:
• Stående träpanel eller annat material som passar på platsen
• Tak i sedum och/eller plåt
• Fönster och entréer markerade med nischer i avvikande kulör: Trä eller fibercement
Gestaltning av förskola:
• Envåningsbyggnad, fläktrum på vind
• Sadeltak
• Uppbruten form med sidoentréer till avdelningar
• Gård med definierade zoner för lek och utveckling i eget tempo
• Angöring och parkering i anslutning till tydligt artikulerad huvudentré.
Utemiljö:
Genom byggnadens form skapas möjligheter att dela in gården i olika zoner beroende på
användningsområde. Markbeläggningen är därutöver omväxlande gräs, grus, barkflis och asfalt. En
cykelslinga löper längs gården. Förskolegården får i hög utsträckning naturlig skugga genom
husvolymerna, inplanterade träd och skogsbrynet.
Mot äldreboendet i öster och det förbipasserande nord-sydliga stråket planeras så att möjligheter till
möten mellan förskola och de boende på äldreboendet skapas. Stråket förstärks genom anläggande av
sittplatser och grönska. Här kan äldre, barn och förbipasserande ta en paus och njuta av t ex fruktträd
eller bärbuskar längst staketet på bägge sidor.
Planområdet ligger i nära anslutning till Lillsjön och det planerade naturreservatet, vilket gör att
förskolan har god tillgänglighet till naturområden med hög kvalitét. Även utemiljöerna inom
planområdet kommer ha goda förutsättningar att utgöra en kvalité för verksamheten.
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Figur 3. Illustrationsplan för förskolan, Marge arkiteker.

Tillgänglighet
Byggnader och mark utformas i enlighet med de bestämmelser som finns i lagar och förordningar
gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Offentlig service och kommersiell service
Planområdet är beläget ca 1 km från Tibble torg där mindre service och centrumverksamheter såsom
detaljhandel finns. Kungsängens centrum ligger omkring 3 km från planområdet där pendeltågsstation
och centrum finns. Centrum erbjuder ett utbud av dagligvaruhandel, småbutiker, restauranger,
vårdcentral och apotek. Närmsta befintliga förskola finns cirka 600 meter söder om planområdet.
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Trafik och kommunikationer
Gatunät

Figur 6. Lillsjö Badväg. Foto: Sweco

Figur 4. Granhammarsvägen. Foto: Sweco

Lillsjö badväg är en mindre asfaltsbelagd bilväg som ansluts mot badplatsen vid sjön. I planförslaget
föreslås Lillsjö badväg breddas söderut så att vägens totala bredd blir 7 meter. Lillsjö badväg ska
fortsättningsvis behålla funktionen som lokalgata med låg hastighet. In- och utfarter mot vägen ska
utformas så att sikten blir god. Vägen är omsluten av lövträd och större tallar. Vid breddning av vägen
är det särskilt intressant att peka ut träd som är värda att bevara vilka över tid kommer fortsätta att
både skapa rumslighet till vägen men även till den nya bebyggelsen.
Infarten från Granhammarsvägen kommer behöva breddas med en vänstersvängningsfil söderifrån för
att undvika köbildning och öka trafiksäkerheten när förskolan byggts.
Parkering, varumottagning, in- och utfarter

Figur8. Infart från Lillsjö badväg till sommarparkering
Foto: Sweco
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Idag finns det under sommarhalvåret möjlighet att ställa bilen på nuvarande gräsyta vilket planområdet
omfattar. De tidigare tillfälliga parkeringsplatserna på nuvarande gräsyta kommer att ersättas utanför
planområdet när förskolan är byggd.
Parkeringsyta föreslås i planområdets norra del. Parkeringen kommer att kunna fungera som som extra
parkering till naturreservatet och badplats sommartid, men även extra korttidsparkering för föräldrar
vid lämning till förskolan. Parkeringen föreslås utföras grusad och upphöjd i nivå med Lillsjö badväg.
Utmed cykelvägen föreslås sittplatser och en väl utformad gestaltning av förhöjningen och platsen
som bildas mellan parkering och gång- och cykelbana.
Till förskolan anordnas personalparkering samt korttidsparkering för hämtning och lämning av barn på
kvartersmark i anslutning till befintlig infart till området. Handikapparkering anordnas i närheten av
entrén.
Förskolan behöver stort antal cykelparkeringar för personal, barn och föräldrar samt cykelvagnar. Det
bör finnas utrymme för 50 cykelparkeringar inom förskolans område. Föräldrar som vill byta till buss
efter att ha lämnat barnen bör kunna göra det genom att parkera cykeln vid förskolan under dagen.
En vändplan anläggs på kvartersmark för förskolan för att möjliggöra vändning för leveranser och
sopbilar.

Figur 9. Infart, parkering och vändmöjligheter. Utsnitt ur situationsplanen. Illustration av Marge Arkitekter.

Ett öst-/västligt cykelstråk kommer att korsa in-/utfarten till verksamheterna. Under Gång-, cykel- och
mopedtrafik beskrivs trafiksäkerheten ytterligare.
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Gång-, cykel- och mopedtrafik

Figur 10. Befintlig gång- och cykelväg (nord-/sydlig riktning)

Figur 11. Befintlig grusad gång- och cykelväg
(öst-/västlig riktning). Foto: Sweco.

Inom och i närheten av planområdet finns befintliga gång- och cykelstråk. Ett nord/sydligt gång- och
cykelstråk angränsar till planområdet och redovisas i kommunens gång- och cykelplan (2012-04-18).
Stråket ansluter mot östra delen av Kungsängen genom en planskilda trafiksäker gång- och
cykeltunnel under Granhammarsvägen. Gång- och cykelstråket utgör en viktig förbindelse och genväg
mellan de södra och norra delarna av kommunen. I öst-/västlig riktning finns en befintlig grusad gångoch cykelväg. Vägen vinterunderhålls inte. I kommunens Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag,
beslutad 2012-04-18 lyfts en förbindelse mot Lillsjön (nr 3 i figur 13) som ett åtgärdsförslag för att
förbättra gång- och cykelframkomligheten till viktiga målpunkter i Kungsängen.
I samband med ett plangenomförande föreslås en uppgradering av gång- och cykelvägen genom ny
beläggning och breddning. Då gång- och cykelbanan sedan tidigare har en lutning och cyklister får
ordentligt med fart från väster är det viktigt att cyklisterna görs särskilt synliga för bilister då de korsar
vägbanan.
Där gång- och cykelvägen korsar vägen föreslås en upphöjning samt att denna utförs i kontrasterande
material/färg och synliggörs med till exempel skyltning för att höja säkerheten för de oskyddade
trafikanterna. Det kan också behövas hastighetssänkande åtgärder för cyklister som kommer på
cykelvägen västerifrån.
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Figur 12. Exempel på hur man kan arbeta med olika markmaterial på gångytor och cykelstråk Foto: Sweco

Det är särskilt viktigt att beakta trafiksäkerhetshöjdande åtgärder i korsningspunkter. Befintlig gångoch cykelbana lutar generellt <3,5 %, vilken utgör god tillgänglighet. Lokalt finns områden där gångoch cykelbana lutar över 8 % (vilket kan tolereras lokalt). Vid projekteringen av gång- och cykelbanan
ska branta lutningar i möjligaste mån justeras. Det öst-/västliga stråket får en tydligare koppling mot
förskolan och äldreboendet, men tillgängligheten säkerställs även mot rekreationsområdet och mot
befintlig gång- och cykelbana öster om planområdet. Gång- och cykelstråket pekas ut som allmän
platsmark i planförslaget.
Åtgärderna är i linje med Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag (2012-04-18) samt Trafik- och
tillgänglighetsprogram för 2016 (2016-02-22).

Figur 5. Utsnitt ur karta över befintliga gång- och cykelvägar i blått och nya gång- och cykelåtgärder i rött (Gång- och
cykelplan med åtgärdsförslag 2012-04-18, Upplands-Bro kommun). Planområdet markerat med svart streckad cirkel.
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I den östra delen av planområdet säkras en gångpassage mellan förskolan och äldreboendet genom att
en planbestämmelse om att området ska vara tillgängligt för allmän gång. Och cykeltrafik. Stråket
syftar dels till att få en koppling mellan förskolan och äldreboendet och bidra till mötet mellan
verksamheterna. Dels är syftet att sammanbinda befintliga stråk med de nya verksamheterna. Tanken
är att stråket ska kantas av sittplatser och grönska
Kollektivtrafik
Busshållplatsen ”Hallonvägen” finns längs Granhammarsvägen i planområdets direkta närhet.
Busslinjerna trafikerar Stockholm centrum, Kungsängens station samt Livgardet, Brunna och Råby.
Närheten till kollektivtrafik skapar förutsättningar för hållbart resande och god tillgänglighet till
verksamheterna inom planområdet.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Boverket har i sin vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolan och förskolans
utemiljö, ”Gör plats för barn och unga!” (2015) tagit fram riktvärden för önskvärda bullernivåer på en
förskolegård. Det är önskvärt med högst 50 dB(A) ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna
ska ha högst 55 dB(A).
Inomhusnivåer regleras genom Svensk Standard SS 25268:2007 där 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå och
45 dB(A) maximal ljudnivå gäller för förskolor. Dessa krav gäller för utrymmen för undervisning.
Den beräknade trafikbullernivån inom planområdet är mycket måttlig. Den relativt låga trafikmängden
och den låga hastigheten gör, i kombination med avståndet till vägen samt den lägre befintliga
bullerskyddsskärmen, att den ekvivalenta och maximala ljudnivån inte överskrider 55 dB(A)
respektive 70 dB(A) i markplan någonstans inom planområdet. Den ekvivalenta ljudnivån ligger under
50 dB(A) på hela förskolegården.
Målvärdet för förskoleverksamhet klaras på hela den tomt som är avsatt. Ytor för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet kan förläggas utan hänsyn till trafikbuller. Byggnaden kommer att bidra till att
ljudnivån väster om densamma bli lägre än vad som redovisas i bullerutbredningskartan.
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Figur 6. Beräknade ljudnivåer för trafik, underlag till detaljplan (Sweco, 2016-10-12).
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Luft
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i
Stockholms län (Rapport 2012:34) eftersom miljökvalitetsnormen för luft överskrids på ett antal
platser. Åtgärdsprogrammet syftar till att aktuella miljökvalitetsnormer ska uppfyllas inom det
geografiska område där överskridanden sker och där människor vistas. I Stockholms län överträds
normerna i sju av länets 26 kommuner, Upplands-Bro är inte en av dem. I dagsläget finns inga kända
områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Den väg som
löper störst risk för överskridande av normer är E18. Problemen uppstår ofta i områden med hög
trafikbelastning där parametrar som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där
luften inte cirkulerar spelar in.
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet. Trafiken som passerar området är måttlig och planområdet öppet. Den trafik som
planområdet kommer att generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.
Radon
De utförda mätningarna visar att marken inom undersökningsområdet innehåller höga
radonhalter. Marken klassificeras som högradonmark vilket medför att planerad byggnation skall
utföras radonsäkert. Skyddsåtgärder krävs vid byggplats vilket åligger den som ska bygga, detsamma
gäller de åtgärder som krävs för att säkerställa att högsta tillåtna radonhalt inte överskrids i byggnaden.
Översvämning
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en lågpunktskartering för att se vilka områden som vid
ett kraftigt regn kan bli vattenfyllda. Planområdet är där tydligt markerat som ett område som riskerar
att drabbas av översvämningar över 1 meter. Detta är i första hand en topografisk analys som inte tagit
hänsyn till markens infiltrationskapacitet eller redan inbyggda åtgärder. På grund av de geotekniska
förutsättningarna antas att planområdets infiltrationskapacitet naturligt är låg.
En illustration över vattnets naturliga avrinning ses på nästa sida. Under Granhammarsvägen finns en
gångtunnel, vilken är lägre belägen än planområdet. Ett rimligt antagande är därför att vatten från
planområdet, om det inte tas omhand, tar vägen genom gångtunneln mot det bostadsområde som är
beläget öster om Granhammarsvägen.
Vid exploatering sker en hårdgöring av ytor vilket gör att ytavrinning ökar, genom tak och
stenlagda/asfalterade ytor. Det är därför av vikt att vatten fördröjs lokalt i möjligaste mån. Ett grönt tak
ska genomföras vilket har en fördröjande effekt. Vid projektering av området höjdsätts marken på ett
sådant sätt så att vatten leds ut mot gröna ytor och diken vilket fördröjer och infiltrerar vattnet.
Dagvattnet kommer att hanteras inom planområdet, se vidare Teknisk försörjning.

Detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1608

Planbeskrivning

Sida 22 av 33

Figur 7. Naturlig avrinning. Gul streckad linje visar planområdets ungefärliga läge. Blå pilar visar hur vattnet rinner. Röd
streckad area visar lågpunkt inom planområdet dit vattnet rör sig.

Farligt gods
Granhammarsvägen är utpekad som rekommenderad sekundär väg för transport av farligt gods. De
primära vägarna bildar ett huvudvägnät för genomfartstrafik medan sekundära vägar är avsedda för
lokala transporter till och från de primära transportvägarna. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit
fram ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” (201604-11). I riktlinjerna finns rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och
olika typer av markanvändning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt
dessa rekommendationer för att uppnå en god samhällsplanering. Avstånden mäts från den närmaste
vägkanten.
Länsstyrelsen anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 meter från väg
och järnväg där det transporteras farligt gods. För bebyggelse intill sekundära leder är det svårt att
göra en allmängiltig vägledning eftersom riskbilden kan variera mellan olika leder – både beträffande
sannolikheten för olycka med farligt gods samt vilka konsekvenser som kan inträffa. Länsstyrelsen
anser att det, för de flesta sekundära leder behöver finnas ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter
mellan vägen och den markvändning som planområdet föreslår.
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Figur 8. Rekommenderad markanvändning intill utpekad transportled för farligt gods. Källa: Länsstyrelsen i Stockholm län.

Briab (Brand & Riskingenjörerna AB) har 2012-07-03 i PM ”Kungstibble 20:1, Upplands-Bro,
Sannolikhetsbedömning för farligt gods-olycka” genomfört kvantitativa beräkningar av
olycksfrekvenser för att få fram en tydlig bild av risknivån. Som underlag har de använt sig av
”Analys av risker från transporter av farligt gods på Granhammarsvägen i anslutning till byggnad”
som upprättades av Brandskyddslaget 2005-09-05.

Figur 9. Bilden visar överskådligt giltighetsområdet för sannolikhetsbedömningen (Källa: Briab). Planområdet ligger på
motsatt sida Granhammarsvägen från de två punkthusen till höger i bild.

Beräkningarna är genomförda genom en modell framtagen av Räddningsverket. Beräkningar visar att
sannolikheten för en farligt godsolycka med antändning av utsläpp endast uppgår till 3,7 x 10-8 per år.
Detta motsvarar en olycka inom 27 miljoner år. Som jämförelse anger Det Norske Veritas i rapporten
Värdering av risk, som givits ut av Räddningsverket, en högre sannolikhet (1 x 10-7) som gräns för
område där risker anses som små. Briabs bedömning är att konsekvenserna vid en farligt gods-olycka
inte kan anses vara försumbara mot bakgrund av den befintliga riskanalysen. Sannolikheten för att en
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olycka inträffar och leder fram till sådana konsekvenser bedöms dock vara så låg att det inte är
motiverat att vidta konsekvensreducerande åtgärder.
Förskolans tomt kommer att hamna cirka 100 meter från Granhammarsvägens närmaste vägkant.
Förskolan klarar därför det riskavstånd som Länsstyrelsen rekommenderat. Det nya äldreboendet som
är under uppförande kommer att skärma av mot Gransätersvägen vilket minskar riskerna för förskolan
ytterligare vid en olycka.

Teknisk försörjning
Markavvattningsföretag
Planområdet ingick tidigare i båtnadsområdet för Källåkerns dikningsföretag. Dikningsföretag är en
typ av markavvattning (vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken). Dikningsföretaget har lagts ner
efter beslut av Mark- och miljödomstolen den 4 oktober 2017. Beslutet vann laga kraft den 25 oktober
2017.

Dagvatten
Planområdet ligger inom avrinningsområde till Mälaren-Görväln. Den preliminära statusklassningen
2015 för Brofjärden och Görväln är att den ekologiska statusen är god, men att god kemisk status inte
uppnås.
Planområdet ligger inom Östra Mälardalens vattenskyddsområde som inrättades av Länsstyrelsen
2008. Syftet med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan
medföra risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör
skyddsområdets sekundära zon då det ligger mer än 50 meter från strandlinjen, men dagvatten
naturligt eller tekniskt avrinner mot Östra Mälaren. För dag- och dräneringsvattenhantering gäller
följande:
”Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening
föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan
föregående rening. Dräneringssystem vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor. Utsläpp
av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, broar, järnvägsspår, parkeringsanläggningar och
dylikt får förekomma i den omfattning och utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft
under förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.”
Kommunens stamledningsnät för vatten- och avlopp går genom planområdet. Överskottsvatten får
släppas på den norra dagvattenledningen, med en dimension på 315 mm. Dagvattennätet leder vattnet
vidare, via Tibbledammen, till Tibbleviken/Görväln/Mälaren. Dagvattennätet är hårt belastat.
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Figur 10. Ledningsnätets väg till recipient. Utlopp i Tibbleviken. Källa: Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret,
Upplands-Bro kommun.

I dagvattenutredning (Sweco, 2018-01-08) har flödes- och föroreningsberäkningar genomförts för
planområdet. Beräkningar har utförs för uppskattade flöden och föroreningshalter före respektive efter
exploatering. Dagens markanvändning har uppskattats utifrån ortofoto. Markanvändning efter
exploatering har hämtats från plankartan. Avrinningskoefficienten har i enlighet med praxis hämtats
från Svenskt Vatten P110. Markvändning och avrinningskoefficient redovisas i tabellen nedan genom
schablonvärden och antagen om att delar av området kommer att vara hårdgjorda (vatten kommer att
rinna av) och en del kommer att vara bevuxna (vatten kommer att i viss mån kunna uppehållas och
infiltreras).
Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter

Marktyp

AvrinningsFöre exploatering (ha)
koefficient (φ)
Hårdgjord yta
0,8
0,06
Parkering
0,8
Skog
0,1
0,66
Äng
0,1
075
Gång- och cykelbana
0,8
Kvartersmark förskola
0,6*
* P110: Skola ligger mellan 0,5 – 0,7. Området är flackt.

Efter exploatering (ha)
0,11
0,08
0,53
0,01
0,74

Flöden beräknades utifrån markanvändning och lokal nederbördsintensitet (519 mm).
Dimensionerande flöden har beräknats för regn med återkomstiden 10, 20 respektive 100 år.
Klimatfaktorn sattes till 1,25. Beräknade flöden redovisas i tabell nedan.
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Tabell 2. Beräknade flöden före och efter exploatering

Årsregn
10-års regn
20-års regn
100-års regn

Före exploatering (l/s)
54
68
120

Efter exploatering (l/s)
190
240
400

I enlighet med Upplands-Bro översiktsplan ska lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas så
långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Dagvattennätet som helhet är hårt belastat och
målet är att flödet till dagvattennätet från planområdet inte ska öka, jämfört med dagens flöde. Den
ökning i avrinnande vatten som exploateringen kommer att medföra ska därmed fördröjas inom
planområdet. För att inte belasta dagvattennätet mer än i nuläget kommer en fördröjningsvolym på 120
m3 behövas vid ett 10-årsregn, vid ett 20- års regn behövs 93 m3 fördröjas och vid ett 100-årsregn
behöver 190 m3 fördröjas.
Principiella dagvattenåtgärder som kan användas inom planområdet:
•

Principiell höjdsättning för att motverka instängda områden
Höjdsättningen av området bör göras så att marken lutar åt det håll vattnet är tänkt att rinna
när kraftiga regn inträffar. Hårdgjorda ytor såsom parkeringar och gång-/cykelväg kan lutas
mot grönområden för att gynna fördröjning och infiltration.

•

Avskärande dike
Ett avskärande dike anläggs i en sluttning så att det skär av, och leder om, vattnets naturliga
väg. Ju bredare dike, desto bättre blir infiltrations- och reningsmöjligheterna. Ett trapetsformat
dike är bättre än ett v-format ur både erosions- och reningshänseende. Vattnet i diket kan ledas
vidare till en annan fördröjningsanordning inom planområdet. Om diket utformas med ett
strypt avlopp fungerar det också i sig själv som en långsmal fördröjningsdamm. Diket kan
vara fyllt med grus och planterat med till exempel gräs. Ett alternativ till ett dike kan vara en
svacka där vattnet tillåts stå vid stora regn.

•

Infiltration och vattenhållande åtgärder
o Gröna tak
Vegetationsbeklädda tak kan minska och utjämna dagvattenflöden.
Fördröjningskapaciteten ökar med tjockleken på substratet. Avrinningen beror också
på takets lutning.
o

Stuprörsutkastare och växtbäddar
För att fördröja takvatten föreslås öppna stuprörskastare som leder vidare vattnet till
en växtbädd som kan bestå av träd, örter och gräs. Ett alternativ till att använda
växtbädd är att använda ränndalar vilka leder vattnet vidare till grönytor för
fördröjning och rening.

o

Rain garden/växtbädd
Rain gardens är planteringar som kan ta emot vatten. Dit kan ytligt avrinnande vatten
ta sig från omgivande mark.

o

Dagvattenmagasin under mark
Om fördröjningsbehovet är svårt att tillgodose med öppna fördröjningslösningar kan
fördröjning också anordnas under mark genom att ersätta jord med material av en
större porvolym, ex. makadam. Den här typen av lösning har dock väldigt låg
reningskapacitet.
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Figur 19. Grön streckad linje visar ungefärligt läge för dagvattenledning där vatten får släppas på. Gul markering visar det
område dit naturlig höjdsättning leder vatten.

Marken inom planområdet består till största delen av postglacial lera, vilket gör att vatten har svårt att
infiltrera. Möjlighet för infiltrationslösningar finns endast i planområdets norra del där marken består
av morän. Marken där är dock blockig och området är högre beläget än det område som ska
exploateras. Det kan också vara önskvärt att behålla den skogsdunge, som nu står på den infiltrerbara
ytan, som avskiljare mot Lillsjö badväg. Terrängen söder, väster och norr om planområdet lutar så att
vattnets väg går över den planerade exploateringen. Terrängens naturliga höjdsättning gör sedan att
vatten rinner mot planområdets nordöstra del. Det är också här anslutning till det kommunala
dagvattennätet tillåts.
För att undvika att vattnet samlas inom planområdet rekommenderas ett avskärande dike längs dess
gräns, så att det inkommande vattnet istället leds runt området. Diket bör anläggas med självfall så att
vattnet leds mot ett område öster om äldreboendet, där det kan anslutas till dagvattennätet, via en
dräneringsledning i dikets botten. Dikets dimensioner avgör hur mycket vatten det kan fördröja.
Eftersom vattnet i dikets avleds innan det kommer in på planområdets exploaterade yta och
huvudsakligen kommer från naturmark, anses ytterligare rening än vad som sker i dikets bevuxna yta
överflödig.
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Figur 20. För att undvika att vatten rinner in på planområdet rekommenderas ett avskärmande dike längs dess gräns, så att
det inkommande vattnet istället leds runt planområdet.

I öster, längs Granhammarsvägen, kan diket ledas via en skålad plantering/rain garden. Även denna
med dräneringsledning i botten, som kopplas på dagvattennätet. Med hjälp av höjdsättningen väster
om denna plantering/rain garden kan ytavrinnande vatten också ledas hit. Detta vatten har sannolikt
högre halt av föroreningar och därför ett större behov av rening.
Ytterligare fördröjningsvolym och reningsmöjlighet kan skapas genom att anlägga gröna tak anläggas
på alla byggnader och från stuprör kan vatten ledas via utkastare till mindre växtbäddar.
Sekundära avrinningsvägar bör alltid säkerställas då överskottsvatten som vid kraftiga regn inte kan
tas om hand av dagvattenlösningar måste avledas på ett säkert sätt för att minimera risken av
översvämningar och stående vatten. Alla ytor som ska fungera som sekundära avrinningssystem bör
vara nedsänkta i förhållande till de som inte ska svämmas över. Överskottsvatten från planområdet
samlas överskottsvatten nordöst om äldreboendet och tar sedan sannolikt vägen genom gångtunneln
under Granhammarsvägen. Under projekteringen ska frågan om sekundära avrinningsvägar hanteras i
samband med höjdsättningen av det nya området och hur man ska hantera det vatten som rinner ned
mot tunneln.
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Föroreningsbelastning
Planområdet ligger inom avrinningsområde till ekologiskt särskilt känsliga vattenområden och
våtmarker. Lillsjön ligger inom ESKO (ekologiskt särskilt känsliga områden) och är ett naturvärde av
kommunalt intresse. Eftersom sjöarna har mycket långsam vattenomsättning är de känsliga för utsläpp.
Lillsjön har ett bättre siktdjup än Örnässjön, som tidigare varit för högt belastad av lantbruk samt är
känslig för ytterligare belastning av fosfor. Sumpskogen mellan sjöarna minskar belastningen på
Lillsjön, som rinner ut i Västra Broviken. Sjön har höga naturvärden och är känslig på grund av
mycket långsam vattenomsättning och hög närsaltbelastning.
Det finns goda möjligheter att hantera dagvatten inom planområdet vilket planeras enligt ovan avsnitt:
Teknisk försörjning, dagvatten. Planens genomförande bedöms inte medföra påverkan av de
ekologiskt känsliga områdena genom utsläpp.

Vatten och avlopp
Inom planområdet producerar Kommunalförbundet Norrvatten kommunens dricksvatten.
Äldreboendet och förskolan kommer att anslutas till befintligt ledningsnät.
Genom planområdet korsar kommunens stamledningsnät för vatten- och avlopp. Byggnaderna inom
planområdet kommer ges sådan placering att ledningsnätet inte påverkas. Områden som säkerställer
allmänna ledningar (u-områden) har placerats med tre meter om vardera sidan ledningarna.

Värme
Genom planområdet korsar E.ONs fjärrvärmeledning. Ledningen leds från den planskilda korsningen
vid Granhammarsvägen västerut mot Tibblehöjden. Ledningen flyttades vid byggnationen av
äldreboendet. Ett område som säkerställer allmänna ledningar (u-områden) har placerats med tre meter
om vardera sidan ledningarna.

El, tele, bredband
Skanova har en fiberledning som korsar planområdet. Ledningen som påverkas leds tvärs över
planområdet från öster mot Lillsjö Badväg. Ledningen flyttades vid byggnationen av äldreboendet.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har ett system för
insamling av matavfall.
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Konsekvenser av planens genomförande
Sociala konsekvenser
Planområdet nyttjas idag för spontanidrott, högtidsfirande och en mötesplats för främst ungdomar.
Genom att den öppna gräsytan exploateras leder detta till att en del av aktiviteterna inte lägre
möjliggörs på platsen.
Området kring Lillsjön erbjuder goda möjligheter till rekreation, möten samt spontanidrott.
Samhällsnyttan av att planlägga området samt de alternativa möjligheterna för fortsatt lek och rörelse i
närliggande område bör ses som tungt vägande skäl för ianspråktagandet av denna mark.
I samband vid anläggandet av förskola sker även en upprustning av den del av Lillsjö badväg och de
gång- och cykelbanor som omfattas av planförslaget. Planområdet är redan idag tillgängligt med
kollektivtrafik och gång- och cykel, men detta kommer ytterligare förbättras, vilket är positivt då
statusen förstärks för hållbara färdmedel.
Ianspråktagandet av platsen innebär att ytan för sommarparkering försvinner. Nya, permanenta
parkeringar anläggs inom naturreservatet och inom planområdet. Detta ger positiva effekter för
besökare en större del av året. Under de dagar med högst beläggning kan det ändå
sommarparkeringens upphörande få negativa konsekvenser för besökare vid badet.
Med planens genomförande kommer ett antal förskoleplatser beredas och området till viss del
iordningställas för lek. Barnperspektivet är väl integrerat i planförslaget genom stora friytor kopplade
till verksamheten, närheten till naturmark och det kommande naturreservatet kring Lillsjön. Det är
viktigt att förskolor ligger i nära anslutningen till bostäder, för att underlätta vardagen för barnfamiljer.
I Upplands-Bro översiktsplan pekas utvecklingsområden för bostäder ut inom ett nära avstånd till
förskolan.

Miljökonsekvenser
Planens genomförande förväntas inte innebära en sådan trafikökning vilket har en effekt på
trafikbuller. Den genomförda bullerutredningen redovisar att föreslagen markanvändning inte kommer
att påverkas negativt av trafikbuller och inga åtgärder krävs för att åstadkomma goda boende- och
utevistelsemiljöer.
Planförslaget ligger i direkt anslutning till det naturreservat som föreslås upprättas för Lillsjön och
Örnässjön. Planområdet tangerar området för naturreservat och någon åtgärd kommer inte att
genomföras inom dess avgränsning. I planförslaget tas oexploaterad naturmark i anspråk. Genom en
reglering av byggrättens storlek möjliggörs en så stor andel friyta som möjligt. Bebyggelsen ska
anpassas mot befintliga miljöer. I planförslaget säkerställs naturmark i så hög utsträckning som möjligt
och bevarandevärda träd i gatumiljön säkerställs. Inom planområdet förbättras gång- och
cykelmöjligheter som även är en positiv åtgärd för tillgängligheten till rekreationsområdet.
Genom planförslaget förändras området från en rekreationsyta till ett boendeområde med hårdgjorda
ytor såsom tak och körytor. För att hantera rening och fördröjning av dagvatten inom planområdet
kommer infiltrerande åtgärder såsom dike, översilningsytor, raingardens, underjordiska
fördröjningsmagasin och växtbäddar att utredas vidare under planprocessen samt vidare under
projekteringsfasen av marken.
Förskolan kommer dels att generera transporter såsom leveranser av mat och varor men främst
kommer transporter handla om att hämta och lämna barn. Trafikalstringen till förskolan kommer att bli
cirka 530 trafikrörelser/ dygn. Trafikrörelserna uppskattas till en stor andel vara bilåkande.
Placeringen av verksamheten är god utifrån möjligheter att nyttja kollektivtrafik. På
Granhammarvägen finns en busshållplats i direkt anslutning till planområdet. Det kommer också
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finnas goda möjligheter att ta sig till och från området via gång- och cykelvägar. Gång- och
cykelvägarna som passerar planområdet kommer att förbättras med markmaterial och belysning.
Under Granhammarvägen förbinder en planskild korsning planområdet med resten av Kungsängen.
För att ytterligare underlätta för cyklister ska cykelparkeringar iordningställas intill förskolan så att de
kan försörja både barn och vuxna. Detta ska även underlätta för de föräldrar som väljer kollektivtrafik
som färdmedel efter att ha lämnat barn vid förskolan.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär till viss del hushållning med befintliga resurser. Befintliga investeringar såsom
gator och ledningar kan till viss del nyttjas. Kommunen står för underhåll av den allmänna platsen,
vilket innebär kostnader såsom upprustning av Lillsjö badväg och gång- och cykelbanor, flytt av
sommarparkering samt skötsel av naturmark. Åtgärder på kvartersmark såsom anläggande av
parkering och flytt av ledningar tillfaller Exploatören.
Planförslaget innebär att byggnader uppförs på tidigare oexploaterad mark. Dessa ska anslutas till det
befintliga kommunala ledningsnätet. Anslutning till befintligt nät finansieras av Exploatören enligt vid
debiteringstillfället gällande taxa.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen ansvarar för den allmänna platsmarken och de kommunala vatten- och avloppsledningarna
inom området. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för kvartersmark för förskolan. Exploatören ansvarar för anläggande samt drift
och underhåll av bebyggelse och enskilda anläggningar på kvartersmark för förskola
Avtal
Kommunen har tecknat markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter för förskolan, vilket innebär att
parterna i samband med slutligt förslag till detaljplan (antagandehandlingar) ska teckna ett köpeavtal
samt överenskommelse om exploatering. Plankostnader regleras i markanvisningsavtalet, ett särskilt
planavtal kommer därför inte att tecknas.
Markanvisningsavtalet innebär att Odalen Fastigheter kommer att köpa fastigheten som avstyckas för
förskola av kommunen enligt värdering. Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering reglerar
fördelningen av kostnader mellan kommunen och Odalen fastigheter i samband med genomförandet
av planen. Avtalet behandlar kostnader för gator och allmänna platser, anslutningskostnader,
gestaltningsprogram, dagvattenhantering, parkering, ansvar vid skador på träd och vegetation på
allmänna platser och avfallshantering.
Konsekvenser av att planen genomförs med markanvisningar är att de allmänna anläggningar som
utförs finansieras genom de intäkter som markförsäljningen ger. Kommunens fastighetsinnehav
minskas därför något.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Upplands-Bro kommun äger idag fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3. Efter ett plangenomförande
avser Upplands-Bro genom avstyckning sälja del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 som omfattar
förskolan till Odalen fastigheter AB. Förskolan kommer att styckas av till en egen fastighet.
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Fastighetsbildning och ledningsrätter
Detaljplanen möjliggör avstyckning av område för förskola (7412 kvadratmeter). Detta medför att den
kommunägda fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 minskar med 7412 kvadratmeter.
Fastighetsbildning sker genom lantmäteriet. För förskolan kommer en ny fastighet att bildas som
överensstämmer med användningsgränsen. Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig
fastighetsbildning, i detta fall avstyckning, i enlighet med upprättat köpeavtal samt överenskommelse
om exploatering. Om det utöver avstyckning enligt ovan för exploateringen av förskolan krävs
ytterligare fastighetsbildningsåtgärder som servitut, gemensamhetsanläggningar etc. åligger det
exploatören att ansöka om och bekosta sådana fastighetsbildningsåtgärder.

Figur 11. Föreslagna nya fastigheter inom planområdet. Fastighetsstorlek redovisas under respektive markanvändning.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
För exploateringen krävs flytt av befintliga ledningar. Flytt av befintliga ledningar inom fastigheter för
förskola åligger ansvaret för samordning med ledningsägare och kostnadsansvar hos exploatören.
Planområdet avses ansluta till befintliga kommunala ledningar för vatten- och avlopp.
Ledningar för kommunalt vatten och avlopp säkerställs genom ledningsrätt inom kvartersmark innan
fastigheten säljs. Inga ersättningar kommer att utgå för ledningsrätten eftersom det är en kommunal
ledning som ligger på kommunens fastighet.
Befintliga avtalsservitut genom planområdet (med Skanova) kommer att sägas upp eftersom ledningen
måste flyttas.
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Ekonomiska frågor
Ekonomiska frågor för kommunen:
• Kostnad och ansvar för flytt av sommarparkering tillfaller kommunen och
trafiksäkerhetsåtgärder vid infarten från Granhammarsvägen. Kostnaderna bedöms täckas av
intäkterna fån markförsäljningen.
• Kostnader för utbyggnad av gator bekostas av kommunen
• Kostnader för avstyckning tillfaller kommunen
• Kostnad och ansvar för flytt av ledningar inom allmän platsmark tillfaller kommunen.
• Kostnader för bildande av ledningsrätt tillfaller kommunen
• Kostnader för utbyggnad av gång- och cykelvägar tillfaller kommunen
• Kostnader för utbyggnad av allmän parkeringsplats tillfaller kommunen
• Kostnader för drift av allmänna platser: naturområden, gator, gång- och cykelväg samt allmän
parkeringsplats
Ekonomiska frågor för exploatören:
• Framtagandet av planhandlingar bekostas av exploatören
• Kostnad och ansvar för flytt av ledningar inom förskolan tillfaller exploatören
• Avgift för anslutning till kommunalt vatten- och avlopp utgår enligt fastställd taxa
• Plankostnader tillfaller exploatören

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.

Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks av Upplands-Bro kommun hos Lantmäteriet i Stockholms län.

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

Medverkande i projektet
Till grund för detaljplanen ligger studier av buller, dagvatten, geoteknik och trafik. Plankartan har
upprättats av Sweco Architects AB genom Linnéa Forss. Planhandlingarna fram till och med
granskning nr 1har upprättades av Sweco Architects AB genom Linnéa Forss och Kristina Nitsch.
Underlaget till planen har tagits fram genom samarbete mellan Marge arkitekter, Land Arkitektur,
Odalen fastigheter och Upplands-Bro kommun. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på
kommunens tekniska avdelning, byggavdelning, miljöavdelning och kultur- och fritidskontoret har
också bidragit till arbetet.
Upprättad 2018-01-08 av
Planavdelningen
Exploateringsavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Lina Wallenius
Planarkitekt
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Lena Aldenhed
Projektledare exploatering
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Vår beteckning
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Samråd om detaljplan för Rankhus, etapp 1 (del
av Ekhammar 4:268 mfl) nr 1503, Kungsängen
Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande över Samråd om detaljplan för Rankhus, etapp 1
(del av Ekhammar4:268 mfl) nr 1503, Kungsängen godkänns.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 6 december 2017, sänds förslag till
detaljplan för Rankhus, etapp 1, (del av Ekhammar 4:268 mfl) nr 1503,
Kungsängen och miljökonsekvensbeskrivning ut för samråd enligt reglerna för
normalt planförfarande (SFS 2010:900)
Utbildningskontoret har yttrat sig över förslaget

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2018



Samrådshandlingar för Rankhus, etapp 1

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att planlägga markområdet närmast norr om E18
som den första etappen i en kommande utbyggnad av den nya stadsdelen
Rankhus. Målet är att redan från början skapa en tät stadsliknande
bebyggelsestruktur med bostäder, handel, service och skolor som byggs ut i ett
sammanhang. Planområdets sydvästra del förbinds med Västra Rydsvägen och
centrala Kungsängen via en ny huvudgata under E18.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Detaljplanen möjliggör cirka 2900 bostäder, 8 förskolor med sammanlagt 44
avdelningar, 4 skolor med plats för ca 1825 elever (låg- och mellanstadieskola
ca 425 per skola, högstadieskola ca 550) samt ca 3600 kvm tillkommande ytor
för handel, ytor i bottenvåningar på bostadskvarter för centrumändamål, en
idrottshall samt ytor med tillhörande kommunala servicefunktioner.
Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret har inga specifika invändningar mot förslag till detaljplan, för
Rankhus, etapp 1, nr 1503, Kungsängen

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2018-02-01

Vår beteckning

UN 18/0011

Det tänkta området är en helt ny stadsdel i Upplands-Bro och
Utbildningskontoret har varit delaktiga under framtagandeprocessen. Den
föreslagna detaljplanen har tagit hänsyn till det i Utbildningsnämndens
beslutade ramprogram, Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro
kommun, och de nyckeltal och ytor som finns beskrivna där.

Barnperspektiv
Ovan angivet förslag till detaljplan, etapp 1, för Rankhus, nr 1503 Kungsängen
inte står i strid med barnets bästa.

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef
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1. Samrådshandlingar för detaljplan för Rankhus, etapp 1 (del av
Ekhammar 4:268 mf.l.) nr 1503, Kungsängen
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Samhällsbyggnadskontoret
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Skickat:
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e-post 1 av 5: Samråd om detaljplan för Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar
4:268 m.fl.) nr 1503, Kungsängen
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Kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2017 -....pdf; Plankarta
Rankhus etapp 1 1503 samråd.pdf; Planbeskrivning Rankhus etapp 1 1503
samråd.pdf; Kortversion Planbeskrivning Rankhus etapp 1 1503 samråd.pdf;
Programsamrådsredogörelse Rankhus.pdf; Programsamrådsredogörelse
Rankhus PULAD.PDF; MKB Rankhus etapp 1 1503 samråd.pdf;
Behovsbedömning Rankhus etapp 1 1503 samråd.pdf; Remisslista samråd
Rankhus etapp 1 nr 1503.pdf

E-post 1 av 5. Utskicket består av totalt 5 mejl. Uppdelningen beror på att filerna
är stora.
Samråd om förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.) nr 1503
Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Vår beteckning KS 15/0532
Information om ärendet återfinns i bifogade filen Underrättelse om samråd.

E-post 1 innehåll:
- Underrättelse om samråd
- Samrådsbeslut KS 20171206
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Planbeskrivning, kortversion
- Programsamrådsredogörelse
- Programsamrådsredogörelse PULAD
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Behovsbedömning
- Remisslista
E-post 2-5 innehåll:
- Gestaltningsprinciper uppdelade i fyra delar.

Med hälsningar
Inger Broström
Planadministratör

Planavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon direkt: 08-581 696 22
Telefon växel: 08-581 690 00
inger.brostrom@upplands-bro.se
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SÖDRA PARKSTRÅKET
LANDSKAP

Det Södra parkstråket sträcker sig från gröna dalen i väster till
ryssgraven i öster. Från gröna dalen leder en stig i anslutning till den
storvuxna granskogen. Där granskogen glesar ut och övergår i tallskog leder stigen upp till det långsträckta parkområdet som anläggs
mellan E18 och den nya bebyggelsen. Parkområdet ligger skyddat
från E18 bakom bullervallar, berghällar och sparad natur. Parkstråket
utgörs av en serie landskapsrum med olika karalktär och funktion.
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UTKIKSTORGET
LANDSKAP

Orienteringsfigur

Allékvarteren avslutas i väster med en radhuslänga och en gårdsgata. Gårdsgatan i sin tur avslutas med ett litet torg som vi kallar
utkikstorget. Här finns några sittplatser och planteringar, och
möjligheter att blicka ut över granskogen som bevaras i slänten ner
mot fornlämningsområdet.
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NATURLEKPLATS

Orienteringsfigur

LANDSKAP

I södra parkstråket skapas en större naturlekplats som blir en
mötesplats för områdets unga och småbarnsföräldrar. Lekplatsen är
placerad i anslutning till de kvarter där förskola kan inrymmas. Temat
för lekplats skulle kunna vara klättring, där bergkanter, utsparade
stenklippor etc får utgöra basen för lekredskapen. Topografin utnyttjas och lockar barnen till att leka vidare ut i skogsområdet.
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DAMMTORGET
LANDSKAP

Orienteringsfigur

I Esplanadens förlängning övergår gatan i ett gångfartsområde som
avslutas med ett litet torg som skjuter ut i en dagvattendamm. På
torg finns sittplatser och några träd. Torget trappar ned i dammen.
På motstående sida möter bergskanten som avskärmar mot E18.
Bergskanten, dammen och torget blir en speciell miljö och utgör
fond för Esplanaden.
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BULLERAVSKÄRMNING
UTBREDNING AV BULLERPLANK OCH VALL

Den bulleravskärmning som skapas av bergspartiet som sparas mellan E18 och Södra parkstråket kompletteras med vall i västra delen
av stråket och med en 1,5 m hög skärm i vägkant (blå på planen) vid
påfarten till till E18. Vall anläggs så långt som topografin tillåter utan
att göra för stora ingrepp i skogsmiljöerna. För att uppnå ytterligare
bulleravskärmning kompletteras denna med 3 m högt plank (rött på
planen).
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LEK & AKTIVITET
TEMATISK KARTA
DAGVATTENPARK
LOD
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SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

KV. M1
FÖRSKOLA

TEMATISK KARTA

FÖRSKOLA

SKOLA

KV. M1
SKOLA

KV. M3
FÖRSKOLA

KV. N4
SKOLA

TOTALT FÖRSKOLOR/SKOLOR ETAPP 1
ANTAL FÖRSKOLOR: 8 ST
MED 8 AVDELNINGAR: 3 ST
MED 6 AVDELNINGAR: 2 ST
MED 4 AVDELNINGAR: 3 ST
KV. B1
FÖRSKOLA

ANTAL SKOLOR: 4 ST
MED ÅRSKURS F-6: 3 ST
MED ÅRSKURS 7-9: 1 ST
KV. M3
FÖRSKOLA

AVDELNINGAR:
4 ST
ANTAL BARN:
80 ST
ANTAL BTA:
880 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 2 ST I BOSTADSHUS
ANTAL KVM GÅRD PER BARN OM
HELA GÅRDEN: 30 KVM

AVDELNINGAR:
8 ST
ANTAL BARN:
160 ST
ANTAL BTA:
1760 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 2 ST
ANTAL KVM GÅRD PER BARN: 23 KVM

KV. B2
FÖRSKOLA

KV. M1
FÖRSKOLA

AVDELNINGAR:
4 ST
ANTAL BARN:
80 ST
ANTAL BTA:
880 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 2 ST I BOSTADSHUS
ANTAL KVM GÅRD PER BARN OM
HELA GÅRDEN: 26 KVM

AVDELNINGAR:
8 ST
ANTAL BARN:
160 ST
ANTAL BTA:
1760 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 2 ST
ANTAL KVM GÅRD PER BARN: 30 KVM

KV. E1
FÖRSKOLA

KV. D3
SKOLA

AVDELNINGAR:
4 ST
ANTAL BARN:
80 ST
ANTAL BTA:
880 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 2 ST
ANTAL KVM GÅRD PER BARN: 12 KVM

ÅRSKURS:
7-9
ANTAL ELEVER:
550 ST
ANTAL BTA:
6100 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 3 ST
ANTAL KVM GÅRD PER ELEV: 15 KVM

KV. G1
FÖRSKOLA
AVDELNINGAR:
6 ST
ANTAL BARN:
120 ST
ANTAL BTA:
1320 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 2 ST
ANTAL KVM GÅRD PER BARN: 24 KVM
KV. H3
FÖRSOLA
AVDELNINGAR:
6 ST
ANTAL BARN:
120 ST
ANTAL BTA:
1320 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 2 ST
ANTAL KVM GÅRD PER BARN: 29 KVM
KV. H4
FÖRSKOLA
AVDELNINGAR:
8 ST
ANTAL BARN:
160 ST
ANTAL BTA:
1760 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 2 ST
ANTAL KVM GÅRD PER BARN: 22 KVM

KV. H3
FÖRSKOLA

KV. B1
FÖRSKOLA

KV. H4
FÖRSKOLA

KV. B2
FÖRSKOLA

KV. D3
SKOLA
KV. G1
FÖRSKOLA

KV. E1
FÖRSKOLA

KV. G1
SKOLA
ÅRSKURS:
F-6
ANTAL ELEVER:
425 ST
ANTAL BTA:
4700 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 3 ST
ANTAL KVM GÅRD PER ELEV: 18,5 KVM
KV. M1
SKOLA
ÅRSKURS:
F-6
ANTAL ELEVER:
425 ST
ANTAL BTA:
4700 KVM
ANTAL VÅNINGAR: 3 ST
ANTAL KVM GÅRD PER ELEV: 18,5 KVM
GENERELLT BERÄKNINGAR
ANTAL BARN PER AVDELNING FÖRSKOLA: 20 ST
ANTAL LOA PER BARN/ELEV: 10 KVM
ANTAL BTA PER BARN/ELEV: LOA 10 KVM x 1,1
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KV. G1
SKOLA
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PLATSBILDNINGAR
TEMATISK KARTA
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ENTRÉ RANKHUS MÄLAREN

PLATSBILDNINGAR

PARKMARK

GRÖN GATA MED LOD

0 10

ETAPPGRÄNS, DPI

50

5
RANKHUS ETAPP 1 / ÖVERSIKT

HANDEL
TEMATISK KARTA

HANDEL I HELA MARKVÅNINGEN. BOSTÄDER OVANPÅ

LOKALER I MARKPLAN UTMED GATAN. FÖRHÖJD SOCKELVÅNING

LOKALER I STRATEGISKA LÄGEN
ETAPPGRÄNS DP1

SPORTHALL
BIBLIOTEK
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GRÖNA DALEN

ÅTERVINNINGSSTATIONER
TEMATISK KARTA

Enligt avfallsplanen för Upplands-Bro:
“Avfallshanteringen ska vara tydlig, attraktiv och begriplig... ...Avfallshanteringen
ska organiseras så att god servicenivå uppnås för avfallslämnarna inom ramen
för ekonomiska mål och miljömål.”
PLACERING
Samtliga återvinningsstationer ligger i anslutning till gata som tung trafik har lätt
att navigera till, samtidigt som invånarna ska störas så lite som möjligt av förhöjd
ljudnivå eller lukt. Syftet bakom återvinningsstationernas placeringar är samtidigt
att vara lättillgängliga för områdets invånare för att uppmuntra till källsortering.
GESTALTNING
Återvinningsstationerna ska ha en genomtänkt gestaltning som harmoniserar
med gaturummet och gör det synligt och attraktivt att källsortera. Vardera plats
skulle kunna markeras med hjälp av ett konstverk av återvunnet material.
KUNGSÄNGEN
I övriga Kungsängen finns totalt fem återvinningsstationer som är förlagda vid
platser som t ex torg, parkeringar eller skolor.
AVSTÅND
Enligt det nationella avfallsrådet bör en strävan vara att en majoritet av hushållen
ska ha tillgång till en återvinningsstation inom 400 m gångavstånd.
För långt avstånd till återvinningscentraler är dock en starkt bidragande faktor till
att källsortering uteblir, därför är strävan att majoriteten av invånarna i Rankhus
ska ha kortare gångavstånd till närmsta återvinningsstation.

NATURMARK

8

E1

PARKMARK

ETAPPGRÄNS DP1

ÅTERVINNINGSSTATION

UPPTAGNINGSOMRÅDE 200 m
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Exempel
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AVFALLSHANTERING

Exempel

TEMATISK KARTA
Exempel

Exempel

Exempel

Exempel

Exempel
Exempel

AVFALLSHANTERING

SOPRUM

UNDERJORDSBEHÅLLARE
Placeras inom gårdsmark eller i parkeringszoon gata

Exempel

NG

ÅLLARE

Exempel
SOPRUM

SOPKÄRL
Egna sopkärl / enfamiljshus

eller i parkeringszoon gata

us

ykelbanor och tänkt busstrafik

Exempel

SOPRUM
Vid gator som innehåller cykelbanor och tänkt busstrafik
0 10

50
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GATUTYPER
TEMATISK KARTA
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Ett urval av gatutyper presenteras nedan. Samtliga gatutyper
återfinns i bilagan.
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GATUTYP A1 + A2
TEMATISKT KARTA - GATUTYPER

Sektion 1:200 (A3)

GATUTYP A1+A2
Bredd: 21 m
BELYSNING
Stolparmatur med ungefärlig intervall på 16 m. Större
belysningsarmatur, anpassat efter gatans dimensionering.
CYKLISTER & FOTGÄNGARE
Trottoar på 2,5 m på vardera sida för fotgängare, samt en 2 m
enkelriktad cykelbana i samma nivå. Gång- och cykelbana ligger i
samma nivå men skiljs åt genom markbeläggning. Övergång sker på
utmålade övergångsställen samt via upphöjd passage för gång och
cykel.
PARKERINGSMÖJLIGHETER
Kantstensparkering som kan användas till besöksparkering finns på
vardera sida och varvas med trädplanteringar och avstigningszoner
där bussen ska stanna. För gatutypen A2 förläggs en avlastningszon
i fältet för kantstensparkering vid skolor och förskolor. På valda
platser används även denna zon till cykelparkering. Gatutypen A1
har ej avlastningszon i gatan, men har i övrigt samma egenskaper.
VEGETATION
Träd i planteringar med jämna intervall. Upprätta, stora träd
med kronbredd som fyller ut gatutummet och tar ned skalan.
Trädplanteringarna fungerar öven som infiltrationsytor för dagvatten.
Planutsnitt 1:200 (A3)
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GATUTYP B1, B2, B3
TEMATISKT KARTA - GATUTYPER

Sektion B1 1:200 (A3)

Sektion B2 1:200 (A3)

Sektion B3 1:200 (A3)

Planutsnitt B2 1:200 (A3)

Planutsnitt B3 1:200 (A3)

GATUTYP B1, B2, B3
Bredd: 10,5 - 14,5 m
BELYSNING
Stolparmatur med ungefärlig intervall på 16 m.
CYKLISTER & FOTGÄNGARE
Trottoar på 2,5 m på vardera sida för fotgängare, cyklister tar sig
fram i körbanan. Övergång sker för fotgängare i gatuhörn
PARKERINGSMÖJLIGHETER
B1 - Kantstensparkering som kan användas till besöksparkering finns
på vardera sida och varvas med trädplanteringar. På valda platser
finns även cykelparkering. En avlastningszon förläggs i fältet för
kantstensparkering vid skolor och förskolor.
B2 - Pga av utfarter från villatomter finns kantstensparkering endast
på ena sidan av körbanan. Dessa varvas även med trädplanteringar.
På valda platser finns cykelparkering. En avlastningszon förläggs i
fältet för kantstensparkering vid skolor och förskolor.
B3 - Pga av utfarter från villatomter på båda sidor finns ingen
kanstensparkering. Parkering för de boende sker på tomten och för
besökare finns kanstensparkering på närliggande gator.
VEGETATION
B1 - Träd i planteringar med jämna intervall. Upprätta, medelstora
träd med kronbredd anpassad till gaturummet. Trädplanteringarna
fungerar öven som infiltrationsytor för dagvatten.
B2 - Träd i planteringar med jämna intervall. Mindre till medelstora
träd för ökad smågatskänsla. Trädplanteringarna fungerar även som
infiltrationsytor för dagvatten.
B3 - Den smalare gatubredden innebär uteblivna gatuträd, men då
denna gatutyp förekommer i radhuskvarter återfinns grönska i form
av angränsande trädgårdar.
Planutsnitt B1 1:200 (A3)
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GATUTYP C1
TEMATISKT KARTA - GATUTYPER

Sektion 1:200 (A3)

GATUTYP C1
Bredd: 15,5 m
BELYSNING
Stolparmatur vid trottoar med ungefärlig intervall på 16 m.
CYKLISTER & FOTGÄNGARE
Trottoar på 2,5 m på vardera sida för fotgängare, cyklister tar sig
fram i körbanan. “Regnträdgårdsytan” luckras ibland upp med
gångstigar och sittytor i planteringarna, i övrigt sker övergång för
fotgängare i gatuhörnen.
PARKERINGSMÖJLIGHETER
Kantstensparkering på ena sidan av körbanan varvas med
trädplanteringar. På valda platser finns cykelparkering.
VEGETATION
Träd i planteringar med jämna intervall längs sidan med
kantstensparkering. Regnträdgårdsytan med sina varierande
planteringar fungerar som infiltrationsbuffert och ger ett estetiskt
rekreationsvärde.
Referensbilder på övergångar i infiltrationsplanteringar, Norra
Djurgårdsstaden

Planutsnitt 1:200 (A3)
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BILAGA

GATUTYP D1, D2
TEMATISKT KARTA - GATUTYPER

VÄGNÄT S.5 D.1
V

Sektion 1:200 (A3)

Sektion 1:200 (A3)

PLAN
SKALA1:500 (A3)

V

VÄGNÄ

GATUTYP D1, D2

VÄGNÄT S.5 D.2

TOPIA 170118

Bredd: D1 - Varierar, D2 - 15,5 m.

V

BELYSNING
D1 - Parkbelysning längs med gångstråket.
D2 - Stolparmatur vid trottoar med ungefärlig intervall
på 16 m.
CYKLISTER & FOTGÄNGARE
D1 - Shared space/gåfartsgata
D2 - Fotgängare och cyklister tar sig fram i körbanan.
“Regnträdgårdsytan” luckras ibland upp med
gångstigar i planteringarna, i övrigt sker övergång för
fotgängare i gatuhörnen.

VEGETATION
D1 - Varierande vegetation längs hela stråket
D2 - Träd i planteringar med jämna intervall längs
sidan med kantstensparkering. Regnträdgårdsytan
med sina varierande planteringar fungerar
som infiltrationsbuffert och ger ett estetiskt
rekreationsvärde.

V

V

PARKERINGSMÖJLIGHETER
D1 - På valda platser finns cykelparkering.

Planutsnitt 1:200 (A3)

Planutsnitt 1:200 (A3)
SNITT
1:100 (A3)
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GATUTYP E1
TEMATISKT KARTA - GATUTYPER

Sektion 1:200 (A3)

GATUTYP E1
Bredd: 23,5 m
BELYSNING
I parkstråket återfinns lägre parkbelysning vars ljusstyrka
och placering är anpassad för att inte skapa bländning eller
ljusinstrålning för de boende.
CYKLISTER & FOTGÄNGARE
Gångfartsgata i avvikande markbeläggning på 4 m på vardera sida
för fotgängare, cyklister tar sig fram i körbanan. Fotgängaren leds
med hjälp av ett upphöjt gångstråk igenom parken. Körbanorna
på vardera sida om parken har avvikande markbeläggning för att
signalera gångfartsområde.
PARKERINGSMÖJLIGHETER
Längs denna gata prioriteras fotgängarens upplevelse och den
gröna kopplingen mellan parkerna. Därför sker parkering längs
närliggande gator.
VEGETATION
Den 15,5 m breda parkdelen har förutom aktivitestytor, gräsmattor
och prydnadsplanteringar även nedsänkta infiltrationsplanteringar för
LOD.
Referensbilder från Sönder Boulevard, Köpenhamn.

Planutsnitt 1:200 (A3)
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FICKHÅLLPLATS
Gröna dalen
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DAGVATTEN
TEMATISK KARTA

ETAPPGRÄNS
ÖPPET DAGVATTENDSTRÅK
LOD, Infiltration/magasin på
fastighet
AVVATTNING MOT MAKADAM
MAGASIN I GATA
REGNTRÄDGÅRD
MAKADAMMAGASIN I
FASTIGHETSGRÄNS
TORRDAMM

8
E1

STÖRRE MAKADAMAMGASIN
YTLIG AVRINNING MOT
DAGVATTENDAMM
BREDDNING AV
MAKADAMMAGASIN
BREDDNING FRÅN
MAKADAMMAGASIN/DAMM
MAKADAMMAGASIN I GATA
DAGVATTENDAMM
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DAGVATTEN
DAGVATTENPRINCIP RADHUSKVARTER

Dagvattenprincip för radhuskvarter
Makadammagasin placeras under marknivå i lågpunkt mellan
trädgårdstomterna för att omhänderta det dagvatten som inte tas
upp av växtligheten i trädgårdarna.

0 10

Sektion A-a 1:100 (A3)

Planutsnitt 1:500 (A3)
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DAGVATTEN

A

DAGVATTENPRINCIP FÖR BOSTADSGÅRD

Dagvattenprincip för bostadsgård med garage
Vi förutsätter att taken generellt är av typen sadeltak, vilket innebär
att hälften av takdagvattnet avvattnas mot gata, och hälften mot avvattnas mot bostadsgård.
Mot gata leds takdagvatten till makadammagasin i gata. Mot gård
leds dagvattet från tak och hårdgjorda ytor på gården till makadammagasin på gårdsbjälklaget. I detta exempel är ytan som avvattnas
mot gård ca 1500 kvm. Makadammagasinet är 300 mm djupt. För att
fördröjningen ska motsvara 20mm regn ska makadammagasinet ha
en yta på 300 kvm eller ungefär en tredjedel av gårdsytan. Makadammagasinet kan utformas så att dagvatten tillförs växtbädden på
gården.

Sektion A-a

a
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a

A

DAGVATTEN
DAGVATTENPRINCIP FÖR GATA

Dagvattenprincip för gata
Regnbäddar eller makadammagasin under mark placeras i gatan för
att kunna fördröja och infiltrera det dagvatten som inte kan rinna av
mot grönområden.

Sektion A-a

nedsänkt plantering

växtbädd
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LOKALT VÄRDE

92
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KOMMUNALT VÄRDE

44

NATURINVENTERING
TEMATISK KARTA

91

REGIONALT VÄRDE

48A
45

Utdrag ur Naturivärdesbedömning vid Rankhus
2010.10.27 Ekologigruppen AB
Naturvärde / Rekreationsvärde / Upplevelsevärde

1

88

056

LOKALT VÄRDE

56

1. Gransumpskog av lågörttyp. Stort dike längst ena kanten.
5. Blåbärsrisgranskog på Rankhusberget. Välfrekventerat område med stigar och vacker
skog.
5C. Björkhage. Vacker miljö som har kulturhistoriska anor.
8. Tallskog av blåbärsristyp. Trevlig strövskog.
13A. Buskmark. Igenväxande åker. Värde för fågelliv.
13B. Fruktträdgård. Italienska villan.
44. Artrik gräsmark. Blomsterrikt.
48A. Tallöverståndare. Hällmarkstallskog. Potential för vacker strövskog, närnatur.
51A. Igenvuxen betesbacke. Björkskog av grästyp. Mycket bullerstört.
63A. Fattigkärr. Öppet odikat kärr.
63B. Hällmarkstallskog. Förekomst av gamla tallar.
86. Tallskog av blåbärsristyp. Frisk skog med stort inslag av gran och asp.
88. Björkhage vid motorvägen. Vackert område med kulturhistoria. Området är mycket
bullerstört.
91. Fattigkärr. Litet kärr med ungskog runt om. Våtmark som skyddas av markavvattningsförbud.
95. Lövskog.Triviallövskog av grästyp som står relativt glest i före detta vall. Floran
trivial. En gammal ek.
056. Punktobjekt. Info saknas. Uppdaterad info från kommunen 2017.03

63B

51A

63A

120
13B

KOMMUNALT VÄRDE
95

3. Hällmarksbrant Rankhusberget. Öppna hällmarker och hällmarksbrant. Enstaka grova
tallar. Vacker utsikt, berget används för klättring.
5B. Blockområde. Blandskog av blåbärsristyp. Mogen skog. Vackert.
6. Hällmark på Rankhusberget. Vacker utsikt men svårt bullerstört.
45. Moränrygg. Tallskog av grästyp. På kullen växer glest med grova vackra tallar.
Vackert men något igenvuxet.
48B. Bränd hällmarkstallskog. Vacker miljö med pedagogiska kvaliteteter. Vacker
lättgådd tallskog.
52. Tallskog av blåbärsristyp. Förekomst av grov tall med inslag av björk och gran.
Vacker strövvänlig skog intill utsiktsberget.
56. Grov granskog av lågörtstyp/grästyp. Mycket vacker skog med flera stigar.
92. Hällmarkstallskog. Vacker miljö med pedagogiska kvaliteter. Vidsträckt utsikt från
toppen av berget mot norr och väster.

13A
5C

8

5B

86

96
5

52
3

REGIONALT VÄRDE
120. Mälarstrand med inslag av grov gammal tall. Den rödlistade svampen tallticka
växer på många av tallarna. Strövområde vid Mälarstrand.
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Utdrag ur Naturivärdesbedömning vid Rankhus
2010.10.27 Ekologigruppen AB
Naturvärde / Rekreationsvärde / Upplevelsevärde
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OBJ 2
7:11

FORNLÄMNINGAR

K242

TEMATISK KARTA
A3
7:1

93:1
OBJ 1
8:1-2

5:1
7:2
A22
6:2

6:1

OBJ 2

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖER
Utdrag ur Arkeologisk utredning etapp 1
och Arkeologisk utredning etapp 2 för Rankhus
KUNGSÄNGEN 5:1
Fornlämning, gravfält
KUNGSÄNGEN 6:1, 2
Fornlämning (2 st), övrig kulturhistorisk lämning (1st),
gravar.
KUNGSÄNGEN 7:1, 2
Fornlämning, gravar
KUNGSÄNGEN 8:1-2
Fornlämning, fossil åker och stensättning.
KUNGSÄNGEN 93:1
Fornlämning, stensättning
OBJEKT 1
Fornlämning, grav (stensättning)
OBJEKT 2
Fornlämning, fossil åker.
OBJEKT 5
Övrig kulturhistorisk lämning, fossil åker.
Det finns inga fornlämningar i närheten.
OBJEKT 7-11
Sentida röjningsrösen.
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KVARTER D1
LANDSKAP

Orienteringsfigur

Detta kvarter omges helt av gaturum. Kvarteret är omslutet med
öppning på ett ställe, och får därmed en halvprivat karaktär.
Öppningen i kvartersstrukturen gör att det finns ett utlopp för dagvatten vid extrema regn. Gården och lägenheterna i bottenplanet
ligger ca 1,5 m över gatunivån för att minska insyn i lägenheter från
förbipasserande på omgivande gator.
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Orienteringsfigur

KVARTER D3
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)
HÖGSTADIUM

5200 m2

KOMM. SERVICE

2200 m2

TOTAL

7400 m2

CYKELPARKERING

230

PARKERINGSPLATSER
I GARAGE
BESÖKSPARKERING HÖGSTADIUM
BESÖKSPARKERING KOMM. SERVICE
TOTAL

110
11
7
128

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.
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KVARTER D3
BESKRIVNING

Karaktär
Kvarter D3 är centralt placerat i stadsdelen i direkt anslutning till
Stora Allén, Centrala Torget och Rankhusstråket. Kvarteret innehåller
en skola för årskurserna 7-9 och ger även utrymme för en byggnad
för kommunal stadsdelsservice. Kvarteret är ett nav i stadsdelen och
ramar i söder in Centrala Torget och dess publika liv. Längs Stora
Allén placeras skolbyggnaden längs gatan med en fördjupad trottoar
och entréplats för att ge byggnaden dignitet och generös angöring.
Mot öster består skolan av flera sammankopplade byggnadsvolymer som öppnar upp mot skolgård och naturmark. Byggnaderna i
kvarteret utformas trappande och är en till fem våningar höga, där
stadsdelscentret är högst och står som en solitär på centrala torget.
Härifrån når elever och besökare skolgård samt kvarterets olika
byggnader. Från Centrala Torget når man också idrotthall med intill
liggande utomhus aktivitetsyta.

Entréer & angöring
Huvudentréer för både skola och övriga kommunala verksamheter föreslås anordnas från Centrala Torget. Skolans placering
och utbredning möjliggör också sekundära entréer från samtliga
anslutande gator. Angöring med bil görs från lokalgata i norr, där
utrymme finns för tydligt indelade zoner för garageinfart, varuleveranser, korttidsparkering för lämning/hämtning samt del av personalparkering.

Parkering och avfallshantering
Väl tilltagna ytor för cykelparkering anordnas på gård i anslutning
till cykelstråk från olika riktningar. Parkeringsgarage föreslås utföras
under del av huvudbyggnad och del av gård. Detta garage huserar
möjlig del av personalparkering för skolan och parkeringsplatser för
övrig kommunal service. Garaget erbjuder också kompletterande
parkering för allmänheten som besöker exempelvis idrottshallen. På
lokalgata i nordväst uppförs kantparkering för personal och besökare. Från lokalgata nås också utrymmen för avfallshantering.

Kring Centrala Torget planeras handel, idrottshall, bostäder, skola
och stadsdelsservice kring Rankhusstråkets samlande landskapselement. Egis / BLD WaterDesign.

Skolbyggnad med uppbrutna byggnadsvolymer. Nya Kungsberget,
Linköping, Arkitema Architects.

Skolgården flätas samman med bevarad naturmark. Paviljong på
Ursviks skola, Topia Landskapsarkitekter.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

KVARTER D3
LANDSKAP

Orienteringsfigur

Skoltomten ligger vid allégatan i anslutning till busshållplats och ett
torg. Framför skolan mot Allégatan finns planteringar och informella sittplatser i form av sittmurar etc. Skolgården utgörs delvis av
naturmark. Närmast skolan är skolgården mer hårdgjord och lutar
svagt mot en regnträdgård som löper över skolgården. Gradänger
förmedlar mötet mellan skolgårdens mer plana hårdgjorda delar
och den kuperade naturdelen. Mot skogsdelen finns lekutrustning
som succesivt övergår till mer abstrakta installationer och kojor i
skogsdelen.
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KVARTER I1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)
INKL. YTA LOKAL
UPPSKATTAT ANTAL LGH

7.000 m2
100 m2
82

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

ca 200 st

BILPARKERING
BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE
BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA

45
8

0

Orienteringsfigur
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KVARTER I1
BESKRIVNING
Grönskande murar/räcken
mellan gata och gård

Karaktär
Kvarter med bebyggelse om 4 till 5 våningar för en varierad skala
och taklandskap. 5 våningar vid strategiskt hörn och läge för möjlig
lokal, och 4 våningar då kvarteret öppnar upp och går ner i skala i
sitt möte med intilliggande område med småhusbebyggelse, park
och naturmark. Räcken, lägre murar, planteringar eller trappor
avgränsar kvartersgården mot intilliggande gator för en ombonad
gårdsmiljö. Första bostadsplanet förlagt ”en halv våning upp” för att
motverka hög sockelvåning men samtidigt skydda för direkt insyn
från gatan. Lokaler i strategiska lägen för ett levande och befolkat
gatuliv och närservice för de boende.

Gård för lek
och vistelse

Entréer & angöring
Kvarterets huvudentréer mot gatorna och möjliga lokaler med
angöring.

Gröna tak som bidrar till lokalt
omhändertagande av dagvatten

Parkering och avfallshantering
Boendeparkering i garage under upphöjd gård och eventuell markparkering på kvartersmark. Besöksparkering som kantstensparkering
utmed intilliggande lokalgator. Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt inom kvarteret eller utmed lokalgata i zon
mellan körfält och trottoar.

Varierande taklandskap
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Lokaler i strategiska lägen

Orienteringsfigur

Första bostadsplanet förlagt “en halv våning upp” för att motverka hög
sockelvåning men samtidigt skydda för direkt insyn från gatan

Lokaler i strategiska lägen

Grönskande murar/räcken mellan gård och gata

1

ENTRÉ RANKHUS
OMRÅDE RANKHUS UPPLANDS-BRO
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ENTRÉ RANKHUS
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Välkommen till Rankhus

Skala 1:2000

Området “Entré Rankhus” är det första som möter besökaren efter avfarten från E18. Det bildar en portal in till den nya stadsdelen Rankhus
- “Här börjar staden”. En rondell sätter huvudriktningarna vidare in
i området med Stora Allén och Kungsvägens fortsättning. En stadsmässig bostadsbebyggelse i varierande höjder tätar till och tydliggör
gaturummen och de olika vidare riktningarna. Bostadskvarteren har
lokaler i strategiska lägen, men här finns även ett helt kvarter med
handel i bottenvåningen - lättillgängligt vid den så viktiga knutpunkten in och ut ur området. Vidare in i Rankhus nordväst, längs Stora
Allén, fortsätter den tätare stadskaraktären medan vidare sydost,
mot Mälaren, klättrar bebyggelsen upp på höjden och öppnar upp
mot naturen och utsikten över Mälaren och Kungsängen. En lägre
skala tar här vid i form av småhusbebyggelse som följer den naturliga terrängen och knyter an till den befintliga naturen i dess sluttning
ner mot vattnet. En möjlig gång- och cykelkoppling mellan Rankhus
och Kungsängen i form av en bro över E18 accentueras av ett högre hus. Tillsammans med en intilliggande torgyta bildas en naturlig
knutpunkt och utsiktsplats med access till Rankhusberget med dess
klätterklippa och fina strövskog. Det högre huset, tillsammans med
gång- och cykelbron, blir ett landmärke för kommunen väl synligt från
E18. Längs Mälarens strand löper även en tänkt strandpromenad som
fortsättning från Kungsängen fram till den befintliga Rankhusängen
som görs attraktiv och tillgänglig.Genom området “Entré Rankhus” går
även det så viktiga gång- och cykelstråket under E18; Rankhusstråket
som kopplar ihop Kungsängen och Rankhus och som sen leder vidare mot naturen, Rankhusängen och Mälarens vatten. Längs stråket
förläggs en idrottshall, möjliga kommunala funktioner, busshållplats,
skolor och förskolor som befolkar och ger liv åt platsen olika tider på
dygnet. Stråket förstärks även med vistelseytor och aktivitetsbaserade
funktioner för att öka tryggheten och blir en naturlig mötesplats och
knutpunkt för hela Rankhus och dess koppling till Kungsängen. I korsningen Rankhusstråket och Stora Allén förläggs också en torgbildning, Centrala Torget, vilken utgör en viktig nod och publik plats för
stadsdelen.
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YTOR (BTA ovan mark)
KVARTER E1

10.850 m2

KVARTER F1 handel/bostäder typkvarter

13.700 m2

KVARTER F2 idrottshall typkvarter

2.200 m2

KVARTER G1 skola/förskola

6.400 m2

KVARTER G2 typkvarter

8.400 m2

KVARTER G3 typkvarter

1.700 m2

KVARTER G4 typkvarter

3.100 m2

KVARTER G5 typkvarter

21.700 m2

TOTAL

68.050 m2
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ENTRÉ RANKHUS
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Rankhusrondellen
Från E18s stora vägrum sänks hastigheten och vägrummet minskar ju
närmare Entrén in mot Rankhus man kommer. Det gröna gaturummet
gör att föraren mentalt ställer om för att köra in i en tätare stadsstruktur
där bilar blandas med gående och cyklister. Byggnaderna ligger tätt
på gaturummet och mellan byggnad och körbana bildas små platser.
Materialen skiftar från vägmiljöns typiskt robusta material och detaljering till en mer stadsrumskaraktär med finare detaljering och uttrycksfulla material, vilket också bidrar till sänkta hastigheter och tydligare
stadsstruktur.
I stadsrummet runt entréplatsen finns möjlighet för lokaler i bottenvåningen och ett handelskvarter. Entrérummet är den första plats i
Rankhusområdet du möter när du kommer som besökare med bil och
får en utformning därefter. Rondellen är därför mer av en entréplats
och grön oas med ett konstverk än en trafikapparat. En omsorgsfull utformning stärker platsens roll som landmärke och orienteringspunkt.
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Orienteringsfigur

Markmaterialet bidrar till en tydlig stadsstruktur

Fin detaljering i val av markmaterial
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Rondellen som landmärke och tydlig entré
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BRYGGSTRÅKET
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Rekreativt bryggstråk längs Mälaren
Söder om kvarteret G5 sluttar marken dramatiskt ner mot Mälaren.
För att ta vara på det natursköna området längs Mälaren anläggs en
strandpromenad som sträcker sig i en första etapp från brofästet vid
E18 ända bort till Rankhusängen. Att göra detta till ett sammanhållet
bryggtråk skapar en förhöjd kontakt med Mälaren och är ett sätt att
tillgängliggöra området för både invånare och besökare.
Bryggstråkets karaktär och konstruktion förändras dynamiskt under
vandringen för att gestaltas i samspel med den varierande terrängen.
Stråket börjar som en träspång på naturmark längs vattenbrynet i
söder, för att sedan leda vidare i form av en träbrygga som kragas ut
från berget. Där berget används av bergsklättrare leds bryggstråket
ut från berget för att ge rum åt klättrarna.
Vid platser för vackra utblickar breddas stråket till att bilda små
rastplatser med bänkar eller Läktare för att betrakta klättringen eller
bad i mälaren.

Bryggstråk vid berg
För att undvika nedpålning i
vattnet kragas bryggstråket
ut från berget. Vid valda
platser breddas stråket och
kompletteras med sittplatser.

Bryggstråk ovan vatten
Bryggstråket leds ut ovan
vatten där det exempelvis passerar stationer för
bergsklättring.
Bryggstråk längs Nacka Strand, Stockholm

Bryggstråk på mark
Där naturen tillåter och där
fäste mot berget inte är möjligt förläggs bryggstråket i
form av träspänger på befintliga stigar längs vattnet.
Orienteringskarta bryggstråket

Träspång på naturmark i Hjortmarka naturreservat, Allingsås

5

AKTIVITETSSTRÅKET

Orienteringsfigur

LANDSKAP

Denna del av Rankhustråket formas som dels ett aktivitetsområde för
spontanidrott, och dels som ett dagvattenstråk med regnträdgårdar.
Aktivitetsområdet integreras även med sporthallens fasad, och planer på sporthallens tak. Platsen gestaltas för aktiviteter av
”streetkaraktär” såsom basket mot en korg, skate-, parkour, BMX
etc. Tanken är att skapa en plats med aktivitet och folkliv även på
kvällen, och att detta tillsammans med den öppna och överskådliga
gestaltningen av platsen för att undvika att området vid passagen av
E18 upplevs otrygg.

N
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Orienteringsfigur

KVARTER F1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)
BOSTÄDER
LOKALER
TOTAL
UPPSKATTAD ANTAL LGH

10100 m2
3600 m2
13700 m2
130

CYKELPARKERING
BOENDE
BESÖKSPARKERING BOENDE
TOTAL

260
70
330

PARKERINGSPLATSER
BOENDE I GARAGE
BESÖKSPARKERING BOENDE
BESÖKSPARKERING LOKAL
TOTAL

240
19
22
281

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.
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KVARTER F1
BESKRIVNING

Karaktär
Kvarter F1 omgärdas av Stora Allén i nordost, Kungsvägen i sydost,
E18’s påfart i sydväst och lokalgatan mot idrottshallen i kvarter F2
i nordväst. Kvarteret nås också enkelt från Centrala Torget som är
placerat diagonalt över Stora Allén. Kvarter F1 utgår stadsdelens centrala handelskvarter. Inrymt i ett bostadskvarter finns handelslokaler
i ett plan med möjlig mezzanin och bostader i tre till fem plan ovan.
Entrévåningen är öppen och domineras av transparens och entréer
till lokaler och bostäder. Byggnaderna uppförs i fyra till sex våningar och omgärdar en upphöjd bostadsgård ovan handel och garage.
Framför bebyggelsen i nordost och öster finns fördjupad trottoar och
entréplats för kommersiella och publika ändamål. Mot söder sluttar
marken ned under omgivande vägar vilket ger skyddade utemiljöer
på den annars av trafik dominerade platsen.

Entréer & angöring
Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med sekundära entréer mot innergård. Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén och
lokalgatorna i nordväst, sydväst och sydost.

Parkering och avfallshantering
Cykelparkering för boende och besökare anordnas enkelt tillgängligt
från gata och entréer. Cykelparkering för kommersiella lokaler anordnas i direkt anslutning till Stora Allén.
Besöks och boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart
från lokalgata. Viss besöksparkering sker även på gatumark i form av
kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjordiska behållare placerade i fickor längs lokalgatan i norr. Miljörum för
såväl bostäder och kommersiella lokaler möjliggörs inom fastighet.
Både underjordiska behållare och miljörum placeras tillgängligt.

Framför handelskvarteret finns utrymme för markandshandel och
uteserveringar. Enköpingsvägen, Arkitema Architects.

Bostäderna oven handelsplatsen samlas kring en enande gårdsoas.Townshend Landscape Architects.

Handelskvarteret blir ett nav i stadsdelen med större såväl som
mindre kommersiella lokaler. Paradiset, Kjellander Sjöberg.

8

KVARTER F1

Orienteringsfigur

LANDSKAP

Det här kvarteret består av en handelsdel med bostäder på de
övre våningarna, och en idrottshall. Idrottshallen omges på två
sidor av aktivitetsytor för spontanidrott o dyl. Norr om idrottshallen,
vid busshållplats finns sitt- och hängmöbler som samspelar med
liknande på torget på andra sidan allégatan.
Handelskvarteret har ytor med möjlighet för marknader och torghandel mot allégatans början och entrérondellen. Mot motorvägspåfarter
ordnas markparkering. Söder om kvarteret fortsätter parkstråket,
som här domineras av anlagd växtlighet, men med lokal naturkaraktär för att stärka spridningssamband också i de trafiktäta miljöerna.
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Orienteringsfigur

KVARTER F2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)
SPORTSHALL

2200 m2

TOTAL

2200 m2

CYKELPARKERING

80

PARKERING I GARAGE I KVARTER F1
Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.
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KVARTER F2
BESKRIVNING

Karaktär
Kvarter F2 omgärdas av Stora Allén i nordost, Rankhusstråket i nordväst, lokalgata mot kvarter F1 i söderost och E18’s påfart i sydväst.
Kvarteret innehåller områdets idrottshall som nås från en entréplats
mot Stora Allén. Kvarteret är centralt placerat i stadsdelen och ligger i
direkt anslutning till Centrala Torget och skolan i kvarter D3. För att utnyttja platsens topografiska förutsättningar och skapa goda vistelseytor kring byggnaden föreslås byggnadens friyta för sport placeras en
våning ner, så den anknyter till Rankhusstråkets lägre del i anslutning
till E18. Detta möjliggör entréer, in- och utblickar på två plan, dels från
Stora Allén och lokalgatan på en högre nivå, dels från Rankhusstråket
på en lägre. Som del av Rankhusstråket planeras ett område för sport,
lek och spontanidrott i direkt anslutning till idrotthallens nordvästra
fasad.

Entréer & angöring
Idrottshallen nås primärt från en minde entréplats mot Stora Allén.
Här ges också plats för cykelparkering, som även erbjuds i kvarterets
nordvästra hörn för cyklister från centrala Kungsängen. Förslagsvis
så kan idrottshallen också nås från Rankhusstråket via entré på det
lägre planet.

Parkering och avfallshantering
Väl tilltagna ytor för cykelparkering anordnas i anslutning till entréer.
Besöksparkering och parkering för anställda erbjuds i gemensamt
parkeringsgarage som delas med kvarter F1. Dessa kompletteras
med viss markparkering inom kvartersmark och på omslutande lokalgator. Avfallshantering hanteras från lokalgata mot kvarter F1.

Utanför idrottshallen finns utrymme för sport och spontanidrott.
Rotebro idrottshall, Topia Landskapsarkitekter.

Från sportplanen inomhus ser man ut mot Rankhusstråket. Stadsdelscentrum Vitoria-Gasteiz, ACXT Arkitekter.
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KVARTER G2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)
INKL. YTA LOKALER
UPPSKATTAT ANTAL LGH

8.400 m2
200 m2
77

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

ca 200 st

BILPARKERING
BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE
BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA
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KVARTER G2

Access ut till naturmarken,
klätterberget och Mälaren

SKOLA/FÖRSKOLA

Access ut till naturmarken,
klätterberget och Mälaren

BESKRIVNING

Karaktär
Utmed infartsrondellen östra sida sträcker sig kvarter G2 med
bostäder och möjliga lokaler utmed gatan. Kvarteret sluter tätt mot
de större huvudgatorna och dess vidare riktningar in i området,
med en varierande skala om 4 till 5 våningar. Den högre delen om 5
våningar, som frontar mot rondellen, och som sen trappar ner till 4
våningar då kvarteret öppnar upp med gården som möter småhusbebyggelse och naturen ner mot Mälaren. Stora nivåskillnader råder
runt kvarteret, vilket ger en ljus gård på en högre höjd och lokalgata
på en lägre höjd som lämplig placering av garageinfart. Kvarterets
utformning skyddar från buller vid infarten och möjliga utblickar
mot naturen och vattnet åt öster tas tillvara. Gård med underbyggt
garage vars eventuella nivåskillnader mot angränsande natur och
gångväg arbetas in i landskapsgestaltningen på ett väl omhändertagande sätt.
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Parkering och avfallshantering

S

Boendeparkering i garage under bostadsgård. Besöksparkering
som kantstensparkering utmed lokalgatan i norr. Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed lokalgatan i zon
mellan körfält och trottoar.
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Lokaler i strategiska lägen

Orienteringsfigur
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Huvudentréer för bostäder och möjliga lokaler vid strategiska lägen
förläggs mot de omgärdande gatorna. Garageinfart från den mindre
lokalgatan i norr. Angöring som kantstensparkering utmed gata.

Gården öppnar upp och
utsikt ges över småhusen och
naturen ner mot Mälaren

N
KU

Entréer & angöring

Förbindelse med trappor och
gradänger ner mot den lägre
liggande lokalgatan

Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed
lokalgatan i zon mellan körfält och trottoar

AL

ST

Stadsmässig gestaltning med lokaler i strategiska lägen. HMXW

Gröna tak som bidrar till lokalt omhändertagande av dagvatten
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KVARTER G3 & G4
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

G3
YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

1.700 m2

10

G3

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

på tomtmark

BILPARKERING
BOENDE/BESÖK TOMTMARK

2pl/tomtmark

G4
YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

3.100 m2

18

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

på tomtmark

BILPARKERING
BOENDE/BESÖK TOMTMARK

2pl/tomtmark

G4
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KVARTER G3 & G4
BESKRIVNING
MÄLAREN
Karaktär
Vid Stora Alléns avslut mot sydost, som vetter ut mot naturmarken
och Rankhusberget ligger en småhusenklav som med souterränger
och terrasser anpassar sig i den markanta sluttningen ner mot
Mälarens vatten. Planutformningen tar hänsyn och förhåller sig till
den befintliga naturens värden och utsträckning samt strandskyddet
om 100 meter. Ena delen av småhusenklaven formar sig kring ett
inre mindre ”grönt rum” likt en hästsko, och den andra delen i linjära
gradänger utifrån de varierande markhöjderna.

Entréer & angöring
Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark.

Parkering och avfallshantering
Parkering på tomtmark/förgårdsmark. Besöksparkering som
kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på
tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl
eller underjordsbehållare inom småhuskvarteret.

Småhusen följer den sluttande
terrängen ner mot naturen och
vattnet
Access ut till naturmarken,
klätterberget och Mälaren

BIBEHÅLLEN NATURMARK

Orienteringsfigur

Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma
tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare

Småhusen anpassar sig till den naturliga terrängen ner mot Mälaren

Boende nära vacker strövskog

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉRANKHUS
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KVARTER G5
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL LGH

21.700 m2

241

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

ca 600 st

BILPARKERING
BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE
BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA

164 (behov 133)
25

Skala 1:2000
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Orienteringsfigur
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KVARTER G5
BESKRIVNING
MÄLAREN
Karaktär

Utsikt

Direkt från avfarten från E 18 och vid infarten till området Rankhus
ligger kvarter G5, väl synligt från E18. Kvarteret omgärdas av en
längsgående småskalig lokalgata på utsidan med en grönskande
förgårdsmark med inflikade sittplatser och cykelparkeringar.
Kvarteret klättrar sen, parallellt med E18, upp på höjden mot
områdets höjdpunkt Rankhusberget, där en slående utsikt bjuds.
Här flankeras platsen av ett högt hus och en samlande torgyta som
knutpunkt mellan Rankhus och Kungsängen via en tänkt gång- och
cykelbro över E18. Kvarterets insida öppnas upp mot utsikten över
Mälaren och den befintliga naturmarken som tillsammans med
kvartersgården bildar en grönskande enhet. Kvarterets utformning
skyddar gården från det kraftiga bullerpåslaget från E18 samtidigt
som det vinklar upp något för att tillvarata det södra väderstrecket
och utblick ner mot Kungsängen. Skalan varierar mellan 4 till 5
våningar och ett högt hus. Gård med underbyggt garage vars
eventuella nivåskillnader mot angränsande natur och gångväg
arbetas in i landskapsgestaltningen på ett väl omhändertagande sätt.
Gångvägen längst bostadsgården och den befintliga naturen, som
i möjligaste mån bevaras, får en allmän passage genom en portik i
kvarteret vidare ut mot GC-bron över E 18 ner mot Kungsängen.

Bibehållen naturmark som
“fortsättning” av den gröna
bostadsgården ut i naturen

Högt hus

Access ut till naturmarken,
klätterberget och Mälaren

Utsikt

Knutpunkt och utsiktsplats

Gång- och cykelbro över E18

Entréer & angöring
Huvudentréer och garageinfarter förläggs mot den längsgående
lokalgatan. Angöring som kantstensparkering utmed gatan.

Torgyta

Parkering och avfallshantering

Grönskande förgårdsmark
med inflikade sittplatser och
cykelparkeringar

Boendeparkering i garage under bostadsgård. Besöksparkering
som kantstensparkering utmed lokalgatan längs kvarteret. Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed
lokalgatan i zon mellan körfält och trottoar.

E18

Orienteringsfigur

Varierande fasader längs kvarteret. HMXW arkitekter

Bro som annonserar infarten till Rankhus och Kungsängen. HMXW

KUNGSÄNGENS CENTRUM

Slående utsikt ner över Mälaren och Kungsängen

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS
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KVARTER G5
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Slående utsikt över Mälaren
Längs med kvarter G5:s ytterkant följer en väg med byggnadens
kantstensparkering, förgårdsmark och entréer på ena sidan och på
andra sidan en låg stenmur som blir en tydlig kant som spelar mot
E18 och avfartens bergsskärning. Genom kvarteret slingrar sig en
gång- och cykelväg som fortsätter genom en portal ut mot en utsiktsplats. Gång- och cykelvägen leder sedan vidare på en bro högt över
E18. Utsiktsplatsen liknar en cirkulär skiva av sten med en sittmur
som skiljer körbanan från gångytan. Platsen fungerar både som en
utkiksplats och entréplats för besökare som kommer över bron från
Kungsängen. En gångstig leder vidare söderut mot klipporna med
utblick över Mälarens vattenrum.

Skala 1:2000
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Exempel på bostadsgata upp på höjd med längsgående mur.
Fredhäll Stockholm
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Utsiktsplats sektion A
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NORRA PARKSTRÅKET
LANDSKAP

Det norra parkstråket utgör tillsammans med det södra parkstråket
en grön ryggrad genom etapp 1 och kommer bära en stor del av de
offentliga rum och mötesplatser som finns i Rankhus.
Parkstråken blir en naturlig länk mellan Mälaren och Gröna dalen, en
potential som finns där idag men tillgängliggörs på ett helt annat sätt
i utvecklingen av Rankhus. Parkstråken kommer också vara viktiga
korridorer för människor, djur och insekter att röra sig tryggt genom
området. Parkstråken knyter ihop boendemiljön med naturmarken
och blir en viktig länk för rekreation och rörelse till fots eller på cykel.
Det norra och södra parkstråket är också en viktig buffert för
klimatförändringar och ska både hantera stora regn och utjämna
temperaturen varma sommardagar.

Esplanadparken

Kvartersparken

Rankhusbacken

Översikt Norra Parkstråket 1:2000 (A3)

RANKHUS ETAPP 1 / RANKHUSSTRÅKET

RANKHUSSTRÅKET
LANDSKAP

Rankhusstråket leder in i Rankhusområdet från centrala Kungsängen
via en passage under E18. Miljön kring passagen förbättras genom
att området sänks så att ett större öppet område skapas kring
passagens mynning. Detta område utgörs av en större flackt
sluttande gräsyta och utgör en del av Södra parkstråket.
Rankhusstråket leder vidare in i området längs med den
planerade sporthallen, där ett spontanaktivitetsområde skapas.
Vidare in I området korsar stråket allégatan och möter
centraltorget. Här finns busshållplats och skola. Både på torget och i
aktivitetsstråket inordnas regnträdgårdar i gestaltningen av miljöerna. Stråket leder vidare genom ett parti med sparad blandskog, för
att sedan delas i en fortsättning in i rankhusområdet, och dels i en
koppling ner mot klipporna mot Mälaren.

CENTRALTORGET

AKRTIVETSSTRÅKET
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40

N

RANKHUS ETAPP 1 / RANKHUSSTRÅKET

CENTRALTORGET
LANDSKAP

Orienteringsfigur

Det centrala torget formas som en öppen flexibel plats med utrymme
för olika former av evenemang och marknader att ta plats. Torget
möbleras med sittplatser och ”hängytor”, träd och planteringar. En
regnträdgård utgör ett centralt motiv. Torget ansluter till busshållplats
på Allégatan. Även på den södra sidan, mot sporthallen formas de
vidgade trottoarytorna på samma sätt som torget.
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RANKHUS ETAPP 1 / RANKHUSSTRÅKET

AKTIVITETSSTRÅKET
LANDSKAP

Orienteringsfigur

Denna del av Rankhustråket formas som dels ett aktivitetsområde för
spontanidrott, och dels som ett dagvattenstråk med regnträdgårdar.
Aktivitetsområdet integreras även med sporthallens fasad, och planer på sporthallens tak. Platsen gestaltas för aktiviteter av
”streetkaraktär” såsom basket mot en korg, skate-, parkour, BMX
etc. Tanken är att skapa en plats med aktivitet och folkliv även på
kvällen, och att detta tillsammans med den öppna och överskådliga
gestaltningen av platsen för att undvika att området vid passagen av
E18 upplevs otrygg.
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KUNGSPARKEN

KVARTER K2
BESKRIVNING

Karaktär

BEFINTLIG NATURMARK BEVARAS VACKRA TALLAR
Möjlig terrass för
vistelse och grönska

En varierande skala och bebyggelseform inom samma kvarter.
Flerbostadshus i form av lameller längst den större huvudgatan
Esplanaden och småhus i form av radhus mot den mindre bakomliggande lokalgatan. Lamellerna varierar i 4 till 5 våningar med ett
varierat taklandskap med möjlig terrass och grönska. Första bostadsplanet förlagt ”en halv våning upp” för att motverka hög sockelvåning men samtidigt skydda för direkt insyn från gatan. Lokaler i
strategiska lägen för ett levande och befolkat gatuliv och närservice
för de boende. Småhusens trädgårdar vetter in mot lamellhusens
gård och eventuella nivåskillnader arbetas in i gestaltningen i form av
”gröna murar” med terrasseringar och planteringar. Lägre murar eller
planteringar avgränsar den öppna kvartersgården mot intilliggande
gator för en ombonad gårdsmiljö.

ESPLANADPARKEN

Radhusens gårdar vetter
mot lamellhusens gård

Entréer & angöring
Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark.
Lamellhusens huvudentréer och möjliga lokaler med angöring mot
Esplanaden.

AD

EN

Parkering och avfallshantering

Orienteringsfigur
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Parkering på tomtmark/förgårdsmark för småhusen. Boendeparkering för lamellhuset antingen i garage under upphöjd gård eller
markparkering på kvartersmark. Även viss kantstensparkering längst
omkringliggande lokalgator för de boende. Besöksparkering som
kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på
tomtmark/förgårdsmark för småhusen, alternativt gemensamma underjordsbehållare med lamellhusen. Underjordsbehållare placerade
tillgängligt inom kvarteret eller utmed lokalgata i zon mellan körfält
och trottoar.

Parkering på tomtmark/förgårdsmark för småhusen. Parkering för
lamellhuset antingen i garage under upphöjd gård eller markparkering
på kvartersmark

Lokaler i strategiska lägen i lamellhusen längst Esplanaden “en halv våning upp” - för att motverka hög sockelvåning men samtidigt
skydda för direkt insyn från gatan

Uteplatser i kombination med parkering. Bagarmossen/Arklab

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ESPLANADKVARTEREN
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KVARTER K4
SENIORBOENDE/ÄLDREBOENDE
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING
YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL LGH/LGH ÄLDREBOENDE

10.100 m2

32/72

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

ca 110 st

BILPARKERING
BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE

18

BESÖK/ANSTÄLLDA KVARTERSMARK/GARAGE
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Orienteringsfigur
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KVARTER K4

KUNGSPARKEN

SENIORBOENDE/ÄLDREBOENDE
BESKRIVNING
Närhet till promenadvänlig
park och skola och förskola

Karaktär
Ett äldreboende och seniorboende planeras där Esplanaden möter
Kungsvägen – ett strategiskt läge nära tänkt busshållplats och med
en gård som öppnar upp i direkt närhet till områdets stora park;
Kungsparken. Vid denna park förläggs, förutom bostäder, även förskola och skola vilket gör parken levande olika tider på dygnet och
en naturlig mötesplats för olika generationer. Byggnaden varierar
mellan 4 och 5 våningar med den högre 5-våningsdelen strategiskt
markerande av hörnet Esplanaden/Kungsvägen.

Entréer & angöring

Omsorgsfullt gestaltad gård för
rekreation, aktivitet och umgänge

Entrétorg

Större huvudentré förläggs mot Esplanaden där trottoaren övergår i
en markerande mindre torgyta. Angöring enligt krav för äldreboende.
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Parkering för de boende och personal i garage under gård. Besöksparkering till viss del i garage och kantstensparkering längst lokalgata. Avfallshantering inom gällande normer för äldreboende.

ES

Parkering och avfallshantering

Entrétorg

N

VÄGE

S
KUNG

Orienteringsfigur

Närhet till stor promenadvänlig park med skola och förskola som främjar
kontakt mellan olika generationer

En levande gård som inbjuder till aktivitet och umgänge av olika slag

BEFINTLIG NATURMARK MED
VACKER TALLSKOG

En levande gård som inbjuder till aktivitet och umgänge av olika slag

1

PARKKVARTEREN
OMRÅDE RANKHUS UPPLANDS-BRO

2

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE PARKKVARTEREN

PARKKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Stadsdelens största park
I Parkkvarteren ligger Rankhusområdets största park, Kungsparken
med generösa grönytor för spontanaktivitet och bollspel. Parken är
en viktig del i det Norra parkstråket och bildar en “grön knutpunkt” för
vidare koppling till omkringliggande naturmark; i bland annat sydväst
och nordost om parken med befintlig vacker tallskog. I parkens södra
hörn ges en vidare “grön koppling” och vandring ner i området mot
Rankhusängen och Mälaren genom så väl parkmark som naturmark.
I parken återetableras våtmark som fyller både en rekreativ och en
ekologisk funktion.

Småhusbebyggelse i grönska
Kungsparken omgärdas främst av småhusbebyggelse i form av radhus
och kedjehus med sin förgårdmark mot gatan och trädgård mot park
eller naturmark. Här finns även skola och förskola, ett äldreboende
och seniorboende placerat med gårdar i direkt anslutning till parken,
en mix som gynnar möten mellan olika generationer. Bebyggelsen
ramar in parken och gränsar av mot den större förbigående Kungsvägen, men lämnar också en öppning och koppling till naturmarken på
andra sidan Kungsvägen och dess befintliga vackra tallskog.

Skala 1:2000
Skala 1:2000

0 10

0 10

50

Skala
1:2000/A3
Skala
1:500

KVARTER M1 skola/förskola typkvarter
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Kungsparken - områdets största park med återetablerad våtmark
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RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE PARKKVARTEREN

KUNGSPARKEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Rekreation och aktivitet i Rankhus största park
Kungsparken är ett stort grönområde som erbjuder både möjlighet till
rekreation och aktivitet för hela stadsdelen. Parken har en viktig funktion som slutstation i Rankhusområdets gröna stråk samt som portal
för att leda besökaren vidare ut i naturmarken.
I anslutning till parken ligger en skola och förskola som på sin gemensamma gård har en bollplan i konstgräs som även allmänheten
kan nyttjas efter skoltid. Utöver detta finns större gräsytor för spontanaktivitet och utflykter, utegym och lekplats med aktiviteter för barn
i olika åldrar.
Den norra delen av Kungsparken utnyttjas till att återetablera en våtmark som fungerar som dagvattendamm vid kraftigt regn. Mot våtmarkens mitt riktas två träplattformar med sittbänkar och över våtmarken sträcker sig en brygga som mynnar ut i parkens gångsystem.
En stor del av de planteringar som finns i parken består av växter som
är förmår omhänderta dagvatten och växter som stimulerar insekter,
blommor och bin.
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KVARTER M1
SKOLA/FÖRSKOLA

YTOR (BTA ovan mark)
ANTAL AVDELNINGAR OCH BARN FÖRSKOLA

6.900 m2
8 avd: 20 barn/avd

ANTAL BARN SKOLA

425

CYKELPARKERING
KVARTERSMARK

ca 200 st

BILPARKERING
PERSONAL KVARTERSMARK

32

PERSONAL KANTSTENSPARKERING

32

LÄMNING/HÄMTNING KANTSTENSPARKERING

5

Kombinerad skolgård/förskolegård i Kungsparken

Skala 1:2000

Kvarteret M1 ligger i Rankhus norra del och integreras i det norra
parkstråkets största park, Kungsparken. Kvarteret består av en förskola med 8 avdelningar samt en skola f-6 med plats för 425 elever.
Tillsammans har de en sammanhängande gård och kan på så sätt
samutnyttja ytor och lekredskap. Gården uppmuntrar till rörelse, balans, det sociala spelet och ytor för verksamhetens egna pedagogik
och önskemål. Förutom de ytor som delas med skolan har förskolan
en egen avgränsad del som passar de mindre barnen. Genom att
lägga skol- och förskole byggnaden längs med Kungsvägen vänds
skolgården inåt parken och skolgården får mindre buller och upplevs
som en del av en större park. På kvällar och helger är skolgården
trygg att använda eftersom man får en översikt över gården och då
det finns rörelse i och genom parken. Fotbollsplanen används både
av skolan och för spontana aktiviteter på kvällar och helger.

50

0 10

Skala 1:500
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Kungsparkens spontanaktiviteter, utegym, lekplats och friytor kan
också användas i skolans undervisning och utflykt för de mindre
barnen. Skolan och förskolans placering längs med det norra
parkstråket uppmuntrar också till att röra sig tryggt till fots eller med
cykel till och från skolan. Med naturmark runt hörnet finns stora möjligheter för rekreation och utflykter. Inlastning och sophämtning görs
mot gatan, separerat så långt det är möjligt från ytor för hämtning/
lämning och där barnen rör sig. Ytor för markparkering är möjligt.
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Lek för alla åldrar

Omedelbar närhet till Kungsparkens stora gräsytor

Bollplan i konstgräs
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KVARTER M4
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

4.950 m2

29

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

på tomtmark

BILPARKERING
BOENDE/BESÖK TOMTMARK

2pl/tomtmark
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KVARTER M4
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BESKRIVNING

Befintlig naturmark med fina tallar

Karaktär
Småhusområde i upp till två våningar med radhus, alternativt
kedjehus eller parhus på båda sidorna om en mindre lokalgata som
omsluter den stora parken Kungsparken. Småhusen har planterbar
förgårdsmark mot gatan för en lummig och grön känsla och som en
visuell förlängning av Esplanadparken som knyter an till den stora
Kungsparken. Småhusens trädgårdar vetter antingen mot parkmark
eller mot naturmark.

Trädgård mot
parkmark
Trädgård mot
naturmark

Entréer & angöring
Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark.

Parkering och avfallshantering
Parkering för småhusen på tomtmark/förgårdsmark mot gatan. Besöksparkering på intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på tomtmark/
förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller
underjordsbehållare inom småhuskvarteret.

KUNGSPARKEN
Park med stora ytor
för vistelse och lek

Koppling park och natur

Orienteringsfigur

Nära park

Nära natur

Uteplatser i kombination med parkering. Bagarmossen/Arklab

Grönska in på husknuten. Bagarmossen/Arklab

1

TRÄDGÅRDSKVARTEREN
OMRÅDE RANKHUS UPPLANDS-BRO

2

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN

TRÄDGÅRDSKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Trädgårdsstaden på höjden
Trädgårdskvarteren är belägna på en höjd i området och består främst
av bebyggelse i lägre skala i form av radhus och kedjehus i direkt
närhet till park, naturmark och sluttning ner mot Rankhusängen och
Mälaren. Den lägre bebyggelsen formar sig kring ett inre parkrum
som blir en förlängning av småhusens trädgårdar och uteplatser som
vetter mot parken. Här kan barnen leka i parken under uppsikt. I området råder markanta nivåskillnader och småhusen och lokalgatorna anpassas till det varierande marklandskapet och till befintlig naturmark
som bevaras. Möjliga lägen till sjöutsikt tillvaratas där marken sluttar
ner mot vattnet.

Rekreativt promenadstråk
Ett grönstråk löper genom området i form av både ordnad park och
mer naturstråk, det ”Norra Parkstråket” - inramat av främst småhusbebyggelse med förgårdsmark. Kvartersparken - centralt placerad
i grönstråket och bebyggelsen - tillför en stor kvalitet för området
genom sin grönska och platser för social samvaro. Här placeras
förskolor i direkt närhet till parkmarken som utformas för lek och
umgänge. Kvartersparken mynnar sen vidare öster ut i ett rekreativt
dagvatten- och promenadstråk ner mot Rankhusängen och Mälarens
vatten där en slående utsikt bjuds.
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KVARTERSPARKEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Multifunktionell park med höga naturvärden
Genom sin grönska och plats för lek och aktivitet tillför Kvartersparken
en stor kvalitet för den omgivande bebyggelsen. Belägen mellan två
förskolor är den en viktig yta för förskolebarnen som använder parken
som utflyktsmål och ett extra fokus har därför givits åt en pedagogisk
och stimulerande utformning. I parken finns spännande sagostigar,
naturlek, ängar och mycket mer.
Parken erbjuder samtidigt olika kvaliteter beroende på väder. Där
det varit möjligt har befintlig natur sparats och integrerats i den nya
parken, vilket har bidragit till många ekologiska och estetiska värden.
Vid kraftiga skyfall samlas vattnet i en synlig dagvattenhantering som
likt en bäck rinner genom parken. Under helger och kvällar används
parken för såväl lek och upptäcktsfärder som för stilla rekreation och
mötespunkt. Kvartersparken ger identitet åt angränsande bebyggelse
och kopplar på det Norra parkstråket som går genom hela Rankhus.
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RANKHUSBACKEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Naturskön dagvattenpark ner mot Mälaren
Mellan Kvartersparken och Rankhusängen kopplar Rankhusbacken
och blir en fortsättning på Norra Rankhusstråket. Området ligger i en
sluttande terräng där promenadstråket slingrar sig fram i den till stora
delar bevarade naturmarken. Rankhusbacken tar tillbaka besökaren
till naturen och bjuder på vackra utsiktsplatser och rekreativa stråk
fyllda av naturlika dagvattenplanteringar och stor biologisk mångfald.
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Öppen dagvattenhantering stimulerar både djur och natur

Vackra utsiktsplatser i strategiska lägen
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KVARTER H1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

2.050 m2

12

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

på tomtmark

BILPARKERING
BOENDE/BESÖK TOMTMARK
ALT. GEMENSAM PARKERING KVARTERSMARK

2pl/tomtmark
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KVARTER H1

BEFINTLIG BEVARAD NATURMARK

BESKRIVNING

Karaktär

FÖRSKOLEGÅRD

Småhuskvarter med radhus, allternativt kedjehus eller parhus i upp
till två våningar. Med planterbar förgårdsmark mot de omgärdande
mindre lokalgatorna och trädgårdar som vetter inåt mot varandra och
som även tar hand om dagvattnet.

Entréer & angöring
Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark.

Trädgårdar med omhändertagande
av dagvatten

Parkering och avfallshantering
Parkering för småhusen på tomtmark/förgårdsmark mot gatan.
Alternativt gemensam parkering kvartersmark. Besöksparkering på
intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare
inom småhuskvarteret.

Utblick och närhet till park

KVARTERSPARKEN

Orienteringsfigur

Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma
tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare

Uteplatser i kombination med parkering. Bagarmossen/Arklab

Närhet till park
- en “förlängning av radhustomten”- både visuellt och fysiskt
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KVARTER H2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

6.150 m2

36

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

på tomtmark

BILPARKERING
BOENDE/BESÖK TOMTMARK
ALT. GEMENSAM PARKERING KVARTERSMARK

2pl/tomtmark
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KVARTERSPARKEN

KVARTER H2
BESKRIVNING
RANKHUSBACKEN
Karaktär
Småhuskvarter med radhus, aletnativt kedjehus eller parhus som
anpassas till den sluttande terrängen som råder här, via souterrängvåningar, terrasser och förskjutningar. Möjliga utblickar och
utsikt ner mot Rankhusängen och Mälarens vatten eftersträvas.
Förgårdsmark mot de mindre lokalgatorna och trädgårdar i den
naturliga sluttningen genom exempelvis gradänger och planterbara
terrasseringar.

Vindlande gångstigar ner mot
Mälarens vatten
Utsikt ner mot
Rankhusängen och
Mälaren

Entréer & angöring
Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark.

Parkering och avfallshantering
Parkering för småhusen på tomtmark/förgårdsmark mot gatan.
Alternativt gemensam parkering kvartersmark. Besöksparkering på
intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare
inom småhuskvarteret.

Orienteringsfigur

Hus i souterräng i sluttningen ner mot Rankhusängen

Vindlande gångstigar ner mot Mälarens vatten

Lokalgatorna anpassas till det varierande marklandskapet
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KVARTER H4
FÖRSKOLA

YTOR (BTA ovan mark)
ANTAL AVDELNINGAR OCH BARN

1.900 m2
8 avd: 20 barn/avd

CYKELPARKERING
KVARTERSMARK

38

BILPARKERING
PERSONAL KVARTERSMARK

8

PERSONAL KANTSTENSPARKERING

8

LÄMNING/HÄMTNING KANTSTENSPARKERING

3

Förskola med parkmark runt hörnet
Kvarteret H4 består av en förskola med 8 avdelningar och ligger i
direkt närhet till Kvartersparken i nordöst och ett naturområde med
tall och hällmark i sydöst. Kvartersparken blir en förlängning av förskolegården och fungerar som ett nära och tillgängligt utflyktsmål för
verksamheten. Förskolans placering i kanten av det norra parkstråket
uppmuntrar och underlättar en trygg och säker resa mellan hemmet
och förskolan oavsett om du kommer med bussen, promenerar eller
cyklar. För att stimulera barnens sinnen och uppmuntra det sociala
spelet, motoriken och upptäckarglädjen är förskolegården indelad i
tre zoner: den trygga, aktiva och vilda zonen. Gården lämnar också
plats till förskoleverksamhetens egna önskemål om utomhuspedagogik som odling, teknik och ekologi.
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Förskolans placering centralt i Rankhus ger möjlighet att promenera
till andra parker och naturområden till fots eller med buss.

Skala 1:2000
0 10

Inlastning och sophämtning görs mot gatan, separerat så långt det
är möjligt från ytor för hämtning/lämning och där barnen rör sig. Ytor
för markparkering är möjligt och längs byggnadens ena långsida
finns en regnträdgård som hanterar dagvatten från gatan.
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Den trygga zonen

Den aktiva zonen

Den vilda zonen
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CENTRUMKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Omfattning
Centrumkvarteren omfattar kvarteren C1, C2, C3, D1, D2 D3, I1 och I2 grupperade i tre rader i ett lättorienterat och tydligt gatumönster. Området sträcker
sig mellan Södra Parkstråket i sydväst och Esplanadkvarteren i nordöst och
från Rankhusstråket och Centrala Torget i söder till Esplanaden och Allétorget i norr. Centrumkvarteren präglas i stor utsträckning av två av Rankhus
viktigaste kommunikationsstråk; Stora Allén och Rankhusstråket. Stora Allén
är en av områdets huvudgator för samtliga trafikslag inklusive kollektivtrafik
i form av bussar. Rankhusstråket utgör områdets huvudsakliga gång- och
cykelstråk in till centrala Kungsängen. Dagens befintliga gångtunnel under
E18 byggs ut och breddas upp för att öka tryggheten och vistelsekvalitén.
Detta kompletteras ytterligare av fler ögon på stråket genom den nya angränsande bebyggelsen. Längs stråkets norra sida terraseras landskapet för
att möta den något högre belägna kvartersbebyggelsen. Rankhusstråkets
öppna ytor programeras för sport, lek och spontanidrott och olika typer av
vistelse och stadsliv. I anslutning till Rankhusstråket tar också den täta och
mest urbana staden vid, med kringbyggda stadskvarter och en större skola
för årskurserna 7-9 i kvarter D3.

Karaktär
Kvarteren närmast parkstråket i sydväst (C1, C2, C3) och dess nya stadssiluett skapar en tydlig front mot parken, kantad av en gångfartsgata och gröna
trädgårdar. Kvarterets motstående sida i nordöst kännetecknas av öppna
entrévåningar och hög entrétäthet som tillför gatuliv och målpunkter till Stora Allén. Denna sida domineras av kommersiella lokaler, mest koncentrerat
vid torgbildningarna, och har en stark offentlig karaktär. Kvarterens struktur dikteras i någon mån av platsens förutsättningar med höga bullernivåer
från E18. Därför sluts kvarteren med en skyddande lamell mot sydväst med
lägenheter mot den skyddade gården. Detta möjliggör tysta och attraktiva
utemiljöer på innergårdar och en lugn och ljuddämpad sida för bostäderna
innanför. Byggnaderna varierar i höjd mellan fyra och åtta våningar där högre
hus placeras i lägen som ger så gynnsamma solförhållanden som möjligt till
bostäder och gårdar.
Kvarteren nordöst om Stora Allén (D1, D2, D3) domineras även de av aktiva och öppna bottenvåningar mot Stora Allén. Mot nordöst trappar skalan
ned där kvarteren möter en mer småskalig bostadsbebyggelse. Kvarteren
och gårdsrummen är här generellt större än i C kvarteren. Högre hus placeras mot huvudgata medan en enhetligt lägre bebyggelse på fyra våningar
möter I-kvarteren i nordöst. Områdets högsta hus med tio våningar placeras i
kvarter D1 för att tillsammans med Allétorget markera platsens centrala läge i
Rankhus. En skola för årskurserna 7-9 placeras i kvarter D3 och ansluter med
skolgården till den intilliggande bevarade naturmarken.
I kvarteren som angränsar mot Esplanadkvarteren i nordöst (I1, I2) trappas
skalan ned och bebyggelsen ges karaktären av lamellhus på öppna gårdar
som möter omkringliggande radhusbebyggelse och naturmark.

YTOR (TOTAL LJUS BTA)
KVARTER C1

13 600 m2

KVARTER C2

11 800 m2

KVARTER C3

11 700 m2

KVARTER D1

10 900 m2

KVARTER D2

11 800 m2

KVARTER D3

7 400 m2

KVARTER I1

7 000 m2

KVARTER I2
TOTAL

7 000 m2
81 200 m2
Parkstråket utgörs av en serie landskapsrum med olika karaktär
och funktion. Magnolialund i slänt nedanför korridor av sparad
natur som skyddar stråket från E18. Trumslagarbacken, Västerås.

Torg som skjuter ut i dagvattendamm nedanför bergskant.
Topia Landskapsarkitetker.

Längs Rankhusstråket skapas ett område för spontanaktivitet.
Rotebro idrottshall, Topia Landskapsarkitekter.
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KVARTER C3
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)
BOSTÄDER
LOKALER
TOTAL
UPPSKATTAD ANTAL LGH

10900 m2
800 m2
11700 m2
140

CYKELPARKERING
BOENDE
BESÖKSPARKERING BOENDE
TOTAL

280
70
350

PARKERINGSPLATSER
BOENDE I GARAGE

68

BESÖKSPARKERING I GARAGE

12

BESÖKSPARKERING PÅ GATA

2

BESÖKSPARKERING LOKAL
TOTAL

8
90

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.

50

0 10

0 10

0

10

20
0

10

20

50

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

KVARTER C3
BESKRIVNING

Karaktär
Kvarter C3 är ett tätt, urbant kvarter med relativt jämn bebyggelse
i fem till sju våningar men med stor variation i form och gestaltning. Kvarteret bildar en tydlig stadsfront mot Stora Allén i nordöst,
Rankhusstråket i sydöst och parkstråket i sydväst. För att klara
relativt svåra ljudförhållanden med höga bullernivåer från E18, väster
om och betydligt lägre än kvarteret, struktureras kvarteret med en
skyddande lamellbyggnad åt detta väderstreck. På så sätt säkras en
tyst gård och tyst sida för bostäderna innanför. Att denna byggnad
ligger fristående med släpp till övriga huskroppar gör att även hörnlägenheter kan bli genomgående med tyst sida. Mindre, enkelsidiga
lägenheter placeras mot gårdssida.
Vad gäller entrévåningar får kvarteret två mycket skilda utformningar beroende på om de möter huvudgatan eller parkstråket. Mot
Stora Allén dominerar öppna, aktiva bottenvåningar med blandade
funktioner som främjar stadslivet längs gatan. Inslag av kommersiella
lokaler blandas med bostadsentréer som skapar ett attraktivt och
inbjudande möte mellan byggnad och stad. Mot parkstråket och
gångfartsgatan används förgårdsmarken till privata trädgårdar till de
boende. Tillsammans med parken skapas små, lokala mötesplatser
där gaturummet lika gärna kan användas till lek som angöring och
blir funktionsblandade vistelserum snarare transportrum.

Entréer & angöring
Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med
sekundära entréer mot innergård. Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén
och lokalgatorna i norr och söder. Gångfartsgatan intill parkstråket i
väster tillåter angöring men ej långtidsparkering.

Parkering och avfallshantering
Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och
entréer. Besöksparkering för cykel anordnas på gård i anslutning till
gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart från
lokalgata. Även kvarterets kommersiella lokaler får tillgång till detta
garage. Besöksparkering sker på gatumark i form av kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjordiska behållare
placerade i fickor längs lokalgatan i norr. Miljörum för flera olika
fraktioner möjliggörs inom fastighet. Både underjordiska behållare
och eventuella miljörum placeras tillgängligt för samtliga boende.

Bostadsbebyggelsen inom kvarteren varieras i volym, höjd och gestaltning. Öppningar i kvarter ger visuell kontakt till gårdarna innanför. Nya
Hovås, Arkitema Architects.

Transparanta och aktiva bottenvåningar ger liv till omgivande stadsoch gaturum. Arkitema Architects.

Bostadsgårdar kompletteras av takterrasser för de boende. The Tube,
Arkitema Architects.
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KVARTER C3
SOLSTUDIE
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KVARTER C3
LANDSKAP

Orienteringsfigur

Kvarteret möter Allégatan i norr och parkstråket i söder. Gång- och
cykelvägen öster om kvarteret leder ner till “aktivitetsstråket” och
koppling under E18. Området kring passagen görs så öppen och
flack som möjligt för att det ska vara en plats med bra överblickbarhet. Stora öppna gräsytor som sluttar ner mot en större pelouse,
som också fungerar som torrdamm vid extrema regn. Vintertid
fungerar gräsytorna utmärkt för vinterlek och pulkaåkning. Öster
om kvarteret, mot idrottshallen, finns en större regnträdgård och ett
aktivitetstråk för spontanidrott och liknande.
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Orienteringsfigur

KVARTER D1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)
BOSTÄDER
LOKALER
TOTAL
UPPSKATTAD ANTAL LGH

10600 m2
300 m2
10900 m2
135

CYKELPARKERING
BOENDE
BESÖKSPARKERING BOENDE
TOTAL

270
70
340

PARKERINGSPLATSER
BOENDE I GARAGE

70

BESÖKSPARKERING BOENDE

11

BESÖKSPARKERING LOKAL
TOTAL

6
87

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.
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KVARTER D1
BESKRIVNING

Karaktär
Kvarter D1 ligger centralt placerat i Stora Alléns och Esplanadens
korsning. För att markera platsens vikt i stadsstrukturen placeras en
av stadsdelens högsta byggnader här, ett punkthus på tio våningar
som är sammanbyggt med det övriga kvarteret. I likhet med den
generella strategin för Centrumkvarteren och Allékvarteren möts
höghuset på en sida av en låg byggnadsdel på fyra våningar. Ut
mot korsningen dras kvarteret in och ett mindre entrétorg skapas
framför högdelen där bostads- och lokalentréer koncentreras. Mot
Stora Allén placeras kommersiella lokaler för att aktivera även norra
sidan av huvudgatan. Mot nordöst får kvarterets byggnader en mer
småskalig karaktär med en höjd på fyra våningar som påbörjar
övergången till den glesare och lägre bebyggelsen längre norrut.
Gatan i nordöst har under planarbetet haft arbetsnamnet Lugna
gatan, vilket ganska väl beskriver hur den ska kontrastera mot Stora
Alléns breda stadsrum.

Entréer & angöring
Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med
sekundära entréer mot innergård. Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén och
lokalgatorna i nordöst och sydöst.

Parkering och avfallshantering
Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och
entréer. Besöksparkering för cykel anordnas på gård i anslutning
till gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart
från lokalgata. Även kvarterets kommersiella lokaler får tillgång till
detta garage. Besöksparkering sker på gatumark i form av kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske i underjordiska behållare
placerade i fickor längs lokalgatan i sydöst. Miljörum för flera olika
fraktioner möjliggörs inom fastighet. Både underjordiska behållare
och eventuellt miljörum placeras tillgängligt för samtliga boende.

I korsningen mellan huvudgatorna Stora Allén och Esplanaden
möts människor, trafikanter, bostäder och handel. London, Camlins
/ HED

Mindre platsbildning vid bostadsentré. Arkitema Architects.
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ENTRÉ GRÖNA DALEN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Rankhusområdets “norra entré”
I slänten ner mot Gröna Dalen tar en blandad småskalig bebyggelse
vid i form av stadsradhus med fasader i gatuliv och några flerbostadshus i fyra till fem våningar. Detta bildar en entré norrifrån till
den nya stadsdelen Rankhus och ger en försmak om den övriga
stadsdelens varierande bebyggelse och utformning. Bebyggelsen
tätar till och tydliggör gaturummen med en småskalig stadsmässighet
och öppnar upp med trädgårdar mot inre grönskande gårdsrum eller
naturmark. För den längsgående bebyggelsen mot Gröna Dalen ges
en utblick över dess storslagna ängsmark. Befintlig förbindelse under
E18 mellan Rankhus och Kungsängen förstärks och förtydligas som
entré in till den nya stadsdelen och Gröna dalen.

Bebyggelse med naturen
Bebyggelsen tar även hänsyn till och anpassar sig till närbelägna
fornminnen och den befintliga naturmarken som sluttar ner mot
Gröna Dalen. Den bevarade naturmarken kopplar samman befintliga
naturvärden med den nya bebyggelsen. Bevaransvärda tallar och
granar integreras i möjligaste mån och fornminnena tillgängliggörs i
landskapet med stigar och informationsskyltar. Här finns även skola i
direkt anslutning till befintlig naturmark som integreras i skolgårdens
utformning.
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ENTRÉ GRÖNA DALEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Utflyktsmål
I Rankhus nordvästligaste del angränsar bebyggelsen till ett större
naturområde fyllt med asp, gran och tall. Från en mer ordnad
kvartersstruktur vandrar husen in mot skogen och övergår tillslut i
naturmark. Här finns rester av fornlämningar och gammal betesmark
och de många rastplatserna lockar till utflykt, upptäckt och rekreation.
Området består av lövskog med inslag av ett granbälte som växer
i linje från norr till söder. Granarna bryter av mot resten av området
och står som en spännande kontrast mot lövträdens sirliga kronor
och lätta lövverk. Under granarna trivs blåbärsriset och blir ett perfekt
utflyktsmål under sensommaren då bären mognat. Skogen erbjuder
natur av vildare karaktär och tillgängliggörs av promenadstigar som
kopplar samman området till intilliggande kvarter.
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KVARTER N2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING
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BEFINTLIGT NATUROMRÅDE

KVARTER N2

SKOLA

BESKRIVNING

Karaktär
Varierad bebyggelse inom kvarteret med lamellhus om 4
våningar och stadsradhus i 2 till 3 våningar med fasader i gatuliv.
Bebyggelsen tätar till och tydliggör gaturummen med en småskalig stadsmässighet och öppnar upp med trädgårdar mot ett inre
omslutet grönskande gårdsrum. Vid lamellhuset och hörnet där
Stora Allén möter Gröna Dalen utförs markplaneringen med extra
omsorg och tanke för att tydliggöra och markera ”entrén” vidare in i
Rankhusområdet.

Entréer & angöring

Småhusens trädgårdar vetter
mot en inre gemensam gård

Huvudentréer vetter mot gatan. Angöring via kantstensparkering.

EN

Parkering och avfallshantering
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Boendeparkering till viss del på kvartersmark och kantstensparkering
på omkringliggande gator. Besöksparkering på intilliggande gator.
Gemensamma underjordsbehållare för avfallshantering placerade
tillgängligt utmed omkringliggande lokalgator i zon mellan körfält
och trottoar.

NA

L
DA

Ö
GR

ST

OR
AA

LL

ÉN
Torgyta
GRÖNA DALEN

Orienteringsfigur

Grön innergård. Norra Djurgårdsstaden

Storslagen utsikt

Stadsradhus med fasader i gatuliv, Kärnhem

ALLÉKVARTEREN
OMRÅDE RANKHUS UPPLANDS-BRO

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ALLÉKVARTEREN
Orienteringsfigur

ALLÉKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Omfattning
Allékvarteren omfattar kvarteren A1, B1, B2, L1 och L2, grupperade
längs Stora Alléns förlängning mot norr. Stora Allén tar sig gradvis ner
mot Gröna Dalen i en lång sluttande rörelse för att underlätta för gång
och cykeltrafik. Den försiktigt trappande topografin ger en naturlig
variation till bebyggelsen. I väster kantas området av det södra parkstråket som här ansluter till befintliga naturområden när bebyggelsen
viker av åt öster och breddar landskapsrummet mellan den byggda
staden och E18 i väster. I Nordöst möter delområdet Esplanadkvarteren och Parkkvarteren. I sydost avgränsas delområdet av Esplanaden.

Karaktär
Områdets struktur strävar efter att lyfta fram och väva samman platser, stadsrum, landskapselement och mål- och orienteringspunkter.
Allékvarteren ska karaktäriseras av funktionsblandning med bostäder,
förskolor och i inslag av kommersiella lokaler med framsidor ut mot
vistelsestråk i både stads- och parkrum. Innemiljöer kopplas till exteriöra vistelseytor vilket ger god trygghet och ett aktivt stadsliv.
I norr och nordväst angränsar delområdet till naturområden som
pekats ut som särskilt värdefulla, i synnerhet skogsområdet i branten
med den uppvuxna, äldre Granskogen, som bevaras och länkas till
nyanlagd parkmiljö. I anslutningen till Centrumkvarteren vid den viktiga korsningen mellan Stora Allén och Esplanaden anläggs ett mindre
stadsdelstorg, Allétorget, detta för att förbättra områdets orienterbarhet och markera platsens vikt som kommunikationspunkt.
Kvarteren i delområdet har en större utbredning i jämförelse med
Centrumkvarteren och får här karaktären av storgårdskvarter med
uppbruten skala. Ju längre vi rör oss ner mot Granskogen ju påtagligare blir detta drag, med fler förskjutningar mellan byggnader och
byggnadsdelar, fler öppningar mellan lokalgata och de stora solbelysta gårdarna. I kvarteren B1 och B2’s fall samsas förskolebarn med
de boende om dessa ytor då förskolor med fyra avdelningar planeras
i bottenvåningar i dessa kvarter. Byggnadshöjderna trappas succesivt ner mot norr med färre inslag av högre byggnader. Delområdet
avslutas mot norr och nordost av enkla rader av radhusbebyggelse.
Dessa knyter an till omkringliggande småskalig bebyggelse ner mot
Gröna Dalen och i Parkkvarteren. I fonden av Stora Allén sett från Gröna Dalen placeras ett mindre triangulärt kvarter med potential att bilda
en målpunkt i gaturummet.
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Det angränsande skogsområdet hyser värdefull natur vars stigar
kopplas samman med parkstråket.

Dagvatten omhändertas lokalt i regnträdgårdar med makadammagasin. Ut mot skogen väster om kvarter A1 och B1 och längs med
Esplanaden.
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Parkstråkets nordvästra del programmeras som naturlekplats med
tema klättring. Lekplatsen är placerad i anslutning till kvarteren B1
och B2 där förkola inryms.
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ALLÉTORGET
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Torg som mötesplats och knutpunkt
I korsningen mellan Allékvarteren och Centrumkvarteren ligger
Allétorget. Med närhet till verksamheter, handel och kollektivtrafik blir
Allétorget en funktionell mötesplats som uppmuntrar till både kortare
och längre vistelser. Tack vare torgets läge som knutpunkt blir
den en naturlig plats att vistas på för både invånare och besökare.
Torgets mönstrade markmaterial sprider ut sig i gatan och binder
samman området.
Mängden vegetation ökar kring Allétorget genom planteringsytor
och en större mängd gatuträd. Förutom grönskans estetiska
värde hjälper den även till att ta hand om dagvatten från de
omkringliggande gatorna. På torget finns även plats för ett konstverk
för att skapa identitet och förstärka platsen som mötespunkt.
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Orienteringsfigur

De inskjutna torgytorna bjuder in till vistelse.

Mönstrad markbeläggning ger platsen karaktär.

Planteringarna bildar rum och tar hand om dagvatten.
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KVARTER A1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)
BOSTÄDER
LOKALER
TOTAL
UPPSKATTAD ANTAL LGH

11400 m2
300 m2
11700 m2
145

CYKELPARKERING
BOENDE
BESÖKSPARKERING BOENDE
TOTAL

290
80
370

PARKERINGSPLATSER
BOENDE I GARAGE
BESÖKSPARKERING BOENDE
BESÖKSPARKERING LOKAL
TOTAL

100
14
7
121

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.
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KVARTER A1
BESKRIVNING

Karaktär
Som en avslutning på den täta stadsstrukturen mot norr ligger
kvarter A1, ett storgårdskvarter med generösa gårdsytor. Det kantas
i norr och väster av ett sammanhängande grönområde i den branta
slutningen ner Granskogen och Gröna Dalen med höga, uppvuxna
barrträd. Liksom vid övriga kvarter som vetter mot E18 i sydväst så
löper det anlagda parkstråket längs dess västra sida men här börjar
den övergå i bevarad naturmark. Den gångfartsgata som följer parkstråket viker här in och löper på insidan av de norra radhusen, det för
att skapa en ren bebyggelsefront mot naturmarken och möjlighet att
använda delar av denna som vistelseytor för de boende.
Den process som inleds i kvarter B1 och B2, med en mer uppluckrad
och variationsrik struktur, något lägre byggnadshöjder och större
förskjutningar mellan huskroppar fortsätter och förstärks i Kvarter
A1 som också ges inslag av radhusbebyggelse i norr. Skalan ska
upplevas som mer intim, med fler öppna passager mellan gaturum och gård. Kvarterets tre byggnadskroppar mot väster bildar
tillsammans en tandad, trappande fasad som ytterligare bryter ner
bebyggelseskalan mot park och naturmark.

Entréer & angöring
Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med
sekundära entréer mot innergård. Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén
och lokalgatorna i norr och söder. Gångfartsgatan intill parkstråket i
väster tillåter angöring men ej långtidsparkering.

Parkering och avfallshantering
Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och
entréer. Besöksparkering för cykel anordnas på gård i anslutning till
gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart från
lokalgata. Även kvarterets kommersiella lokaler får tillgång till detta
garage. Besöksparkering sker på gatumark i form av kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjordiska behållare
placerade i fickor längs lokalgatorna i norr och söder. Miljörum för
flera olika fraktioner möjliggörs inom fastighet. Både underjordiska
behållare och eventuellt miljörum placeras tillgängligt för samtliga
boende.

Radhusbebyggelse med mindre, stadsmässig förgårdsmark och
anslutande gångfartsgata. Havnevigen, Arkitema Architects.

Uppbrytna byggnadsvolymer i varierad skala och öppen gård. Ör,
Arkitema Architects.

Granskogen erbjuder vyer och spännande promenader.
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KVARTER A1
LANDSKAP

Orienteringsfigur

Kvarterets gårdsmiljö ligger på samma nivå som omgivande gator.
Hårdgjorda ytor fördröjs dels, i allégatans makadammagasin (skelettjord), dels på gårdsbjälklaget och dels i regnträdgård mot skogsmarken. Mot skogsmarken finns närmast husen förgårdsmarken
med enskilda trädgårdar, gårdsgata och i anslutning till det en regnträdgård. I slänten i skogsmarken finns större uppvuxna granar som
betraktas som naturvärde av kommunalt intresse. Mellan granskogen
och regnträdgården bevaras ett skogsparti av hällmarkskaraktär.
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KVARTER B2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)
BOSTÄDER
LOKALER
FÖRSKOLA
TOTAL
UPPSKATTAD ANTAL LGH

14400 m2
600 m2
1000 m2
16000 m2
185

CYKELPARKERING
BOENDE

370

BESÖKSPARKERING BOENDE

100

FÖRSKOLA
TOTAL

20
490

PARKERINGSPLATSER
BOENDE I GARAGE

108

BESÖKSPARKERING I GARAGE

17

BESÖKSPARKERING PÅ GATA

1

FÖRSKOLA

6

BESÖKSPARKERING LOKAL
TOTAL

5
137

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.
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KVARTER B2
BESKRIVNING

Karaktär
Kvarter B2 omgärdas av Stora Allén och Allétorget i öster, Esplanadens förlängning i söder, Södra Parkstråket i väster samt lokalgata
och kvarter B1 i norr. Kvarteret har karaktären av storgårdskvarter med
en väl tilltagen, kringbyggd gård och varierad bebyggelse. Gården
delas av de boende samt en förskola med fyra avdelningar där skolbyggnaden är placerad i kvarterets norr del mot lokalgatan. Det
centrala läget inom Rankhus möjliggör och kräver att kvarteret ges
verksamheter och funktioner i entrévåning som kopplar till de livliga,
offentliga stråken utanför.
Generellt i delområdet så är bebyggelsen högre mot norr och mot huvudgata och lägre mot söder och parkstråk, främst för att ge så goda
ljusförhållanden som möjligt för både bostäder och gård. I kvarter B2s
fall har dock en del kvarterets östra sida utformats med en lägre byggnadsdel i fyra våningar för att ge Allétorget eftermiddagssol och därigenom större kvalitéer för utevistelse och ett rikt stadsliv i denna viktiga
knutpunkt. Detta är även ett led i ett större tema i centrala Rankhus
bebyggelse, nämligen att ett högre hus (i detta fall åtta våningar) alltid
ackompanjeras av en låg byggnadsdel (i detta fall fyra våningar).

Entréer & angöring
Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med sekundära entréer mot innergård. Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén
och lokalgatorna i norr och söder. Korttidsparkering för lämning och
hämtning från förskolan sker på lokalgatan utanför skolan där också
varuleveranser ges utrymme i direkt anslutning till förskolan. Gångfartsgatan intill parkstråket i väster tillåter angöring men ej långtidsparkering.

Parkering och avfallshantering
Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och
entréer. Besöksparkering för cykel anordnas på gård i anslutning till
gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart från
lokalgata. Även kvarterets kommersiella förskola och lokaler får tillgång till detta garage. Besöksparkering sker på gatumark i form av
kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjordiska behållare placerade i fickor längs lokalgatorna i norr och söder.
Miljörum för flera olika fraktioner möjliggörs inom fastighet. Både underjordiska behållare och eventuellt miljörum placeras tillgängligt för
samtliga boende.

Gården delas av boende och förskola. Fyrens Förskola, Malmö.

Gröna trädgårdar kantar bebyggelsen mot Södra Parkstråket. Naerheden, Arkitema Architects.

Lekplats i skogsbrynet. Bilden visar Braxen Parken av Topia.
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KVARTER B2
LANDSKAP

Orienteringsfigur

Kvarteret har en gård som ligger i ungefär samma nivå som omkringliggande gator. I detta kvarter skulle det vara lämpligt att lokalisera
en förskola. Ungefär halva gårdsytan skulle kunna disponeras som
förskolegård (används av boende i kvarteret på helger och kvällar).
I parkstråket anläggs en allmän lekplats med fördel nyttjas av förskolan. Ett rampsystem leder ner till naturområdet väster om kvarteren. Även i rampsystemet kan lek- och aktivitetsfunktioner integreras.
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KVARTER L1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)
INKL. YTA LOKAL
UPPSKATTAT ANTAL LGH

14.150 m2
400 m2
166

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

ca 415 st

BILPARKERING
BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE

91

BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA

17

0

Orienteringsfigur
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Passage och torgyta - koppling ner
mot Stora Allén med sittgradänger
och planteringar

KVARTER L1
Visuell förlängning
av gårdsrum

BESKRIVNING

Karaktär
I korsningen av de två huvudgatorna Esplanden och Stora Allén
ligger ett större kvarter vars form sätts av huvudgatornas vidare
riktningar. I den strategiska korsningen ligger Allétorget som en knutpunkt i området med vistelseytor och sittplatser, med intilliggande
lokaler som tillsammans levandegör torget. Mot torget går kvartersbebyggelsen upp i höjd mellan 6 till 7 våningar för att accentuera
platsen och knyta an till de intilliggande kvarterens hushöjder. Stora
nivåskillnader råder inom kvarteret då marken faller av vidare norrut
längs Stora Allén och stiger längs Esplanadens vidare riktning mot
nordost. Då marken stiger går den huvudsakliga skalan i kvarteret
om 5 våningar ner till 4 våningar då den också vetter mot en lägre
småhusbebyggelse. Strategiska öppningar ges i det stora kvarteret
och till den generösa gården; som visuell öppning och förlängning
av gata, som öppning i förlängning av Esplanadkvarterens gårdsrum
mellan radhus och lamellhus, och som en passage till en utanförliggande torgyta med koppling ner mot kvarterets lägre nivå längs
Stora Allén och dess omgivning via trappor och gradänger. Räcken,
lägre murar, planteringar eller trappor avgränsar kvartersgården mot
intilliggande gator för en ombonad gårdsmiljö.

Stor grönskande gård
för lek och vistelse

N
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Entréer & angöring

PL

A
AN

Visuell öppning och
förlängning av gata

Kvarterets huvudentréer mot gatorna och möjliga lokaler med angöring längs Esplanaden och Stora Allén.

Parkering och avfallshantering

LLÉN

A
STORA

Boendeparkering i garage under upphöjd gård. Besöksparkering
som kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt inom kvarteret
eller utmed lokalgata i zon mellan körfält och trottoar, alternativt
soprum då kvarteret till större del omgärdas av tänkta bussgator.

Orienteringsfigur

Varierande skala och fasader. HMXW arkitekter

Allétorget; knutpunkt i området där Esplanaden och Stora
Allén korsar varandra. Vistelseytor med intilliggande lokaler
som levandegör torget

Gröna tak som bidrar till lokalt omhändertagande av dagvatten

Omväxlande taklandskap
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KVARTER L2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)
INKL. YTA LOKAL
UPPSKATTAT ANTAL LGH

2.550 m2
200 m2
42

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK

ca 90 st

BILPARKERING
BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE
BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA
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Orienteringsfigur
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Skala 1:500/A3
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Torgyta med sittgradänger
och planteringar ner mot
Stora Allén

KVARTER L2
BESKRIVNING

Karaktär
I ett mindre kilformat kvarter inryms främst smålägenheter kring
en gemensam mindre gård som nås via loftgångar. Det kilformade
kvarteret tar upp de större omkringgärdande nivåskillnaderna och
knyter ihop gatunätet och dess flöden. En skala om 4 våningar mot
Stora Allén och kvarteret mitt emot, och en lägre skala om 3 våningar
på den högre marknivån i angränsning till småhusbebyggelse. Mot
Stora Allén möjliga lokaler i gatuplanet.

Entréer & angöring
Kvarterets huvudentréer mot gatorna och möjliga lokaler med angöring längs Stora Allén.

Parkering och avfallshantering
Boendeparkering i garage under upphöjd gård. Besöksparkering
som kantstensparkering utmed intilliggande lokalgata. Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed lokalgata i
zon mellan körfält och trottoar.

Lokaler i strategiska lägen

Markerande hörn
i stadsbilden

Orienteringsfigur

Markerande hörn i stadsbilden
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Lokaler i startegiska lägen längs Stora Allégatan

Gröna tak som bidrar till lokalt omhändertagande av dagvatten

1

ESPLANADKVARTEREN
OMRÅDE RANKHUS UPPLANDS-BRO

2

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ESPLANADKVARTEREN

ESPLANADKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Småstaden tar vid
Upp på den höglänta platån sträcker sig Esplanaden - huvudgatan
mellan Stora Allén i sydväst och Kungsvägen i nordost. Här råder en
varierad skala och bostadsbebyggelse med både flerbostadshus och
småhus i form av lamellhus och radhus inom ett rutnätsformat gatunät. Esplanaden ges ett stadsmässigt gaturum med längsgående
lamellhus i fyra till fem våningar med fasader i gatuliv, högresta träd,
cykelbanor och bussförbindelse. Den mer småskaliga småhusbebyggelsen möter närliggande park och naturmark med förgårdsmark mot gatan.

Ett grönt parkstråk
Esplanaden korsas av “Esplanadparken” - ett stråk som en del av en
större “grön tvärkoppling” genom området via parker och naturstråk;
det “Norra parkstråket”. Här kör man på de gåendes villkor med vistelseytor för umgänge och aktivitet och omhändertagande av dagvatten.
Korsningen mellan Esplanaden och “Esplanadparken” blir en central knutpunkt där busshållplats och lokaler i flerbostadshusens hörn
berikar gatulivet.

Skala 1:2000
Skala 1:2000
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1:2000/A3
Skala 1:500

KVARTER J1

5.200 m2

KVARTER J2 typkvarter

5.200 m2

KVARTER J3

5.200 m2

KVARTER J4

6.400 m2

KVARTER K1

4.950 m2

KVARTER K2 typkvarter
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KVARTER K3
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KVARTER K4 äldreboende/seniorboende typkvarter
KVARTER K5
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Grön parkgata. Sönder Boulevard, Köpenhamn
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Orienteringsfigur
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ESPLANADPARKEN
Skala 1:2000

LANDSKAP/PLATSBILDNING

50

0 10

Grön parkgata med vistelseytor för umgänge och aktivitet
Esplanadparken kopplar samman Kvartersparken och Kungsparken
och är en viktig del i den gröna länk som sträcker sig igenom norra
delen av Rankhus-området. Förutom att skapa ett grönskande gaturum
är parken gestaltad för social samvaro genom torgytor och gräsmattor
med sittplatser att slå sig till ro på, samt med lekredskap och mindre
aktivitetsytor för flera olika åldersgrupper. Även ur en ekologisk aspekt
är parkstråket viktigt då den inhyser en reglerande ekosystemtjänst
i form av dagvattenhantering. Genom nedsänkta planteringsytor vid
sidan av det upphöjda gångstråket som löper genom parkens mitt
kan stora mängder dagvatten fördröjas. Parkens grönska bidrar även
till biologisk mångfald då den innehar planteringar för insekter, fjärilar
och fåglar och därmed agerar spridningskorridor mellan de två större
parkerna.
Kring Esplanadparken sätts gångtrafikanten i fokus och parken
omgärdas av enkelriktade gångfartsgator i avvikande markmaterial.
Korsningen i parkens mitt utnyttjas till att bilda en flexibel torgyta där
även Esplanadens busshållplats är förlagd.
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Sektion Esplanadparken skala 1:200/A3

Orienteringsfigur

Sönder Boulevard, Köpenhamn

Sektion busshållplats skala 1:200/A3

Sönder Boulevard, Köpenhamn

Sönder Boulevard, Köpenhamn
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KVARTER J2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)
INKL. YTA LOKALER
UPPSKATTAT ANTAL LGH/RADHUS

5.200 m2
100 m2
52/7

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK LGH
BOENDE/BESÖK RADHUS

ca 130 st
på tomtmark

BILPARKERING LGH
BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE

20

BOENDE KANTSTENSPARKERING GATA

9

BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA

5

BILPARKERING RADHUS
BOENDE/BESÖK TOMTMARK

2pl/tomtmark
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Orienteringsfigur
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KVARTER J2

Möjlig terrass för
vistelse och grönska

BESKRIVNING

KUNGSSPARKEN
Karaktär
En varierande skala och bebyggelseform inom samma kvarter.
Flerbostadshus i form av lameller längst den större huvudgatan
Esplanaden och småhus i form av radhus mot den mindre bakomliggande lokalgatan. Lamellerna varierar i 4 till 5 våningar med ett
varierat taklandskap med möjlig terrass och grönska. Första bostadsplanet förlagt ”en halv våning upp” för att motverka hög sockelvåning men samtidigt skydda för direkt insyn från gatan. Lokaler i
strategiska lägen för ett levande och befolkat gatuliv och närservice
för de boende. Småhusen förläggs med sina trädgårdar mot lokalgatan och den intilliggande Kvartersparken som blir en förlängning
av den egna trädgården. Småhusens parkering sker via en hårdgjord
angöringsyta på gården tillsammans med lamellhusens markparkering, alternativt gemensamt garage under gården. Så kan småhusens förgårdsmark som vetter mot gatan bli en grönskande plats
utan parkering. Lägre murar eller planteringar avgränsar den öppna
kvartersgården mot intilliggande gator för en ombonad gårdsmiljö.

Entréer & angöring
Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark, eller via
kvartersgården och den hårdgjorda angöringsytan för småhusens
parkering/förgårdsmark. Lamellhusens huvudentréer och möjliga
lokaler med angöring mot Esplanaden.

Gemensam markparkering på gården
via hårdgjord angöringsyta.

ESPL

ANAD

EN

Trädgårdar mot
lokalgatan och
parken

Parkering och avfallshantering
Parkering för småhusen på tomtmark/förgårdsmark mot
kvartersmarken/kvartersgården. Boendeparkering för lamellhuset
genom markparkering på kvartersmark, alternativt gemensamt
garage under upphöjd gård för både lamellhusen och småhusen.
Även viss kantstensparkering längst omkringliggande lokalgator
för de boende. Besöksparkering som kantstensparkering utmed
intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark
för småhusen, alternativt gemensamma underjordsbehållare med
lamellhusen. Underjordsbehållare placerade tillgängligt inom
kvarteret eller utmed lokalgata i zon mellan körfält och trottoar.

Orienteringsfigur

KVARTERSPARKEN

ESPLANADPARKEN

Gemensamma underjordsbehållare för avfallshantering.
Gemensam parkering för radhusen och lamellhusen via hårdgjord
angöringsyta på gården - ger möjlighet till gröna trädgårdar mot gatan

Lokaler i strategiska lägen i lamellhusen längst Esplanaden “en halv våning upp” - för att motverka hög sockelvåning men samtidigt
skydda för direkt insyn från gatan

Trädgård mot gatan. Engelska radhusen Äppelviken
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KVARTER K2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (BTA ovan mark)
INKL. YTA LOKALER
UPPSKATTAT ANTAL LGH/RADHUS

4.950 m2
100 m2
48/7

CYKELPARKERING
BOENDE/BESÖK LGH
BOENDE/BESÖK RADHUS

ca 120 st
på tomtmark

BILPARKERING LGH
BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE

20

BOENDE KANTSTENSPARKERING GATA
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BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA
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BILPARKERING RADHUS
BOENDE/BESÖK TOMTMARK

2pl/tomtmark
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0
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2018-01-10

KS 15/0532
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.)
Kungsängen

Nr 1503

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 6 december 2017 § 129, sänds förslag till
detaljplan för Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503, ut för samråd
enligt regler för normalt förfarande, plan- och bygglagen 2010:900.
Hela Rankhusområdet, norr om E18 i Kungsängen, omfattar ca 450 ha mark varav ca
75 ha är vattenområde och är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper. Etapp 1
utgör ca 60 ha av den totala ytan. Det verksamhetsområde som finns utpekat närmast
E18 i översiktsplanen (ÖP 2010) och planprogrammet för Rankhus har på grund av
topografiska förhållanden och det stationsnära läget utgått till förmån för en tätare och
mångfunktionell bebyggelsestruktur. Denna förändring av inriktningen planförslaget
överensstämmer ej med inriktningen i översiktsplanen.
Syftet med detaljplanen i etapp 1 är att planlägga markområdet närmast och norr om
E18 som den första etappen i en kommande utbyggnad av Rankhus. Målet är att skapa
en tät stadsliknande bebyggelsestruktur med bostäder, handel, service och skolor som
byggs ut i ett sammanhang. Planområdets sydvästra del förbinds med Västra
Rydsvägen och centrala Kungsängen via en ny huvudgata under E18.
Detaljplanen möjliggör cirka 2900 bostäder, 8 förskolor, 4 skolor samt ca 3600 kvm
tillkommande ytor för handel, ytor i bottenvåningar på bostadskvarter för
centrumändamål, en idrottshall samt ytor med tillhörande kommunala
servicefunktioner.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Samrådstiden är från och med onsdag 17 januari 2018 till och med onsdag den 14
mars 2018. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats:

www.upplands-bro.se/rankhus-etapp1

Handlingar i papper kan beställas från kommunen.
Två öppna hus kommer att hållas i Kulturhuset Café Chris, Kommunhuset,
Furuhällsplan 1, Kungsängen: torsdag den 15 februari 2018, klockan 13.00 – 19.00,
och torsdag den 1 mars 2018, klockan 13.00 – 19.00. Du får tillfälle att ställa frågor
och ge förslag till företrädare från kommunen.
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Broplan 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/rankhus-etapp1

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut KS 2017-12-06 § 129
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Kortversion – planbeskrivning
- Programsamrådsredogörelse
- Gestaltningsprinciper
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2018-01-10

KS 15/0532
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 14 mars 2018 skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Frågor i ärendet besvaras av Theodor Andrén planarkitekt på Planavdelningen och
Johan Sjöstrand projektledare exploatering på Exploateringsavdelningen, tel. 08-581
690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Broplan 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/rankhus-etapp1

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut KS 2017-12-06 § 129
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Kortversion – planbeskrivning
- Programsamrådsredogörelse
- Gestaltningsprinciper
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 129

2017-12-06

Beslut om Samråd för detaljplan
Rankhus etapp 1 (Ekhammar 4:268
m.fl.)
Dnr KS 15/0532

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande (SFS 2010:900).
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande (SFS 2010:900).

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen
återremittera förslag till detaljplan för att invänta att den kommande fördjupade
översiktsplanen, FÖP, för Kungsängens tätort kan visa hur anknytningen till
övriga tätorten ska fungera och för lösningar avseende exempelvis:






Hur man ska klara buller och barriärproblemen vid E18
Trygghetsskapande utformning av byggnader, ytor, torg, vägar och gcvägar. Exempelvis genom belysning och utformning av broar och
likande så att de inte blir graffittimålade.
Hela Rankhus bedöms alstra 14500 fordon per vardagsdygn. Det måste
därför säkerställas att det finns erforderligt antal parkeringsplatser i
Rankhus Etapp 1, i Kungsängens centrum och vid Kungsängens
pendeltågstation
Förbättrade allmänna kommunikationer för att klara det ökande antalet
invånare.

Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2014 § 180 att ge Tillväxtchefen i
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för första etappen i Rankhusområdet
med normalt planförfarande.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2017-12-06

Syftet med detaljplanen är att planlägga markområdet närmast och norr om
E18 som den första etappen i en kommande utbyggnad av den nya stadsdelen
Rankhus.
Etapp 1 möjliggör för byggandet av cirka 2900 bostäder, 8 förskolor med
sammanlagt 44 avdelningar, 4 skolor med plats för ca 1825 elever (LM-skola
ca 425 per skola, H-skola ca 550) samt ca 3600 kvm tillkommande ytor för
handel.
Målet är att redan från början skapa en tät stadsliknande bebyggelsestruktur
med bostäder, handel, service och skolor som byggs ut i ett sammanhang.
Planområdets sydvästra del förbinds med Västra Rydsvägen och centrala
Kungsängen via en ny huvudgata under E18.

Beslutsunderlag


Detaljplaneprogram för Rankhusområdet- godkänt av
Kommunstyrelsen den 9 september 2009



Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 - antagen den 15
december i Kommunfullmäktige 2011



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2017



Plankarta den 21 november 2017



Planbeskrivning den 21 november 2017



Behovsbedömning den 6 november 2017



Gestaltningsprinciper den 6 november 2017



Miljökonsekvensbeskrivning den 6 november 2017

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag röstar Ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under omröstning lämnas följande resultat:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

Rolf Nersing (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sju
(7) Nej-röster till att ärendet ska återremitteras.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) reserverar sig till förmån för eget
förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
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7.Parkkvarteren
-Småhusbebyggelse i grönska
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-Parken är en viktig del i norra parkstråket
-Parken ska vara en knutpunkt för gångstråk som leder vidare ut i naturen
-Bebyggelse placeras för att rama in och tydliggöra parkrummet
-Förgårdsmark mot gata och trädgård mot park eller naturmark
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Tekniska anläggningar i ett plan med största byggnadsarea 30 m 2 (BYA) i får anordnas på allmän platsmark.

5.Trädgårdskvarteren
-Småhusbebyggelse anpassas till terrängen
-Utblick ner mot Mälaren
-Bebyggelse ramar in kvartersparken
-Kvartersparken är delområdets hjärta och del av norra parkstråket som löper genom delområdet
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-Varierad bebyggelse som sluter tätt kring gaturum och öppnar upp mot naturen
-Två viktiga cykelkopplingar mellan Rankhus och Kungsängen ska prioriteras i strukturen
-En mötesplats i form av ett aktivitetsområde anläggs vid Rankhusstråket och idrottshallen
-Handelskvarteret utformas med transparent fasad i bottenvåning med flera entréer ut mot gata
-Idrottshall utformas delvis med transparent fasad mot gata och park
-Utsiktsplats/er ska skapas mot Mälaren och Kungsängen
-Tillgänglig strandpromenad anordnas längs vattnet
-Småhusbebyggelse anpassas till terrängen
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

6.Esplanadkvarteren
-Bebyggelse med småstadskaraktär i varierad skala och rutnätsformat gatunät
-Busshållplats nära norra parkstråkets korsning med huvudgata
-Det norra parkstråket tar form av ett grönt gaturum genom delområdet
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Sammanfattning
Bakgrund
Upplands-Bro kommun ingår i den expansiva Mälardalsregionen och har starka samband med
Stockholmsområdet där E18 och järnvägen är viktiga pulsådror. Rankhus, ca 1 km norr om
Kungsängens centrum och direkt norr om E18 ingår i Kungsängens tätortsområde enligt
översiktsplanen. Området nyttjas idag främst som strövområde för närboende och för bergsklättring
vid Ryssviken. Kungsängen växer fram från någon gång mitten av 1900-talet till dagens tätort, med
cirka 12000 invånare. Ett mindre bostadsområde på cirka 20 hus, företrädelsevis från 50-60-talen finns
även inom planområdet.
I hela Stockholmsregionen råder efterfrågan på bostäder, så även i Upplands-Bro kommun. Här
är villor särskilt efterfrågade liksom lägenheter i flerbostadshus med god kollektivtrafikförsörjning. I Upplands-Bro kommun finns attraktiva boendemiljöer med efterfrågade kvaliteter. Rankhusområdet har förutsättningar för att erbjuda ytterligare sådana boendemiljöer. Här finns närhet till
naturen samtidigt med närhet till Kungsängens centrum med service, allmänna kommunikationer
och motorväg (E18).
Hela Rankhusområdet omfattar ca 450 ha mark varav ca 75 ha är vattenområde och är tänkt att
planläggas och byggas ut i flera etapper. Det verksamhetsområde som finns utpekat närmast E18 i
översiktsplanen och planprogrammet för Rankhus har på grund av topografiska förhållanden och det
stationsnära läget utgått till förmån för en tätare och mångfunktionell bebyggelsestruktur.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att planlägga markområdet närmast norr om E18 som den första etappen i
en kommande utbyggnad av den nya stadsdelen Rankhus. Målet är att redan från början skapa en tät
stadsliknade bebyggelsestruktur med bostäder, handel, service och skolor som byggs ut i ett
sammanhang. Planområdets sydvästra del förbinds med Västra Rydsvägen och centrala Kungsängen
via en ny huvudgata under E18.
Detaljplanen möjliggör cirka 2900 bostäder, 8 förskolor med sammanlagt 44 avdelningar, 4 skolor
med plats för ca 1825 elever (låg- och mellanstadieskola ca 425 per skola, högstadieskola ca 550) samt
ca 3600 kvm tillkommande ytor för handel, ytor i bottenvåningar på bostadskvarter för
centrumändamål, en idrottshall samt ytor med tillhörande kommunala servicefunktioner.
Alla nya gatu- och platsnamn (kursiv stil) som nämns i planbeskrivningen är arbetsnamn och kommer
att bli föremål för namngivning i ett senare skede av planprocessen.

Miljöbedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra en sådan
betydande miljöpåverkan att det krävs miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Till detaljplanen har därför upprättats en MKB som beskriver de miljömässiga
konsekvenserna av utbyggnaden av den första etappen av den nya stadsdelen Rankhus.

Tidplan
Utbyggnaden av detaljplaneområdet kommer att delas upp i flera etapper och beräknas pågå under
perioden 2019 till 2032.
Detaljplanen med tillhörande MKB bedöms vara under samråd från december 2017 till slutet av
februari 2018. Bemötande av inkomna synpunkter hanteras under andra kvartalet 2018. Beslut om
granskning bedöms kunna tas under slutet av andra kvartalet 2018. Granskning bedöms kunna ske
under tredje kvartalet 2018 och planen bedöms kunna gå till antagande under första kvartalet 2019.
Utbyggnad av området kan i så fall påbörjas under andra halvan av 2019 och en bedömd första
inflyttning kan ske 2021.

Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503Planbeskrivning

5

Entré Rankhus med 10-våningshuset högt över klippan vid Ryssviken
och gång- och cykelbron över E18 som signalerar den nya stadsdelen
Rankhus. Illustrationen visar intrycket av Rankhus vid färd på
motorvägen västerut mot Enköping. Avfarten mot centrala
Kungsängen/Rankhus ligger strax framför den röda bilen i bild.
(bild HMXW arkitekter)
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Illustration över planområdet fullt utbyggt. E18 med påfartsrampen mot Stockholm närmast i bild.
(bild Tomorrow Visualization)
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Tematiska kartor Rankhus etapp 1, översikt, Arkitema- och HMXW arkitekter, okt 2017
Huvudprinciper för gestaltning och stadsdelsfunktioner, Arkitema- och HMXW arkitekter,
okt 2017
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att planlägga markområdet närmast norr om E18 i Kungsängen som den
första etappen i en kommande utbyggnad av den nya stadsdelen Rankhus. Målet är att redan från
början skapa en tät stadsliknade bebyggelsestruktur med bostäder, handel, service och skolor som
byggs ut i ett sammanhang. Trafikplats Kungsängen kan på sikt byggas ut med en påfart västerut mot
Enköping. Planområdets sydvästra del kan på sikt förbindas med Västra Rydsvägen och centrala
Kungsängen via en ny huvudgata under den befintliga motorvägsbron(E18), men den föreslagna gatan
ingår inte i detta planförslag.
Grundläggande principer för den nya stadsdelen Rankhus är;
• Stadsliknande struktur
• Blandade boendeformer
• God gestaltning(arkitektur) med stor omsorg om det offentliga rummet med torg, parker, gator
och bebyggelse i samverkan.
Planområdet avgränsas av E18 i söder, Gröna Dalen i väster, mot skogspartier i norr och Mälaren i
öster. Ett detaljplaneprogram finns för Rankhusområdet från april 2005 som är godkänt av
Kommunstyrelsen i reviderat skick 2009. Den befintliga bebyggelsen utgörs endast av ett fåtal enklare
småhus. Utanför, och nordost om planområdet vid Rankhusängen, finns en villa i italiensk stil.
Utbyggnaden av Rankhusområdet beräknas ske etappvis under lång tid. En genomgående huvudgata i
den nya stadsdelen Rankhus kommer på sikt att knyta samman Brunna med Kungsängens trafikplats.
Utmed den branta bergskanten mot Ryssvikens västra strand kommer gångbryggor och anläggningar
för vistelse att byggas som ett led i att göra strandzonen tillgänglig för gångpassage upp till badplatsen
vid Stigstorp.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2014 och planen handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande.

Det aktuella planskedet är plansamråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del
av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där
yttranden som framförts under samrådet redovisas och bemöts. Planförslaget kan komma att justeras
och kompletteras vid behov innan ett granskningsförslag upprättas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om granskning
Granskningstid
Antagande (KF)

december 2017
december-februari 2018
2:a kvartalet 2018
3:e kvartalet 2018
1:a kvartalet 2019
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Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2014 § 180 att ge Tillväxtchefen (numera
Samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för första etappen i
Rankhusområdet med bibehållen strandskyddsgräns på hundra meter med normalt planförfarande.

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 riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken 4
kapitlet samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.
I översiktsplanen för Upplands-Bro kommun (ÖP 2010) har bedömningen gjorts att aktuellt
planområde kan tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse. I översiktsplanen framgår att nya bebyggelseområden och förtätning av beﬁntlig bebyggelse inom tätortsavgränsningen generellt bedöms vara
positivt ur miljöhänseende. Närhet till beﬁntlig infrastruktur i tätorten, som gatunät, el och VA,
innebär fördelar. Genom att ansluta till beﬁntliga strukturer i centrala Kungsängen kan påverkan på
landskapet, samt kostnader för vägbyggen och ledningsutbyggnad minimeras. Vidare uppnås en god
hushållning med marken genom att planera för en varierad bebyggelse, både vad gäller täthet och
bostadsformer, där ytor för allmänna ändamål (parker, torg, skolor, förskolor etc.) skapas.
Planområdet omfattas av riksintresse för Mälaren med öar och stränder enligt miljöbalken 4 kap.
Detaljplanen, med föreslagna åtgärder och planbestämmelser, bedöms inte skada riksintresset för det
rörliga friluftslivet. Allmänhetens tillgänglighet till Mälaren ska förbättras och säkerställas och
kopplingar norrut och söderut längs med stranden ska möjliggöras. Genom hänsyn till beﬁntliga
kulturmiljövärden bedöms nya inslag som medges i detaljplanen inte påverka riksintresset för
kulturmiljövård på ett sådant sätt att planen inte kan genomföras. Gröna kopplingar, i form av
parkstråk och naturområden med höga värden, säkras i planen. Detta för att begränsa utbyggnadens
negativa konsekvenser på naturmiljön.
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet, enligt
miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas.
Planområdet gränsar till E18 i söder, E18 omfattas av riksintresse för kommunikation. Norr om
planområdet finns riksintresse för totalförsvaret som omfattar influensområde luftrum och
influensområde väderradar, planområdet berör inte riksintresset.

Hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Planförslaget innebär att skogsmark och befintliga fastigheter med bostadshus ianspråktas för
stadsbebyggelse. Inom detaljplaneområdet återﬁnns lokala, kommunala samt regionala naturvärden.
Vissa av de lokala samt kommunala värdena kommer att påverkas vid ett plangenomförande. De
negativa konsekvenserna består främst av den tillkommande bebyggelsens intrång på tidigare
oexploaterad naturmark. De viktigaste positiva konsekvenserna är bland annat att stranden som
attraktiv målpunkt för boende och besökare i centrala Kungsängen som helhet förstärks, samt att den
kulturhistoriskt värdefulla miljön vid fornlämningar ställs i ordning och tillgängliggörs.
Planläggningens inriktning, att den mark som exploateras ska kunna utnyttjas effektivt, medför att
sammanhängande grönstråk kan skapas och större naturområden kan bevaras. I och med utbyggnaden
kan sammanhängande naturområden/grönsamband, kulturmiljö (fornlämningar) och strandlinjen inom
planområdet tillgängliggöras.
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Påverkan på riksintressen
Detaljplaneområdet ligger inom riksintresset för rörligt friluftsliv Mälaren med öar och strandområden
i Stockholms län. Söder om planområdet med gräns mot E18 finns riksintresseområde för naturvård
Södra Stäksön och riksintresseområde för kulturmiljövård Görväln.
Mälaren med öar och strandområden

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon risk att riksintresset för Mälaren med
öar och strandområden påtagligt skadas. Intrång kommer att göras i strandskyddat område (100 meter)
för anläggande av strandpromenad på träspång. Ingen bostadsbebyggelse planeras inom
strandskyddsområdet.
Kulturmiljövård

Detaljplanen innebär att fornlämningarna i planområdets västra del tillgängliggörs och tas om hand.
En av fornlämningarna kan inte bevaras och ansökan om slutundersökning (utgrävning) ska inlämnas
till länsstyrelsen. Sammantaget bedöms konsekvenserna på riksintresset för kulturmiljövården som
positiva.

Påverkan på miljökvalitetsnormer
Utomhusluft

Området påverkas idag främst av utsläpp från trafiken längs E18. Två ämnen är kritiska i Sverige,
kvävedioxid och partiklar PM10 mätta som dygnsvärden. När överskridanden av miljökvalitetsnormer
(MKN) orsakade av trafik sker är det alltid dessa parametrar som identifieras.
Längs E18 intill Rankhusområdet och inne i området visar beräkningar att halten av kvävedioxid som
dygnsvärde är klart lägre än MKN i dagsläget. MKN är 60 µg/m3 och dygnsvärdet uppmättes till 23–
50 µg/m3, beroende på avståndet till vägen. För PM10 är motsvarande intervall 22–50 µg/m3 och
tangerar då MKN alldeles vid vägkanten (MKN = 50 µg/m3). Den övervägande andelen av partiklar
kommer från slitage och kvarliggande vägsand och överskridanden sker på vårkanten då vägarna
torkar upp.
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas.
Vatten

Östra delen av planområdet avvattnas direkt mot Mälaren-Skarven, där gällande miljökvalitetsnormer
för ytvatten innebär att vattenkvaliteten måste förbättras avseende ekologisk status och bibehållas
avseende kemisk status. Västra delen av planområdet avvattnas mot Gröna Dalen och når slutligen
recipienten Mälaren-Görväln där gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten innebär att vattenkvaliteten måste förbättras avseende kemisk status och bibehållas avseende ekologisk status.
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på den ekologiska statusen i Mälaren-Görväln
eller Mälaren-Skarven. Dagvattnet från planområdet kommer dels att omhändertas lokalt och fördröjas
inom planområdet samt hanteras i öppna dagvattendammar. Dagvattnet leds vidare söderut genom
Gröna Dalen.
Buller

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Bullerstörningar från E18 samt från tillkommande gator inom planområdet, beaktas med utgångspunkt
i gällande riktvärden för buller och vägledningar vad gäller hantering av buller, detta för att undvika
negativa konsekvenser på boendemiljö och hälsa.
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Ekologiskt särskilt känsliga områden

I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 §
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Kommunens hela yta rinner av mot Mälaren. De viktigaste avrinningsområdena mot Mälaren är de
som mynnar söderut i Brofjärden och Tibbleviken. Planområdets västra del avvattnas mot Gröna
Dalen, där dagvattnet via Tibbledammen leds ut i Tibbleviken som är utpekat som ett ekologiskt
särskilt känsligt vattenområde. Tibbleviken berörs av planområdets avrinningsområde. Brofjärden
berörs däremot inte.
Här finns betade strandängar, stora vassområden och grunda mjukbottenområden med höga
naturvärden och en stor biologisk mångfald. Tibbleviken belastas av dagvatten från Kungsängen,
enskilda avlopp samt jordbruksvatten. Vikens mjukbottenområde samt våtmarker är grunden för en
hög fisk- och fågelreproduktion. Hela Görvälnfjärden har god status enligt vattendirektivet och ingår i
Östra Mälarens vattenskyddsområde.

Behovsbedömning
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för
Rankhus kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning ska genomföras och
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för detaljplanen. Ett skriftligt samråd med
länsstyrelsen avseende avgränsning av MKB:n genomfördes under juni-juli 2017.
Fokus i MKB:n föreslås vara att beskriva betydande påverkan på:
Landskap

Planområdet upplevs tydligt från delar E18 och omgivningar vid Ryssviken samt från Gröna Dalen.
Placering av bebyggelse, byggnadshöjder och volymer och terränganpassning samt möjligheten att
säkerställa befintlig vegetation påverkar landskapsbilden.
Kulturmiljö

I planområdets västra del finns 10 fornlämningar och 3 övriga kulturhistoriska lämningar. I
planområdets nordöstra del vid Rankhustorp finns två övriga kulturhistoriska lämningar. Strax utanför
planområdet ligger Rankhus torp med sitt kulturlandskap. Även Italienska villan med sin äppelodling
vid Rankhus ligger utanför detaljplanen. Både Rankhus torp och Italienska villan är i ÖP utpekade
som kulturmiljö av lokalt intresse.
Naturmiljö

Naturvärdesbedömningen visar på att naturvärdena främst är lokala eller kommunala. Regionala
naturvärden finns längs Mälarens strand i from av grova tallar. Länsstyrelsen har beslutat att upphäva
det utökade strandskyddet inom planområdet, men beslutet är överklagat till regeringen och har ännu
inte vunnit laga kraft. Rödlistade och fridlysta arter har identifierats i naturvärdesbedömningen. Inom
planområdet återfinns tallticka (rödlistad, nära hotad/NT). Spridningssambanden inom planområdet
och mellan områden är viktiga att beakta.
Rekreation och friluftsliv

Området omfattas av riksintresse rörligt friluftsliv där turismens och friluftslivets intressen, främst det
rörliga friluftslivets, särskilt ska beaktas. Området nyttjas även som närrekreationsområde.
Rankhusklippan vid Ryssviken har ett 50 tal klätterleder och är välbesökt. En strövstig går i östra
delen av planområdet längs Mälaren. Upplands-Broleden passerar strax söder om planområdet.
Resurshantering (skogsbruk och grund- och ytvatten)

Skogsmark kommer att tas i anspråk vid exploateringen. Hanteringen av dagvatten behöver ta hänsyn
till att recipienterna omfattas av MKN för ytvatten. Dagvattenhanteringen behöver säkerställa att
framtida klimatförändringar i form av kraftiga regn klaras. Terränganpassning och masshantering
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inom planområdet behöver studeras vidare med tanke på områdets kuperade topografi. Detaljplanen
ligger direkt norr om vattenskyddsområde Östra Mälaren och en marginell del av planområdet ligger
inom vattenskyddsområdet. Vattenskyddsområdet bedöms dock inte påverkas av föreslagna åtgärder.
Påverkan på grundvatten inom planområdet behöver studeras vidare under planprocessen utifrån
vilken påverkan schaktning och omdaning inom planområdet medför.
Människors hälsa (buller, luftkvalitet och risk)
Buller:
Området närmast E18 är bullerpåverkat.

Luftkvalitet:
MKN för kvävedioxid klaras, men intill E18 ligger halterna av PM10 nära eller strax över MKN. Inom
detaljplaneområdet bedöms dock MKN för PM 10 klaras. Hela planområdet klarar dock inte
miljömålet för frisk luft.
Risk:
E18 är utpekad som primär transportled för farligt gods. Transporterna med farligt gods på E18
bedöms utgöra den huvudsakliga riskkällan. Ingen bensinstation eller annan tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet bedöms ligga så nära att de påverkar riskbilden i området.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 61 ha stort, varav ca 7 ha är vattenområde. Planområdet är beläget i Kungsängen,
norr om E18. Detaljplanen gränsar i norr mot befintlig skogsmark, i öster mot Ryssviken (vik av
Mälaren) och i väster av Gröna Dalen. I söder gränsar planområdet mot E18. Planområdet är glest
bebyggt med ett tjugotal småhus på relativt stora fastigheter.
Markägoförhållande

Planområdet utgörs till allra största delen av obebyggd mark som ingår i den mycket stora
skogsfastigheten Ekhammar 4:268, ägd av Villamarken Exploatering i Stockholm AB. I anslutning till
Kungsängens trafikplats och i Kungsvägens förlängning in i Rankhusområdet finns 29 avstyckade
tomter för småhus enligt en äldre byggnadsplan från 1950-talet, varav ett tjugotal är bebyggda. ABT
AB äger ca 7 ha av skogsmarken närmast E18.

Planområdets utsträckning inom Rankhusområdet.

Tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger inom riksintresset för rörligt friluftsliv (Mälaren med öar och
strandsområden i Stockholms län), riksintresse för kulturmiljövård och södra delen av planområdet
omfattas av vattenskyddsområdet Östra Mälaren.
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Mälaren med öar och strandområden

Planområdet ingår i riksintresset för Mälaren med öar och strandområden enligt 4 kap 2 § Miljöbalken,
med avseende på turism och friluftsliv. Riksintresset innebär bland annat att exploatering och andra
ingrepp i miljön endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdets natur- och kulturvärden. Inom området skall turismens och det rörliga friluftslivets intressen
särskilt beaktas. Ingen bostadsbebyggelse planeras inom strandskyddsområdet. Detta riksintresse
förhindrar dock inte, enligt miljöbalken, utveckling av befintliga tätorter.
Kulturmiljövården

En utbyggnad enligt detaljplanen förväntas påverka de västra delarna av riksintresseområdet för
kulturmiljövård (Görväln), samt dess kärnområde. Detaljplanen innebär att fornlämningarna i
planområdets västra del tillgängliggörs och rustas upp.

Strandskydd
Planområdet omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken. Inom planområdet gäller
strandskydd om hundra meter upp på land från strandlinjen och hundra meter ut i vattnet. Då
planområdet ingår i ett vattenskyddsområde beslutat av länsstyrelsen är det länsstyrelsen som fattar
beslut om dispens från strandskydd. Något upphävande av det gällande strandskyddet är inte aktuellt
inom planområdet. Anordningar avsedda för strandpromenad med bryggstråk utefter strandkanten mot
Mälaren kräver däremot dispens från strandskyddet. Ansökan om dispens ställs till länsstyrelsen i
Stockholms län.

Kartbild från Miljökartan som visar strandskyddets utsträckning. Strandlinjen markerad med blått streck.

Vattenskyddsområde östra Mälaren
Del av planområdet har avrinning mot Gröna Dalen och där igenom mot Tibbledammen och
Tibbleviken, som är ett avrinningsområde till Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen
ﬁnns det speciella föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av
dräneringssystem.
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Regionala planer och program
RUFS 2010

I den regionala utvecklingsplanen 2010 är planområdet utpekat som regional stadsbygd med
utvecklingspotential. E18 och Mälarbanan ingår i ett storregionalt resesamband för Östra
Mellansverige. Kungsängen med sin nära koppling till den regionala kärnan Barkarby-Jakobsberg
ingår i Stockholmsregionens samarbetsområde.
RUFS 2050, utställningsversion, ute nu

I utställningsversionen av regional utvecklingsplan 2050 är planområdet utpekat som strategiskt
stadsutvecklingsläge. Det är sådana områden som ligger inom 1200 meter från stationer och
bussterminaler, vilket innebär att människor kan nå kollektivtrafiknoden med matarbuss, på cykel eller
till fots. Platserna har en potential att utveckla urbana kvaliteter och bidra till stärkt social hållbarhet.
Översiktsplan

I ÖP 2010 - Översiktsplan för Upplands-Bro kommun är huvuddelen av planområdet utpekat som
”Bostadsbebyggelse, planerad/föreslagen” med cirka 3000 bostäder i hela programområdet och
området närmast E18 utpekat som ”Verksamhetsområde planerat/föreslagen”. En ny nord-sydlig
vägförbindelse mellan E18 och Brunna finns utpekad i ÖP:n, liksom tillbyggnad av Trafikplats
Kungsängen.
I översiktsplanen framgår att nya bebyggelseområden och förtätning av beﬁntlig bebyggelse inom
tätortsavgränsningen generellt bedöms vara positivt ur miljöhänseende. Närhet till beﬁntlig
infrastruktur i tätorten, som gatunät, el och VA, innebär fördelar. Genom att ansluta till beﬁntliga
strukturer i Kungsängens tätort kan påverkan på landskapet, samt kostnader för vägbyggen och
ledningsutbyggnad minimeras.
Den avvikelse från Översiktsplanen som planförslaget innebär motiveras bland annat med att en bättre
hushållning med mark och vattenområden inom planområdet kan uppnås. Detta genom att planera för
en hög täthet i närhet till befintlig infrastruktur, ett bättre underlag för kollektivtrafikförsörjning samt
att områden med höga naturvärden sparas och tillgängliggörs. Vidare åstadkommer planförslaget en
bättre koppling till den befintliga tätorten då bostadsområdena i Kungsängens tätort och i Rankhus inte
delas med ett verksamhetsområde i mitten, och således blir tydligt separerade områden. Planförslagets
riktningsförändring av områdena närmast den befintliga tätorten, med bostäder och offentlig service,
gör också att även boende i den befintliga tätorten kan dra nytta av den utökade kommunala servicen i
sitt närområde.

Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503Planbeskrivning

17

Detaljplaneprogram
För hela Rankhusområdet finns ett planprogram från 2005 (godkänt av KS 2009).

Markanvändningskarta ur godkänt planprogram.

I programmet beskrivs Rankhusområdet som ett område med goda förutsättningar att erbjuda
attraktiva boendemiljöer med närhet till naturen och till Kungsängens centrum med service, allmänna
kommunikationer och motorväg. Rankhusområdets läge vid Mälaren samt den kuperade terrängen ger
möjligheter till varierat byggande för en upplevelserik stadsdel i nära kontakt med skogsmark, öppna
grönområden och vatten.
Bebyggelsen inom Rankhusområdet kommer till huvuddel vara bostäder med inslag av service samt
skolor och arbetsplatser. Blandad bostadsbebyggelse (typologi och upplåtelseform) eftersträvas. I
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området ska det planeras för naturliga mötesplatser. Längs med de stråk där människor rör sig föreslås
platser utformas som torgmiljöer så att naturliga mötesplatser skapas, till exempel vid busshållplatser,
skolor och lekplatser.
Tätare bebyggelse föreslås längs områdets huvudgator. Avsikten är att få ett tätare centralt område
med god kollektiv trafikförsörjning. I den södra delen av området föreslås att några högre
flerbostadshus placeras för att knyta an till den högre bebyggelsen söder om E 18. Bebyggelse i
området ska placeras med hänsyn tagen till väderstreck och terräng. Gestaltningsprogram för
bebyggelsen upprättas i samband med att detaljplaner arbetas fram.
Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät ska utformas med anslutningar till Gröna Dalen, Brunna,
centrala Kungsängen samt till Mälaren. Bebyggelseområdet ska ge goda förutsättningar till
kollektivtrafikförsörjning.
Rankhusområdet kommer att sammanlänkas kommunikationsmässigt med Brunna. Trafikplats
Kungsängen planeras för förbättring av avfartsramp från Stockholm samt på sikt utbyggnad av ramp
västerut mot Enköping. Områdets tillfarter binds samman med uppsamlingsgator (huvudgator). De
mindre lokalgatorna utformas som ett sammanhängande gatunät.
Sammanhängande grönstråk ska avsättas och binda samman kärnområden, för att gynna biologisk
mångfald samt för att ge goda rekreationsmöjligheter. Befintlig vegetation sparas endast i vissa
kvarter. Strandskyddet beaktas. Mälarens strand ges större tillgänglighet för allmänheten.
Utbyggnad av Rankhusområdet ska ske i etapper med början från söder. Fördjupade utredningar sker i
samband med kommande detaljplanearbeten.

Programområdet för hela Rankhusområdet markerat med grågrön yta, aktuellt planområde markerad med rosa linje.
(bild Ramböll).
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Detaljplaner och förordnanden
Det finns två gällande detaljplaner som delvis berör planområdet. När den nya detaljplanen blivit
gällande (vunnit laga kraft) upphör de delar av de äldre detaljplanerna som ingår i planområdet att
gälla.
•
•

6702, LK1968, byggnadsplan för bostäder och handel, från 1967, ingen byggrätt, natur
”park/plantering” gata (Kungsvägens fortsättning)
7812, ”upphävande av 1956 års byggnadsplan”, bostadsändamål, ett plan, fristående
byggnadssätt.

Ingen vägplan finns för E18 i aktuellt avsnitt. Detaljplan 6702 innefattar ställningstagande till
motorvägen.

Förutsättningar
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är beläget direkt norr om E18 vid Trafikplats Kungsängen. Området är beläget på en höjd
som sluttar brant ned mot ängs- och åkermark i nordväst och mot Mälaren i öster. I söder avgränsas
planområdet av E18. Området utgörs i huvudsak av skogsmark. Tall och gran på hällmark dominerar
trädbeståndet med inslag av en, asp och ek. Inom planområdet finns också våtmark, gammal
jordbruksmark, kalhygge och andra naturtyper. Några hus ligger inkilade i grönska närmast E18.
Utanför planområdet, bort mot Rankhusängen och vid det som kallas Italienska villan finns rester av
jordbruksmark och en vacker trädgård med fruktodling bevarad.
Marken i området nyttjas idag främst för närrekreation och friluftsliv samt som naturområde för
närboende. Inom området finns även ett antal privatägda fastigheter. Marken inom området är
kuperad. Generellt varierar marknivån uppe på höjden mellan ca +33 och +43 över nollplanet och de i
låglänta delarna av området varierar marknivån mellan ca +16 och +24 (RH2000).
Rekreation och friluftsliv

Strandkanten längs med Ryssviken är viktig för rekreation och friluftsliv i området. I dag ser man spår
av eldplats och upptrampade stigar längs med vattnet mellan båtupptagningsplatsen under E18 och
Rankhusängen. Sträckan har en dramatisk topografi, höga branta klippor och raviner ner mot Mälarens
vattenyta. Här finns en av de bästa klätterklipporna i Stockholms län och många kommer hit just för
att klättra. Längs med vattnet vid klätterklipporna går idag en promenadstig och där klipporna är som
brantast viker stigen av in mot en ravin och man kan komma upp på klippans topp med en enastående
utsikt över Ryssviken. Längs med vattnet går promenaden idag bitvis på smala plankor som häktats
fast i berget för att tillgängliggöra klippan för klättrare.
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Bild klippt från kommunens Turist och fritidskarta (2012). Planområdet ungefärligt markerat

I planområdets närhet finns Kungsängens IP i Gröna Dalen söder om E18. Idrottsplatsen rymmer fem
fullstora fotbollsplaner (tre i naturgräs och två i konstgräs), konstfryst bandybana, friidrottsbanor,
kastplan, servicebyggnad med omklädningsrum, bastu och servering.
Landskaps- och stadsbild

Området domineras av en skogsklädd höjdsträckning i nord-sydlig riktning med toppar på drygt + 50
m över Mälarens nivå. Strandzonen i sydost lutar kraftigt mot Mälaren och vid Ryssviken stupar
berget brant ned mot vattnet (klätterklipporna). Bergsbranten vid Ryssviken är tydligt synlig från E18.
I väster avgränsas bergsområdet av Gröna Dalen, som är en öppen dalgång som sträcker sig i nordsydlig riktning från Brunna genom Tibble och centrala Kungsängen. Övergången från berget mot
dalgången är mjukare än ner mot vattnet, men avgränsningen är ändå skarpt markerad av befintlig
vegetation.
E18 i söder utgör en tydlig barriär mot centrala Kungsängen.
Geologi/geotekniska förhållanden

Området består till stor del av morän och berg i dagen. Höjdpartiet med skogsmark utgörs
huvudsakligen av fastmark med berg i dagen eller ytnära berg under ett begränsat jordtäcke, normalt
bestående av mulljord ovan morän. Längs höjdpartiets planare delar eller i lokala lågpunkter kan
områden med lera förekomma även inom höjdområdet. I nordväst sluttar markytan brant nedåt mot
ängs- och åkermarken, jorddjupet ökar och lerans mäktighet tilltar mot nordväst.

Höjdpartiet i området utgörs huvudsakligen av fastmark med berg i dagen eller ytnära berg under ett
begränsat jordtäcke, normalt bestående av mulljord ovan morän. Vissa delar av markens överyta kan
enligt jordartskartan utgöras av torv, vilket inte har kunnat verifieras i samband med det geotekniska
fältarbetet. Längs höjdpartiets planare delar eller i lokal lågpunkter kan områden med lera förekomma
även inom höjdområdet. Den provtagning som utförts på leran längs dessa områden visar att leran
sannolikt är relativt fast och utgörs av antingen lera med torrskorpekaraktär eller varvig lera.
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Enligt Jordartskartan framtagen av SGU utgörs området i huvudsak av berg i dagen eller ytnära berg
under ett begränsat moräntäcke. I de låglänta delarna av området förekommer glacial lera samt enstaka
områden med torv.
I samband med utförd undersökning har inte några områden med torv påträffats. Vid de geotekniska
undersökningspunkterna som utfördes i mitten av området (sektion B-B, ritning G-17.2-002), där
marken enligt jordartskartan utgörs av glacial lera omgiven av ytnära berg/berg, har inte någon lös lera
påträffats.
I nordväst sluttar markytan brant nedåt mot ängs- och åkermarken, jorddjupet ökar och lerans
mäktighet tilltar mot nordväst. Enligt de enstaka geotekniska undersökningarna i ängs- och
åkermarken varierar lerans mäktighet mellan 2,5-9,5 m. Jorddjupet närmast höjdryggen utgörs i stort
sett enbart av lera med torrskorpekaraktär. Vidare nordväst utgörs ca 0,5-1 m av den översta leran av
torrskorpelera, följt av lös lera. Leran underlagras av morän vars egenskaper och mäktighet inte har
undersökts i samband med det geotekniska fältarbetet. Enligt jordartskartan beskrivs moränen i
området som sandig.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Fornlämningar

För hela Rankhusområdet har en arkeologisk utredning utförts. I samband med utredningen
påträffades fyra fornlämningar bestående av stensättningar, fossil åkermark samt två boplatser.
Marken vid fornlämningar ska enligt Länsstyrelsens bedömning avsättas som naturmark. Även en
särskild arkeologisk utredning, etapp 2, har utförts (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2016) inom
planområdet och i dess närhet. Utredningen omfattar fem ytor som utpekats som möjliga
fornlämningar (boplatser) vid en tidigare arkeologisk utredning etapp 1 (Stiftelsen Kulturmiljövård,
2016). Utredningens syfte var att fastställa om tidigare utpekade områden är fornlämningar.
Inom fyra av utredningsobjekten påträffades lämningar. Inom Objekt 5 påträffades fossila
odlingslämningar som utifrån äldre kartor bedöms vara från sen tid. Inom Objekt 2 påträffades också
en fossil odlingslämning vilken bedöms som fornlämning då platsen inte har varit uppodlad enligt
äldre kartor. Inom Objekt 1 påträffades en stensättning och på två geografiskt åtskilda platser inom
Objekt 3 framkom två boplatser. Stensättningen, den fossila åkermarken och boplatserna är
fornlämning.

objekt 3
objekt 5
objekt 1
objekt 2

objekt 6
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De fem utredningsobjekten markerade med blå polygoner. Bild från Arkeologisk utredning, etapp 2 (2016).

Hydrologiska förhållanden
Lokalt fria vattenytor förekommer på områden där vatten inte kan infiltrera till följd av begränsat
jorddjup på ytligt berg. I nordliga delen är skogsdiken grävda för att dränera marken i syfte att bedriva
skogsbruk.
Tre stycken grundvattenrör är satta i området med spetsen i morän. Grundvattennivån ligger 1,2 till 0,6
meter under markytan, ytligast vid norra tunnelmynningen där Rankhusvägen går under E18. Troligen
finns goda möjligheter till infiltration av dagvatten på de höglänta områdena där morän överlagrar
berg. Vidare undersökningar behövs för att avgöra exakta platser och kapacitet. Där jorden utgörs av
lera finns begränsade möjligheter till infiltration om inte kontaktskapande lager anläggs mellan leran
och underliggande vattenförande lager.
Grundvatten

Resultatet av grundvattenmätningarna visar att grundvattnets trycknivå i moränen under leran vid
ängs- och åkermarken i nordväst ligger på ca +15,5 vilket motsvarar ca 1,2 meter under markytan.
Grundvattnets trycknivå vid gc-vägen söder om Rankhusvägen ligger på ca +29 vilket motsvarar ca
0,6 m under markytan. Grundvattnets trycknivå vi ängsmarken i väst har uppmätts till ca +20,9, vilket
motsvarar 0,9 m under markytan. Samtliga lodade grundvattennivåer framgår av handling
”Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik”, daterad 2017-03-06, rev 2017-05-16 (Structor).
Dagvatten

Till största delen utgörs markanvändningen av skogsmark samt ett tjugotal tomter bebyggda med
småhus. Området är kuperat och varierar mellan nivåerna +15 till +45.
De förutsättningar som gäller för dagvattenutredningen är att flöden ut från området mot Gröna Dalen
inte ska öka efter lokalt omhändetagande av dagvatten. Redan idag är dagvattensystemet nedströms
genom Gröna dalen hårt ansträngt vid nederbörd. Dessutom ska föroreningsmängderna ut från
området efter reningsåtgärd inte försvåra för recipienterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN).
Rakt genom Rankhus går en vattendelare i nord-sydlig riktning som delar ytavrinningen dels mot öster
och Mälaren-Skarven och dels mot väster och Gröna dalen. Dagvatten från Gröna dalen leds via
kommunala dagvattennätet till Tibbledammen och vidare ut till Görväln.
Höjdsättningen av området bör göras så att extrema regn (100-årsregn) ytligt kan rinna bort via
gatunätet eller via så kallade sekundära avrinningsvägar utan att orsaka översvämning. Där naturmark
sluttar ned mot kvartersmark lämnas utrymme för avskärande diken så att vatten från naturmark inte
rinner in på kvartersmark. Dagvattenutredningen identifierar befintlig gc-tunnel under E18 vid nya
idrottshallen som det enda område inom planområdet där översvämning kommer att ske vid 100-års
regn. Flödena ut från planområdet mot Gröna dalen vid 100-års regn kommer att öka risken för
översvämningar i nedströms system. Det är denna risk som bedöms kunna medföra de största
konsekvenserna i sammanhanget.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Kapaciteten i det befintliga spillvattennätet vid förbindelsepunkten i Gröna dalen är hög, ca 320 l/s,
dvs tillräcklig för att ta emot spillvatten från hela Rankhusområdet. Kapaciteten i förbindelsepunkten
vid Rankhusvägen är begränsad till 16 l/s. Med en ledningsomläggning söder om förbindelsepunkten
vid Rankhusvägen kan kapaciteten ökas till 52 l/s.
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Störningar och risker
Buller och vibrationer

Beroende på skiftande naturliga förutsättningar har planområdet delats in i ett antal geografiska och
tematiska delområden. Enligt kartan nedan:

Delområdeskarta

Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer:
Delområde Entré Rankhus
Bullerutsatta fasader mot E18 beräknas utsättas för ljudnivåer på 65-75 dBA, med högst
nivåer för de fasader som ligger närmast vägen, se bilaga 10-11. Fasader mot Kungsvägen
beräknas utsättas för ljudnivåer på 60-70 dBA, och för fasader mot innergårdar beräknas
ljudnivån uppgå till 45-55 dBA, med något högre nivåer för de översta våningsplanen för
vissa hus.
Delområde Trädgårdskvarteren
Trädgårdshusen är i huvudsak bullerutsatta från Kungsvägen, med ljudnivåer över 55 dBA
vid fasader och gavlar som vetter mot Kungsvägen, se bilaga 12-13. För övriga fasader
beräknas ljudnivån ej överstiga 55 dBA.
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Delområde Centrumkvarteren
Husen i centrumkvarteren beräknas utsättas för ljudnivåer på 55-70 dBA för mest utsatta
fasader mot E18, med högst ljudnivåer på de översta våningsplanen, se bilaga 14-15.
Motsvarande ljudnivåer beräknas även uppstå för gavlarna. Fasader mot Stora Allén beräknas
utsättas för ljudnivåer på 60-65 dBA. Merparten av husen har tillgång till fasad där ljudnivån
inte beräknas överstiga 55 dBA.
Delområde Allékvarteren
För Allékvarteren beräknas ljudnivån vid fasader mot E18 uppgå till 60-70 dBA, med högst
ljudnivåer på de översta våningsplanen, se bilaga 16-17. Fasader mot Stora Allén beräknas
utsättas för ljudnivåer på 55-60 dBA. Samtliga huskroppar beräknas få tillgång till sidor där
ljudnivån inte beräknas överstiga 55 dBA.
Delområde Entré gröna dalen
För fasader som vetter mot E18 beräknas ljudnivån vid fasad uppgå till 50-60 dBA, med högst
ljudnivåer på de översta våningsplanen, se bilaga 18-19. Fasader mot Stora Allén beräknas
utsättas för ljudnivåer på 55-60 dBA. Samtliga hus har tillgång till fasader där ljudnivåer
understiger 55 dBA.
Delområde Esplanadkvarteren
Hus med fasad mot Esplanaden beräknas få dygnsekvivalenta ljudnivåer på 55-60 dBA vid
fasad, och något högre för de lägre våningsplanen i vissa korsningar, se bilaga 20-21. Mot
Kungsvägen beräknas ljudnivån vid fasad uppgå till 60-65 dBA. För övriga fasader beräknas
den dygnsekvivalenta ljudnivån ej överstiga 55 dBA.
Delområde Parkkvarteren
Beräknad ljudnivå vid fasad mot Kungsvägen på skolan uppgår till 60-65 dBA för
långsidorna, och 55-60 dBA för gavlarna, se bilaga 22-23. För bostadshusen beräknas
ljudnivån vid fasad inte överstiga 55 dBA.
Skolgårdar
För att uppfylla riktvärde om högst 50 dBA på skolgård M3 krävs att ett 4 meter högt plank
byggs mot E18. Planket kan även byggas i mindre segment som en del av bollplank etc. Skolan i kv
N4 är svår att skärma av med ett plank på grund av att den ligger lägre än E18. Här föreslås istället att
skolans layout ändras så att skolgården skärmas mot E18 av huskroppen.
För skolgården på tomt G1 krävs ett minst 3 meter högt plank i slänten mot Ryssviken. Även mot
Kungsvägen krävs ett plank som är minst 2 meter högt.
Beräknade maximala ljudnivåer
Beräknade maximala ljudnivåer 2 meter över mark redovisas i bilaga 24. Dessa kommer
sannolikt endast vara dimensionerande om någon av huvudgatorna, exempelvis Esplanaden, trafikeras
av bussar eller annan tung trafik mer än 5 gånger per årsmedelnatt. Bullerdämpad uteplats kan i regel
anordnas i anslutning till bostäderna. För ett fåtal bostäder
kan det krävas lokala skärmar.
Bullerdämpande åtgärder i form av bullerplank eller bullerskärmar mot och intill den största
bullerkällan, E18, utreds vidare under den fortsatta planprocessen.
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Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 2 meter över mark år 2030 utan bullerdämpande åtgärder (bild Akustikbyrån).

Maximal ljudnivå från vägtrafik 2 meter över mark år 2030 utan bullerdämpande åtgärder (bild Akustikbyrån).
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Farligt gods

Farligt gods transporteras på E18 och på Granhammarsvägen i närheten av planområdet. Riktlinjer
från Länsstyrelsen i Stockholms län gör gällande att en riskutredning därför behöver utföras för att se
till att bebyggelsen blir lämplig utifrån risken för olyckor. Briab har genomfört en sådan riskutredning.
Beräkningar i utredningen har baserats på prognosåret 2030 för E18, vilket i antal innebär cirka 184
transporter av farligt gods per dygn förbi planområdet. Risknivån för planområdet och den planerade
bebyggelsen har bedömts som acceptabel om ett skyddsavstånd på 30 meter införs mellan planerade
byggnader och E18 och avfarten mot Granhammarsvägen. Där avstånd understiger 30 meter tillåts
park, odling, friluftsområde, ytparkering och trafik. I planförslaget planeras nya byggnader som
närmast ca 50 meter från vägkant (E18).
Radon

Eventuell förekomst av markradon har ej utretts i det här skedet av projektet. Det finns inga utpekade
områden med hög radonrisk inom kommunen. Aktuellt planområde består till stor del av morän och
berg i dagen. Befintliga byggnader i området har haft höga radonhalter och särskild försiktighet ska
iakttas vid byggande. Kommunen har varierande berggrund vilket kan motivera att radonsäkert
byggande alltid ska ske.
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. Planerade småhus utan ventilerad källarvåning skall
vid behov förses med en radonskyddande grundkonstruktion, vilket innebär att alla genomföringar
genom bottenplattan skall utföras radontäta, i den mån de inte helt kan undvikas.

Trafik och kommunikationer
Trafikmängder och utbyggnad av Trafikplats Kungsängen

Den trafikalstring (biltrafik) som exploateringen i Rankhus förväntas medföra ställer krav på att den
korsning/cirkulationsplats som planeras i planområdets södra del närmast Trafikplats Kungsängen får
tillräcklig kapacitet så att trafiken på avfartsrampen från motorvägen inte påverkas.
Hela Rankhusområdet beräknas alstra drygt 14 500 fordon per vardagsdygn när samtliga detaljplaner
inom hela programområdet är utbyggda. Med två körfält för infartsvägen från E18 bedöms tillräcklig
kapacitet i korsningen/cirkulationsplatsen närmast E18 uppnås under eftermiddagens maxtimme.
Någon påverkan på avfartsrampen från E18 i Trafikplats Kungsängen beräknas därmed inte uppstå.
Planområdets gräns mot E18 har anpassats till en möjlig framtida påfartsramp mot Enköping.
Trafikmängderna åt detta håll är dock relativt små (cirka 10 procent av den totala trafikmängden), då
den absoluta merparten av trafiken från Rankhusområdet har Stockholm som målpunkt.
Gång-, cykel- och mopedtrafik

Norr om Trafikplats Kungsängen, i Rankhusvägens förlängning, finns en gång- och cykeltunnel under
motorvägen. Denna ger boende i Kungsängen och Tibble möjlighet att nå Rankhusområdet. Under
E18 söder om planområdet finns en gång- och cykelväg fram till vattnet. Den fortsätter som en
gångstig längs med vattnet norrut, där terrängen tillåter. Inom planområdet finns ett flertal strövstigar.
Gröna Dalen utgör ett naturligt kommunikationsstråk med utbyggda gång- och cykelvägar mellan
Brunna, Rankhusområdet och centrala Kungsängen. Det finns en passage för gång- och cykeltrafik i
Västra Rydsvägens fortsättning norrut under E18, där motorvägen går på en bro över en del av Gröna
Dalen.
Generellt gäller minst två cykelparkeringar samt en halv besökscykelparkering per lägenhet. Vid
lägenheter mindre än 45 kvadratmeter är det ok med färre, och vid bostäder större än 70 kvadratmeter
ska det anordnas fler.
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Kollektivtrafik

Idag finns ingen kollektivtrafik till området. Avstånd till pendeltågstation i centrala Kungsängen är
cirka 1 kilometer. Närmaste busshållplats finns längs Kungsvägen på ett avstånd av ca 500 meter från
det blivande handelskvarteret vid infarten från E18 (linje 591 och 554). Från planområdets västra del
vid Gröna Dalen är det ca 1 km till busshållplats vid Bygdegårdsvägen (linje 559) och ungefär samma
avstånd till busshållplatsen vid Kungsvägen. Rankhusområdet planeras för en framtida utbyggd
kollektivtrafik, med koppling till Kungsängens station och E18.
Biltrafik, parkering och cykelparkering

Rankhusområdet nås idag från eller över motorvägen via Trafikplats Kungsängen. Trafiken inom samt
till och från Rankhusområdet är av liten omfattning idag. Trafikplats Kungsängen är utbyggd med
ramper till/från Stockholm. Ramper för av- och påfart västerut finns ej och trafikplatsen är således ej
en fullständig trafikplats.
Riktvärde för parkeringstal för bilar anges i kommunens Tekniska handbok, där aktuellt planområde
bedöms ligga inom Zon B.
Zon A
Zon B
Zon C

0-600 m från station
600-1200 m från station
>1200 m från station

För småhus med parkering på egen tomt ska två parkeringar per bostadsenhet, inklusive
besöksparkering, anordnas det vill säga ett parkeringstal på 2.0. För småhus med gemensam parkering
är parkeringstalet 0,9 bilar per bostadsenhet, inklusive besöksparkering.
För flerbostadshus beräknas behovet av besöksparkering vara 0,1 bilplatser per lägenhet och
bilparkeringstalet för bostäder generellt till 0,55 bilplatser per lägenhet (en variation mellan 0,3 till 0,8
bilplatser per lägenhet beroende på lägenhetsstorlek).
Det är en förutsättning att anordna bra cykelparkeringsmöjligheter för att bilparkeringstal enligt ovan
ska gälla:
• Inomhus placeras cykelparkeringarna så att det blir enkelt att ta in och ut cykeln utan att behöva
lyfta cykeln och med möjlighet att ställa upp dörren.
• Utomhus placeras cykelparkeringarna i närheten av entréerna. Cykelparkeringarna ska vara
väderskyddade, trygga, upplysta samt med möjlighet att låsa fast ramen.
• Både inomhus- och utomhusparkeringen har plats för lådcyklar och cykelkärror.
• Eluttag ska finnas både för cykel och bil.
• Cykelparkering ska särskiljas från barnvagnsparkering.
• Ett uppvärmt cykelrum med cykelpump och verktyg för mindre cykelreparationer.
I vanliga projekt bör cirka fem procent av samtliga bilplatser, dock minst en, anpassas för
rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd. För större anläggningar och lokaler där stor andel av
besökarna kan antas ha rörelsehinder, exempelvis vårdinrättningar och myndigheter, behöver behovet
av parkering för funktionsnedsatta studeras i en särskild parkeringsutredning.
Parkeringsbehovet för de planerade bostäderna kan påverkas genom innovativa parkeringslösningar.
Det kan innebära tillgång till, bland annat, bil- och lastcykelpooler.
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Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av ett litet småhusområde cirka 20 hus med
skogstomter längs grusvägar, med till största delen enskilt vatten och avlopp. Fyra fastigheter är
kopplade till kommunalt avlopp. Rankhusvägen med koppling under E18 ägs av kommunen.
Bebyggelsen är planerad under mitten av 1900-talet och stora dela av det bostadsområde som från
början planerats på platsen har aldrig blivit utbyggt eller rivits i samband med motorvägens
utbyggnad. Vidare har delar av den plan som ligger till grund för bebyggelse vid senare tillfälle
upphävts.

Offentlig service och kommersiell service
Kommersiell service

Dagligvaruhandel och övrig service såsom post och apotek samt vissa specialbutiker finns i
Kungsängens centrum ca 1 km från planområdet. Vid Norrboda, sydväst om Rankhus, finns även ett
handelsområde med två matbutiker.
Kommunal service

Bibliotek och kommunhus finns i centrala Kungsängen, Korsängen, Tibble och Brunna. Förskolor och
skolor finns i Kungsängen, Tibble och Brunna. I planområdets närhet finns Kungsängens IP i Gröna
Dalen söder om E18. Idrottsplatsen rymmer fem fullstora fotbollsplaner (tre i naturgräs och två i
konstgräs), konstfryst bandybana, friidrottsbanor, kastplan, servicebyggnad med omklädningsrum,
bastu och servering.
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Planförslag

Illustrationsplan över planområdet (bild Liljewall arkitekter).
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Planförslaget
Planförslaget är den första etappen i en kommande utbyggnad av den nya stadsdelen Rankhus. Målet
är att redan från början skapa en tät stadsliknade bebyggelsestruktur med bostäder, handel, service och
skolor som byggs ut i ett sammanhang.
Området föreslås, beroende på naturliga förutsättningar, få en skiftande bebyggelsekaraktär och täthet.
Dessa beskrivs som delområden nedan.
De grusvägar och villatomter som idag finns på platsen har inte påverkat planförslaget. Den enda
infrastruktur som varit med som teknisk förutsättning är Rankhusvägen med sin tunnel under E18 och
Kungsvägens anslutning till Trafikplats Kungsängen.

Allmän mark
Grönstrategi för Rankhus

Idag är Rankhus ett vackert naturområde på en höjd som kantas av två tydliga landskapsrum; de branta
sluttningarna ner mot Mälaren och Gröna dalens långsträckta rekreationsområde. Dessa båda
landskapsrum utgör en stor tillgång när det nya Rankhus växer fram.
Gröna kopplingar

För att värna om ekologiska värden är samtliga nytillkomna grönområden i Rankhus utformade för att
stödja en rad olika ekosystemtjänster som är viktiga att tillvarata när områden bebyggs. Ett
övergripande fokus för planområdets parker är därför att de ska vara multifunktionella och inrymma
såväl ekologiska som sociala funktioner. Två stora parkstråk bildar tillsammans en stark grönstruktur
som sträcker sig igenom hela området. Förutom att de har ett rekreativt värde då de bildar långa
promenadstråk via parkernas skiftande karaktärer, kommer det även att utgöra viktiga ekologiska
spridningskorridorer för insekter och fåglar.
Biologisk mångfald

För att skapa spridningskorridorer genom områdets parker återfinns vackra planteringar av skiftande
karaktär för att ge mat och husrum åt insekter, bin, fjärilar och fåglar. Parkernas varierande växtlighet
och de djur som lockas dit bidrar till ett estetiskt mervärde men framförallt till understödjande
ekosystemtjänster då de tillför biologisk mångfald till området.
Bevarande av befintliga värden

I samtliga parker tas hänsyn till områdets befintliga vegetation, då bevarad naturmark, hällmark och
storvuxna träd, integreras för att skapa spännande och organiska platser, samt för att värna om de
biologiska och psykosociala värden som exempelvis uppvuxen vegetation besitter och bidrar till. De
barrträd som idag finns där parkerna ska anläggas ska i största möjliga mån bevaras, då de troligtvis
utgör en viktig del av ett större spridningssamband samt är betydelsefulla för områdets karaktär.
Dagvattenhantering

Parkernas utformning stimulerar reglerande ekosystemtjänster i form av kapacitet att fördröja, rena
eller hålla dagvatten i varierade lösningar, som exempelvis infiltrationsplanteringar eller olika typer av
dammar. Förutom att avlasta ledningsnätet från dagvatten bidrar de till värdefulla estetiska kvaliteter
och har ett utbildande syfte där man visar på ett ekologiskt hållbart sätt att hantera vattenmassor i en
bebyggd miljö. Dessutom bidrar öppna dagvattenlösningar/dammar till att sänka medeltemperatuen i
stadsbebyggelse, vilket i sig är en ekosystemtjänst.
Aktivitet och rekreation

Parkernas utformning bidrar även till kulturella ekosystemtjänster då de är utformade för att bidra till
både rekreativa värden och platser för social samvaro och lek. Naturvårdsverket definierar
ekosystemtjänster så här: ”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem
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ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig
vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.” För att tillgodose så många målgrupper som
möjligt förekommer därför utegym, bollplaner och lekplatser för olika åldrar, men också sittplatser
och promenadslingor med möjlighet till stillhet och lugn. Många förskolor i området angränsar till
park- och naturmark, vilket gör att barnen kan ta del av ännu större ytor för spring och lek, samt att
parkernas ekologiska profil ihop med naturmarken kan användas i pedagogiskt syfte.

Park och natur
Norra och Södra Parkstråket

Det Norra Parkstråket utgör tillsammans med det Södra Parkstråket två gröna ryggrader genom
planområdet och kommer att bära en stor del av de offentliga rum och mötesplatser som skapas inom
Rankhus. Det norra parkstråket blir ett naturligt samband mellan Mälaren och Gröna dalen, en
potential som finns där idag men som kommer att tillgängliggöras på ett helt annat sätt i samband med
stadsutvecklingen av Rankhus. Parkstråken kommer även att vara viktiga spridningskorridorer för,
djur och växter. Parkstråken knyter ihop boendemiljöer med naturmark och blir en viktig länk för
rekreation och rörelse till fots eller på cykel. Det Norra- och Södra Parkstråket kommer också att
vara viktiga buffertområden för klimatförändringar och ska både hantera stora regn och utjämna
temperaturen varma sommardagar.
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Tematisk karta med föreslagna gatunamn och parkstråk

Det Södra Parkstråket sträcker sig från Gröna dalen i väster till Kungsvägen i öster. Från Gröna dalen
leder en stig i anslutning till den storvuxna granskogen. Där granskogen glesar ut och övergår i
tallskog leder stigen upp till det långsträckta parkområdet som anläggs mellan E18 och den nya
bebyggelsen. Parkområdet ligger skyddat från E18 bakom bullervallar och berghällar och sparad
hällmarkstallskog. Parkstråket utgörs av en serie landskapsrum med olika karaktär och funktion.
Miljön blir helt avskärmad från E18 både visuellt och med avseende på buller.
Inom parkstråket anläggs naturliknande planteringar så att parkstråket även utgör spridningskorridor
för djur, insekter och växter. En stor del av dagvattnet från bostadskvarter och gator kommer att
fördröjas och renas i denna parkmiljö.

Rekreation och friluftsliv
Strandpromenad

Strandkanten längs med Ryssviken är fortsatt viktig för rekreation och friluftsliv i området. Planen
medger att tillgängliggöra en strandpromenad genom bland annat en träbrygga längs med berget och
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parallellt med strandkanten. Ett sådant bryggstråk skapar och tillgängliggör en strandpromenad för
rekreation och friluftsliv – hela vägen inifrån Ryssviken vid E18-bron och fram till Rankhusängarna.
Bryggstråket knyter samman det Norra Parkstråket med Mälarens strandlinje och förstärker på så sätt
de rekreativa kopplingarna för boende i Rankhusområdet och centrala Kungsängen.
En utbyggnad enligt planförslaget skulle möjliggöra en tillgänglig promenad från passagen under E18
fram till Rankhusängen med anordnade platser längs med vägen för bad, angöring för kajak och
platser att stanna på skridskoturen. Vid klätterklippan ska plats för klättring, med standplats, samt
passerande strandpromenad anordnas för att säkra de olika funktionerna.

Illustration av bryggstråket som leds ut ovan vatten där det exempelvis passerar standplatser för bergsklättring.
(bild Liljewall arkitekter)

Fornlämningar
I den nordvästra delen av Rankhus i gränsen till Gröna dalen finns ett område med fornlämningar.
Idag ligger de dolda för människor som strövar i området och dess kulturhistoria är inget som
kommuniceras ut till besökare. När Rankhusområdet kommer att utvecklas, ges det en möjlighet att
lyfta fram områdets kulturhistoria och tillgängliggöra miljön med fornlämningar.
Området kring fornlämningarna kommer att röjas med avseende på sly och mindre träd , såsom asp,
sälg, gran mm. Ek, enar och vissa större tallar sparas så att karaktären av betesmark återtas.
Landskapsrummet kring fornlämningarna i anslutning Gröna dalen och passagen under E18 öppnas
upp. Fornlämningar och platsens historia kan lyftas fram och annonseras med hjälp av anordnande av
gångstigar, informationsskyltar, installationer och sittplatser. Området kring fornlämningarna kan bli
ett utflyktsmål och ett bra sätt att kommunicera och sprida platsens historia.
Längst norrut mot Gröna Dalen där bebyggelsen möter det stora öppna landskapsrummet finns det
delområde som i planhandlingarna kallas för Entré Gröna Dalen. Syftet med bebyggelse i detta läge är
att dels signalera den nya stadsdelen med lite större byggnader och dels att ge en större trygghet i den
upplevda miljön längs den nya huvudgatan och under E18-bron till anslutning Västra Rydsvägen och
Gröna Dalens fortsättning söderut. En konsekvens av detta är att lämningarna Obj 7-11 (sentida
röjningsrösen) och Obj 5 (övrig kulturhistorisk lämning, fossil åker) samt 93:1 (fornlämning,
stensättning, övertorvad) inte kan bevaras. Detaljplanens genomförande förutsätter en
slutundersökning där lämningarna tas bort.
Kunskaper och fynd från arkeologiska undersökningar som utförs inför en byggnation kan ge värdefull
information om platsens historia. Denna kan utnyttjas som en resurs som ger stadsutvecklingen en
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särskild karaktär och dimension. Förutom den rapport om undersökningsresultatet som hör till en
arkeologisk undersökning bör också en populärvetenskaplig sammanfattning publiceras som på ett
lättillgängligt sätt förmedlar de viktigaste resultaten.

Skolor och förskolor
Uppskattat skolbehov för planområdet är 8 förskolor, tre låg- och mellanstadieskolor (inklusive
förskoleklass) á 425 elever samt en högstadieskola med 550 elever. Placering av skolor täcker in
planområdets behov och är placerade så att även barn och ungdomar från övriga Kungsängen lätt ska
kunna ta sig till skolor med gång, cykel eller kollektivtrafik.
Inom planområdet planeras för två typer av förskolor; friliggande med egen förskolegård och lokaler
för förskola i några bostadskvarters nedre våningar och då med förskolegård på del av det större
bostadskvarterets gårdsyta. Förskolor placeras i samklang med bebyggelsekvarter, med närhet till
park/natur samt cykel- och kollektivtrafikhållplatser. Planförslaget medger mer byggrätt för förskola
än beräknat behov. Detta för att säkra flexibilitet inför framtida behov och förändringar i nyttjande.
Principer som tillämpats vid placeringen av skolor och förskolor

• Lokalisering av skoltomt i ett trafiksäkert läge. Skoltomterna vänder sig alltid mot en ”grön”
trafikfri sida som är park eller naturmark.
• Leveranser till skola placeras skilt från barnentréer.
• Angöringsparkering för föräldrar anordnas vid gata.
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Planerade skolor inom planområdet samt befintliga skolor i Kungsängen idag. Cirkel indikerar 500 meter fågelavstånd, det
motsvarar ca 800 meter gång- och cykelväg. (bild Ramböll)

Bebyggelseområden
Övergripande disposition

Rankhusområdets gator och parkstråk ska vara tydliga, lättorienterade stråk med olika karaktär för att
alla ska kunna ta del av de allmänna stadsrummen.
Stadsdelen ska innehålla en blandning av boendeformer och områdets bebyggelse ska vara varierande
i skala, höjd och täthet (inom och mellan kvarter), för att ge skiftande upplevelser med spännande
stråk och gatumiljöer.
Befintliga naturvärden och nya parkstråk ska tillgängligöras och lyftas fram i stadsväven.
Platsbildningar av varierande storlek skapas i väl utvalda lägen som knyter samman bostäder, skolor,
och handel och bidrar därmed till att ge plats för bättre social interaktion inom stadsdelen.
Tät bebyggelse placeras som en rygg mot trafikleden E18, för att få ner trafikbullernivåer på
bostadsgårdar och lokalgator. Området närmast E18 vänds till en framsida då ett parkstråk (Södra
Parkstråket) skapas här. Bullernivåer är låga på grund av topografiska förutsättningar och anordnandet
av en bullervall längs en sträcka.
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Plandata i kortform

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ca 2900 bostäder
ca 3600 kvm handelsyta
1 högstadieskola
3 låg- och mellanstadieskolor
8 förskolor
kommunal service/bibliotek
1 idrottshall
2 parkstråk
2 allmänna parker
kopplar mot ny gång- och cykelbro över E18 (utanför planområdet)
kopplar mot ny väg i Gröna dalen till Kungsängens IP (utanför planområdet)
bryggstråk efter stranden
huvudgator för busstrafik med framtida koppling till Brunna
möjlighet till icke störande verksamhet i markbostäder
fullt utbyggt ca 7000 invånare

Delområdesnamn med beteckningar för varje kvarter.
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Delområden inom planområdet
Entré Gröna Dalen
• Rankhusområdets möte med Gröna Dalen
• Småskalig stadsmässighet
• Naturvärden tas till vara och integreras i
bebyggelsestrukturen
• Fornminnen synliggörs och tillgängliggörs med
anordnade gångvägar
• Området utgör en viktig koppling mellan
Rankhus och centrala Kungsängen
• En låg- och mellanstadieskola
• Ca 90 bostäder i småhus och flerbostadshus
• Centrumändamål tillåts i bottenvåningar
• Bidrar till tryggheten i Gröna Dalen
• Framtida kollektivtrafikkoppling till Västra
Rydsvägen
• Bebyggesle i den befintliga topografin.

Parkkvarteren
• Småhusbebyggelse i grönska
• Stadsdelens största park ”Kungsparken”, med stora ytor för
spontanaktivitet, lek och bollspel samt dagvattenhantering
• Parken är en viktig del i Norra parkstråket och en knutpunkt för
gångstråk som leder vidare ut i naturen
• Bebyggelse placeras för att rama in och tydliggöra parkrummet
• Förgårdsmark mot gatan och trädgård mot park eller
naturmark
• En låg- och mellanstadieskola
• Två förskolor
• Ca 45 bostäder i småhus

Esplanadkvarteren
• Småstadskänsla med varierad skala och ett
rutnätsformat gatunät
• Busshållplats placerade i parkstråkets korsning
med Esplanaden
• Det Norra parkstråket bidrar till grönt gaturum
• Ca 535 bostäder i småhus och flerbostadshus,
varav ett äldreboende
• Lokaler för verksamhet i vissa bottenvåningar

Allékvarteren
• Varierande skala och bebyggelse.
• Inslag av kommersiella lokaler längs
Stora Allén, mest i anslutning till
Allétorget.
• Tätare och högre närmre Esplanaden och
Centrumkvarteren, öppnare och lägre
mot den äldre granskogen och Gröna
Dalen.
• Öppna storgårdskvarter med förskolor
och förskolegårdar.
• Förskjutningar skapar småskalighet och
utblickar mot bevarad naturmark.
• Ca 735 bostäder i småhus och
flerbostadshus
• Lokaler för verksamhet i vissa

Centrumkvarteren
• Stadsdelens tätaste stadsmiljö med öppna
gatuvåningar med handel och lokaler.
• Här möts stadsdelens centrala stråk, Stora
Allén, Rankhusstråket och Esplanaden. I dessa
möten placeras samlande torgbildningar,
Centrala Torget och Allétorget.
• Tydlig stadsfront mot Södra Parkstråket
kantad av trädgårdar och gångfartsgata.
• Bevarad naturmark i anslutning till skola.
• Ca 900 bostäder
• Lokaler för verksamhet i vissa bottenvåningar
• En högstadieskola och möjlig offentlig
verksamhet

Trädgårdskvarteren
• Småhusbebyggelse anpassad till den
kuperade terrängen på höjden
• Möjlig utblick ner mot Mälaren
• Bebyggelse ramar in Kvartersparken
• Det Norra parkstråket löper genom
trädgårdsstadens småhuskvarter
• Kvartersparken är delområdets hjärta
• Två förskolor i direkt anslutning till
Kvartersparken
• Ca 115 bostäder i småhus och
flerbostadshus
• Centrumändamål tillåts i bottenvåningar

Entré Rankhus
• Port in till Rankhus
• Viktiga gång- och cykelkopplingar mellan Rankhus och
centrala Kungsängen
• Utsiktsplats mot Mälaren och Kungsängen
• Strandpromenad anordnas längs vattnet
• Mjuk övergång från bevarad naturmark, til anlagd park, ochl
centrum.
• Varierad bebyggelse med flerbostadshus som sluter tätt
kring gaturum och öppnar upp mot naturen
• Småhus anpassade till den sluttande terrängen
• Bebyggelse utformas för att klara buller
• En låg- och mellanstadieskola
• Två förskolor
• Ca 580 bostäder i småhus och flerbostadshus
• Lokaler för verksamhet i vissa bottenvåningar
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Entré Gröna Dalen

I slänten ner mot Gröna Dalen tar en blandad småskalig bostadsbebyggelse vid i form av stadsradhus
med fasader i gatuliv och några flerbostadshus i fyra till fem våningar. Dessa bildar en entré från
sydväst till den nya stadsdelen Rankhus och ger en försmak av den övriga stadsdelens varierande
bebyggelse och utformning. Bebyggelsen tydliggör gaturummen med en småskalig stadsmässighet och
öppnar upp med trädgårdar mot inre grönskande gårdsrum eller naturmark. För den längsgående
bebyggelsen ges en utblick över Gröna Dalen och dess storslagna ängsmark samt över kopplingen till
Västra Rydsvägen. Inom delområdet finns en skola i direkt anslutning till naturmark, vilken kan
integreras i skolgårdens utformning.
Bebyggelsen tar hänsyn till och anpassar sig till närbelägna fornminnen och befintlig naturmark, som
sluttar ner mot Gröna Dalen. Den bevarade naturmarken kopplar samman befintliga naturvärden med
den nya bebyggelsen. Bevarandevärd äldre granskog och tallar integreras i möjligaste mån och
fornminnen tillgängliggörs i landskapet via stigar och informationsskyltar.

Delområde Entré Gröna Dalen.
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Kvarter N2 inom delområde Entré Gröna Dalen.

Kvarter N2
Varierad bebyggelse inom kvarteret med lamellhus om 4 våningar och stadsradhus i 2 till 3
våningsplan med fasader i gatuliv. Bebyggelsen tätar till och tydliggör gaturummen med en småskalig
stadsmässighet och öppnar upp med trädgårdar mot ett inre omslutet grönskande gårdsrum. Vid
lamellhuset och hörnet där Stora Allén möter Gröna Dalen utförs markplaneringen med extra omsorg
och tanke för att tydliggöra och markera ”entrén” från sydväst vidare in i Rankhusområdet.
Huvudentréer vetter mot gatan. Angöring via kantstensparkering. Boendeparkering till viss del på
kvartersmark eller via kantstensparkering på omkringliggande gator. Besöksparkering på intilliggande
gator. Gemensamma underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed
omkringliggande lokalgator i zon mellan körfält och trottoar.

Visionsbild Entré Gröna Dalen (bild HMXW arkitekter).
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Allékvarteren

Allékvarteren omfattar kvarteren A1, B1, B2, L1, L2 och L3 grupperade i Stora Alléns förlängning
mot norr. Stora Allén tar sig gradvis ner mot Gröna Dalen i en lång sluttande rörelse för att underlätta
för gång och cykeltrafik. Den försiktigt trappande topografin ger en naturlig variation till bebyggelsen.
I väster kantas området av det Södra Parkstråket som här ansluter till befintliga naturområden när
bebyggelsen viker av åt öster och breddar landskapsrummet mellan den byggda staden och E18 i
väster. I Nordöst möter delområdet Esplanadkvarteren och Parkkvarteren. I sydost avgränsas
delområdet av Esplanaden.

Delområde Allékvarteren.

Områdets struktur strävar efter att lyfta fram och väva samman platser, stadsrum, landskapselement,
mål- och orienteringspunkter. Allékvarteren ska karaktäriseras av funktionsblandning med bostäder,
förskolor samt inslag av kommersiella lokaler med framsidor ut mot vistelsestråk i både stads- och
parkrum. Innemiljöer kopplas till exteriöra vistelseytor vilket ger god trygghet och ett aktivt stadsliv.
I norr och nordväst angränsar delområdet till naturområden som pekats ut som särskilt värdefulla, i
synnerhet skogsområdet i branten, med den uppvuxna och äldre granskogen, som bevaras och länkas
till nyanlagd parkmiljö. I anslutningen till Centrumkvarteren vid den viktiga korsningen mellan Stora
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Allén och Esplanaden anläggs ett mindre stadsdelstorg, Allétorget, för att förbättra områdets
orienterbarhet och markera platsens vikt som kommunikationspunkt.
Kvarteren i delområdet har karaktären av storgårdskvarter med uppbruten skala. Ju längre vi rör oss
ner mot Granskogen desto påtagligare blir detta drag, med fler förskjutningar mellan byggnader och
byggnadsdelar, fler öppningar mellan lokalgata och de stora solbelysta gårdarna. I kvarteren B1 och
B2’s fall samsas förskolebarn med de boende om dessa ytor. Då förskolor med fyra avdelningar
planeras i bottenvåningar i dessa kvarter. Byggnadshöjderna trappas succesivt ner mot norr med färre
inslag av högre byggnader. Delområdet avslutas mot norr och nordost av enkla rader av lägre
bebyggelse. Dessa knyter an till omkringliggande småskalig bebyggelse ner mot Gröna Dalen och i
Parkkvarteren. I fonden av Stora Allén, sett från Gröna Dalen placeras, ett mindre triangulärt kvarter
med potential att bilda en målpunkt i gaturummet.

Visionsbild av bebyggelsen söderut längs Stora Allén, samt stadsrummet i mötet mellan Esplanaden och Allétorget. (bild
Arkitema Architects)

Kvarter A1
Som en avslutning på den täta stadsstrukturen mot norr ligger kvarter A1, ett storgårdskvarter med
generösa gårdsytor. Det kantas i norr och väster av ett sammanhängande grönområde i den branta
slutningen ner mot granskogen och Gröna Dalen med höga, uppvuxna barrträd. Liksom vid övriga
kvarter som vetter mot E18 i sydväst så löper det anlagda parkstråket längs dess västra sida, men här
börjar den övergå i bevarad naturmark. Den gångfartsgata som följer parkstråket viker här in och löper
på insidan av de norra radhusen. Detta för att skapa en ren bebyggelsefront mot naturmarken och
möjlighet att använda delar av denna som vistelseytor för de boende.
Den princip som inleds i kvarter B1 och B2, med en mer uppluckrad och variationsrik struktur, något
lägre byggnadshöjder och större förskjutningar mellan huskroppar fortsätter och förstärks i Kvarter
A1. Skalan ska upplevas som mer intim, med fler öppna passager mellan gaturum och gård. Kvarterets
tre byggnadskroppar mot väster bildar tillsammans en tandad, trappande fasad som ytterligare bryter
ner bebyggelseskalan mot park och naturmark.
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Kvarter A1 inom delområde Allékvarteren.

Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med sekundära entréer mot innergård.
Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén och
lokalgatorna i norr och söder. Gångfartsgatan intill parkstråket i väster tillåter angöring men ej
långtidsparkering.
Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och entréer. Besöksparkering för
cykel anordnas på gård i anslutning till gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart
från lokalgata. Även kvarterets kommersiella lokaler får tillgång till detta garage. Besöksparkering
sker på gatumark i form av kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjordiska
behållare placerade i fickor längs lokalgatorna i norr och söder. Både underjordiska behållare och
eventuellt miljörum placeras tillgängligt för samtliga boende.
Kvarter B2
Kvarter B2 omgärdas av Stora Allén och Allétorget i öster, Esplanadens förlängning i söder, Södra
Parkstråket i väster samt lokalgata och kvarter B1 i norr. Kvarteret har karaktären av storgårdskvarter
med en väl tilltagen, kringbyggd gård och varierad bebyggelse. Gården delas av de boende samt en
förskola med fyra avdelningar. Där skolbyggnaden är placerad i kvarterets norra del mot lokalgatan.
Det centrala läget inom Rankhus möjliggör och kräver att kvarteret har verksamheter och funktioner i
entrévåning som kopplar till de livliga, offentliga stråken utanför.
Generellt i delområdet så är bebyggelsen högre mot norr och huvudgata och lägre mot söder och
parkstråk. Främst för att ge så goda ljusförhållanden som möjligt för både bostäder och gård. I kvarter
B2s fall har dock en del kvarterets östra sida utformats med en lägre byggnadsdel i fyra våningar, för
att ge Allétorget eftermiddagssol och därigenom större kvalitéer för utevistelse och ett rikt stadsliv i
denna viktiga knutpunkt. Detta är även ett led i ett större tema för centrala Rankhus bebyggelse,
nämligen att ett högre hus (i detta fall åtta våningar) alltid ackompanjeras av en lägre byggnadsdel (i
detta fall fyra våningar).
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Kvarter B2 inom delområde Allékvarteren.

Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med sekundära entréer mot innergård.
Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén och
lokalgatorna i norr och söder. Korttidsparkering för lämning och hämtning från förskolan sker på
lokalgatan utanför, där också plats för varuleveranser ges utrymme i direkt anslutning till förskolan.
Gångfartsgatan intill parkstråket i väster tillåter angöring men ej långtidsparkering.
Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och entréer. Besöksparkering för
cykel anordnas på gård i anslutning till gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart
från lokalgata. Även kvarterets förskola och kommersiella lokaler får tillgång till detta garage.
Besöksparkering sker på gatumark i form av kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom
underjordiska behållare placerade i fickor längs lokalgatorna i norr och söder. Både underjordiska
behållare och eventuellt miljörum placeras tillgängligt för samtliga boende.
Kvarter L1
I korsningen av de två huvudgatorna Esplanden och Stora Allén ligger ett större kvarter vars form sätts
av huvudgatornas vidare riktningar. I den strategiska korsningen ligger Allétorget som en knutpunkt i
området med vistelseytor, sittplatser och intilliggande lokaler som tillsammans levandegör torget. Mot
torget går kvartersbebyggelsen upp i höjd mellan 7 till 8 våningar för att accentuera platsen och knyta
an till de intilliggande kvarterens hushöjder. Stora nivåskillnader råder inom kvarteret då marken faller
av vidare norrut längst Stora Allén och stiger längst Esplanadens vidare riktning mot nordost. Då
marken stiger går den huvudsakliga skalan om 5 våningar i kvarteret ner till 4 våningar, då den också
vetter mot en lägre småhusbebyggelse. Strategiska öppningar ges i det stora kvarteret och till den
generösa gården; som visuell öppning och förlängning av gata, som öppning i förlängning av
Esplanadkvarterens gårdsrum mellan småhus och lamellhus och som passage till en utanförliggande
torgyta med koppling ner mot kvarterets lägre nivå längst Stora Allén och dess omgivning via trappor
och gradänger. Räcken, lägre murar, planteringar eller trappor avgränsar kvartersgården mot
intilliggande gator för en ombonad gårdsmiljö.
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Kvarter L1 inom delområde Allékvarteren.

Kvarterets huvudentréer orienteras mot gatorna och lokaler med angöring längs Esplanaden och Stora
Allén ska finnas. Boendeparkering i garage under upphöjd gård. Besöksparkering som
kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Underjordsbehållare för avfallshantering placerade
tillgängligt inom kvarteret eller utmed lokalgata i zon mellan körfält och trottoar, alternativt soprum då
kvarteret till större del omgärdas av tänkta bussgator.
Kvarter L2
I ett mindre kilformat kvarter inryms främst smålägenheter, som nås via entrébalkonger, kring en
gemensam mindre gård. Det kilformade kvarteret tar upp de större omkringgärdande nivåskillnaderna
och knyter ihop gatunätet och dess flöden. En skala om 4 våningar mot Stora Allén och kvarteret mitt
emot, och en lägre skala om 3 våningar på den högre marknivån i angränsning till småhusbebyggelse.
Mot Stora Allén möjlighet till lokaler i gatuplanet.
Kvarterets huvudentréer mot gatorna och möjliga lokaler med angöring längs Stora Allén.
Boendeparkering i garage under upphöjd gård. Besöksparkering som kantstensparkering utmed
intilliggande lokalgata. Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed lokalgata
i zon mellan körfält och trottoar.
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Kvarter L2 inom delområde Allékvarteren.

Centrumkvarteren

Centrumkvarteren omfattar kvarteren C1, C2, C3, D1, D2, D3, I1 och I2 grupperade i tre rader i ett
lättorienterat och tydligt gatumönster. Området sträcker sig mellan Södra Parkstråket i sydväst och
Esplanadkvarteren i nordöst och från Rankhusstråket och Centrala Torget i söder till Esplanaden och
Allétorget i norr. Centrumkvarteren präglas i stor utsträckning av två av Rankhus viktigaste
kommunikationsstråk; Stora Allén och Rankhusstråket. Stora Allén är en av områdets huvudgator för
samtliga trafikslag inklusive kollektivtrafik i form av bussar. Rankhusstråket utgör områdets
huvudsakliga gång- och cykelstråk in till centrala Kungsängen. Dagens befintliga gångtunnel under
E18 byggs om för att öka tryggheten och vistelsekvalitén. Detta stärks ytterligare via fler ögon mot
stråket genom den intilliggande bostadsbebyggelsen. Längs stråkets norra sida terraseras landskapet
för att möta den något högre belägna kvartersbebyggelsen. Rankhusstråkets öppna ytor programeras
för sport, lek och spontanidrott och olika typer av vistelse och stadsliv. I anslutning till Rankhusstråket
tar också den mest urbana strukturen vid med kringbyggda stadskvarter och en större skola för
årskurserna 7-9 i kvarter D3.
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Delområde Centrumkvarteren.

Kvarteren närmast parkstråket i sydväst (C1, C2, C3) och dess nya stadssiluett skapar en tydlig front
mot parken, kantad av en gångfartsgata och gröna förgårdsrum till bostäder i bottenvåningarna.
Kvarterets motstående sida i nordöst kännetecknas av öppna entrévåningar och hög entrétäthet som
tillför gatuliv och målpunkter till Stora Allén. Denna sida domineras av kommersiella lokaler, mest
koncentrerat vid torgbildningarna, och har en stark offentlig karaktär. Kvarterens struktur dikteras i
någon mån av platsens förutsättningar med höga bullernivåer från E18. Därför sluts kvarteren med en
skyddande lamell mot sydväst med genomgående lägenheter mot den skyddade gården. Detta
möjliggör tysta och attraktiva utemiljöer på innergårdar och en lugn och ljuddämpad sida för
bostäderna. Byggnaderna varierar i höjd mellan fyra och åtta våningar där högre hus placeras i lägen
som ger så gynnsamma solförhållanden som möjligt till bostäder och gårdar.
Kvarteren nordöst om Stora Allén (D1, D2, D3) domineras även de av aktiva och öppna
bottenvåningar mot Stora Allén. Mot nordöst trappar skalan ned där kvarteren möter en mer småskalig
bostadsbebyggelse. Kvarteren och gårdsrummen är här generellt större än i C kvarteren. Högre hus
placeras mot huvudgata medan en enhetligt lägre bebyggelse på fyra våningar möter I-kvarteren i
nordöst. Områdets högsta hus med tio våningar placeras i kvarter D1 för att tillsammans med
Allétorget markera platsens centrala läge i Rankhus. En skola för årskurserna 7-9 placeras i kvarter D3
och ansluter med skolgården till den intilliggande bevarade naturmarken.
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I kvarteren som angränsar mot Esplanadkvarteren i nordöst (I1, I2) trappas skalan ned och
bebyggelsen ges karaktären av lamellhus med öppna gårdar som möter omkringliggande
småhusbebyggelse och naturmark.

Visionsbild av bebyggelse och stadsrum kring Centrala Torget samt mötet mellan Stora Allén och Rankhusstråket. Kv F1 i
förgrunden till vänster. (bild Arkitema Architects)

Kvarter C3
Kvarteret är ett tätt och urbant kvarter med en relativt jämn bebyggelse i fem till sju våningar, men
med stor variation i form och gestaltning. Kvarteret bildar en tydlig stadsfront mot Stora Allén i
nordöst, Rankhusstråket i sydöst och parkstråket i sydväst. För att klara relativt svåra ljudförhållanden,
med höga bullernivåer från E18 västerifrån och från en marknivå lägre än kvarterets, struktureras
kvarteret med en skyddande lamellbyggnad åt detta väderstreck. På så sätt säkras en tyst gård och tyst
sida för bostäderna i byggnaden. Att denna byggnad ligger fristående med släpp till övriga huskroppar
gör att även hörnlägenheter kan bli genomgående med tyst sida. Mindre och enkelsidiga lägenheter
kan placeras mot gårdssida.
För att säkerställa en tyst gårdsmiljö möjliggör även planen en eventuell sammanbyggnad av
kvarterets två lameller i det södra hörnet
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Kvarter C3 inom delområde Centrumkvarteren.

Vad gäller entrévåningar får kvarteret två mycket skilda utformningar beroende på om de möter
huvudgatan eller parkstråket. Mot Stora Allén dominerar öppna och aktiva bottenvåningar med
blandade funktioner som främjar stadslivet längs gatan. Inslag av kommersiella lokaler blandas med
bostadsentréer, vilka skapar ett attraktivt möte mellan byggnad och stadsrum. Mot parkstråket och
gångfartsgatan används förgårdsmarken till privata trädgårdar för de boende. Tillsammans med parken
skapas små, lokala mötesplatser där gaturummet lika gärna kan användas till lek som angöring och blir
funktionsblandade vistelserum snarare än transportrum.
Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med sekundära entréer mot innergård.
Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén och
lokalgatorna i norr och söder. Gångfartsgatan intill parkstråket i väster tillåter angöring men ej
långtidsparkering.
Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och entréer. Besöksparkering för
cykel anordnas på gård i anslutning till gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart
från lokalgata. Även kvarterets kommersiella lokaler får tillgång till detta garage. Besöksparkering
sker på gatumark i form av kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjordiska
behållare placerade i fickor längs lokalgatan i norr. Både underjordiska behållare och eventuella
miljörum placeras tillgängligt för samtliga boende.
Kvarter D1
Kvarter D1 ligger centralt placerat i Stora Alléns och Esplanadens korsning. För att markera platsens
vikt i stadsstrukturen placeras en av stadsdelens högsta byggnader här. Ett punkthus på tio våningar
som är sammanbyggt med det övriga kvarteret. I likhet med den generella strategin för
Centrumkvarteren och Allékvarteren möts höghuset på en sida av en låg byggnadsdel i fyra våningar.
Ut mot korsningen dras kvarteret in och ett mindre entrétorg skapas framför högdelen, där bostadsoch lokalentréer koncentreras. Mot Stora Allén placeras kommersiella lokaler för att aktivera även
norra sidan av huvudgatan. Mot nordöst får kvarterets byggnader en mer småskalig karaktär med en
höjd på fyra våningar som påbörjar övergången till den glesare och lägre bebyggelsen längre norrut.
Gatan i nordöst har under planarbetet haft arbetsnamnet Lugna gatan, vilket ganska väl beskriver hur
den ska kontrastera mot Stora Alléns breda stadsrum.
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Kvarter D1 inom delområde Centrumkvarteren.

Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med sekundära entréer mot innergård.
Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén och
lokalgatorna i nordöst och sydöst.
Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och entréer. Besöksparkering för
cykel anordnas på gård i anslutning till gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart
från lokalgata. Även kvarterets kommersiella lokaler får tillgång till detta garage. Besöksparkering
sker på gatumark i form av kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske i underjordiska behållare
placerade i fickor längs lokalgatan i sydöst. Både underjordiska behållare och eventuellt miljörum
placeras tillgängligt för samtliga boende.
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Kvarter D3
Kvarter D3 är centralt placerat i stadsdelen i direkt anslutning till Stora Allén, Centrala Torget och
Rankhusstråket. Kvarteret innehåller en skola för årskurserna 7-9 och ger även utrymme för en
byggnad för kommunal stadsdelsservice. Kvarteret är ett nav i stadsdelen och ramar i söder in
Centrala Torget och dess publika liv. Vid Stora Allén placeras skolbyggnaden längs gatan med en
fördjupad trottoar och entréplats för att ge byggnaden dignitet och generös angöring. Mot öster består
skolan av flera sammankopplade byggnadsvolymer som öppnar upp mot skolgård och naturmark.
Byggnaderna i kvarteret utformas trappande och är en till fem våningar höga, där stadsdelscentret är
högst och står som en solitär intill Centrala Torget. Härifrån når elever och besökare skolgård samt
kvarterets olika byggnader. Från Centrala Torget når man också idrotthallen och den intilliggande
utomhusaktivitetsytan inom Rankhusstråket.

Kvarter D3 inom delområde Centrumkvarteren.

Huvudentréer för både skola och övriga kommunala verksamheter föreslås anordnas från Centrala
Torget. Skolans placering och utbredning möjliggör också sekundära entréer från samtliga anslutande
gator. Angöring med bil görs från lokalgata i norr, där utrymme finns för tydligt indelade zoner för
garageinfart, varuleveranser, korttidsparkering för lämning/hämtning samt del av personalparkering.
Väl tilltagna ytor för cykelparkering anordnas på gård och i anslutning till cykelstråk.
Parkeringsgarage föreslås utföras under del av huvudbyggnad och del av gård. Detta garage huserar
möjlig del av personalparkering för skolan och parkeringsplatser för övrig kommunal service. Garaget
erbjuder också kompletterande parkering för allmänheten som besöker exempelvis idrottshallen. På
lokalgata i nordväst uppförs kantparkering för personal och besökare. Från lokalgata nås också
utrymmen för avfallshantering.
Kvarter I1
Kvarter med bebyggelse om fyra till fem våningar för en varierad skala och taklandskap. Fem
våningar vid strategiskt hörn och läge för möjlig lokal, och fyra våningar då kvarteret öppnar upp och
går ner i skala i sitt möte med intilliggande område med småhusbebyggelse, park och naturmark.
Räcken, lägre murar, planteringar eller trappor avgränsar kvartersgården mot intilliggande gator för en
ombonad gårdsmiljö.
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Huvudentréer för bostäder placeras mot gatorna, liksom entréer för möjliga lokaler med tillhörande
angöring. Boendeparkering i garage under upphöjd gård och eventuell markparkering på kvartersmark.
Besöksparkering som kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Underjordsbehållare för
avfallshantering placerade tillgängligt inom kvarteret eller utmed lokalgata i zon mellan körfält och
trottoar.

Kvarter I1 inom delområde Centrumkvarteren.

Entré Rankhus

Området “Entré Rankhus” bildar en port in till den nya stadsdelen och är det första som möter
besökaren efter avfarten från E18. En cirkulationsplats sätter huvudriktningarna vidare in i området
med Stora Allén och Kungsvägens fortsättning. Bebyggelsen är varierarad i höjd, sluter tätt kring
gaturummen och öppnar upp mot naturen.
Bostadskvarteren har lokaler i strategiska lägen och det finns ett helt kvarter med handel i
bottenvåningen, lättillgängligt vid den så viktiga knutpunkten in och ut ur området. Vidare in i
Rankhus åt nordväst och längs med Stora Allén, fortsätter den tätare stadsstrukturen. Åt sydost och
vidare mot Mälaren följer bebyggelsen den naturliga terrängen upp på höjden och öppnar upp mot
naturen och utsikten över Mälaren och in mot Kungsängen. En lägre skala tar här vid i form av
småhusbebyggelse som följer den naturliga terrängen och knyter an till den befintliga naturen i dess
sluttning ner mot vattnet.
En viktig koppling planeras för mellan Rankhus, centrala Kungsängen och Kungsängens station i form
av en gång- och cykelbro, över E18, som ansluter till området öster om Trafikplats Kungsängen. Ett
högre hus accentuerar den högt belägna platsen och tillsammans med en intilliggande torgyta bildas en
utsiktsplats med access ut i naturen och Rankhusberget. Det högre huset, tillsammans med gång- och
cykelbron, blir ett landmärke för kommunen väl synligt från E18 och Mälarens vattenvägar.
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Byggnaden och den intilliggande lägre bebyggelsen stärker orienterbarhet i stads- och landskapsrum
och bildar en pendang till den högre bebyggelsen på bergssidan söder om E18. Längs med Ryssvikens
västra strand planeras för en strandpromenad som kopplar centrala Kungsängen och Rankhus till
varandra samt leder fram till Rankhusängen och badplatsen vid Stigstorp, vilka görs attraktivare och
fullt tillgängliga.

Delområde Entré Rankhus

Visionsbild av infarten till Rankhusområdet från Trafikplats Kungsängen med handelskvarteret till vänster i bild (bild
HMXW arkitekter).
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Genom delområdet går även Rankhusstråket, ett viktigt gång- och cykelstråket under E18 i
Rankhusvägens förlängning söderifrån. Rankhusstråket kopplar ihop centrala Kungsängen och
Rankhusområdet och leder vidare via stadsdelens centrala torg, idrottshall, skolor och
bostadsområden, till natur och utsiktsplatser vid Ryssviken. Stråket förstärks med vistelseytor och
aktivitetsbaserade funktioner för att öka tryggheten och blir en naturlig mötesplats och knutpunkt för
hela Rankhus och dess koppling till centrala Kungsängen. I korsningen Rankhusstråket och Stora
Allén förläggs Centrala Torget, vilken utgör en viktig nod och publik plats för stadsdelen.
Kvarter F1
Kvarter F1 omgärdas av Stora Allén i nordost, Kungsvägen i sydost, E18’s påfart i sydväst och
lokalgatan mot idrottshallen i kvarter F2 i nordväst. Kvarteret nås också enkelt från Centrala Torget
som är placerat diagonalt över Stora Allén. Kvarter F1 utgör stadsdelens centrala handelskvarter.
Inrymt i ett bostadskvarter finns handelslokaler i ett plan med möjlig mezzanin (ett andra våningsplan
på entresol inom butikslokalen) och bostäder i tre till fem plan ovan. Entrévåningen är öppen och
domineras av transparens samt entréer till lokaler och bostäder. Byggnaderna uppförs i fyra till sex
våningar och omgärdar en upphöjd bostadsgård ovan handel och garage. Framför bebyggelsen i
nordost och öster finns fördjupad trottoar och entréplats för kommersiella och publika ändamål. Mot
söder sluttar marken ner och är lägre än marknivån på intilliggande vägområden, vilket ger
möjligheter till skyddade utemiljöer.

Kvarter F1 inom delområde Entré Rankhus.

Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med sekundära entréer mot innergård.
Angöring anordnas som kantstensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén och
lokalgatorna i nordväst, sydväst och sydost.
Cykelparkering för boende och besökare anordnas enkelt tillgängligt från gata och entréer. Cykelparkering för kommersiella lokaler anordnas i direkt anslutning till Stora Allén. Besöks och
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boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart från lokalgata. Viss besöksparkering sker
även på gatumark i form av kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjordiska
behållare placerade i fickor längs lokalgatan i norr. Både underjordiska behållare och miljörum
placeras tillgängligt.
Kvarter F2
Kvarter F2 omgärdas av Stora Allén i nordost, Rankhusstråket i nordväst, lokalgata mot kvarter F1 i
söderost och E18’s påfart i sydväst. Kvarteret innehåller områdets idrottshall som nås från en
entréplats mot Stora Allén. Kvarteret är centralt placerat i stadsdelen och ligger i direkt anslutning till
Centrala Torget och skolan i kvarter D3. För att utnyttja platsens topografiska förutsättningar och
skapa goda vistelseytor kring byggnaden föreslås byggnadens friyta för sport placeras en våning ner,
så den anknyter till Rankhusstråkets lägre del i anslutning till E18. Detta möjliggör entréer, in- och
utblickar på två plan, dels från Stora Allén och lokalgatan på en högre nivå, dels från Rankhusstråket
på en lägre. Som del av Rankhusstråket planeras ett område för sport, lek och spontanidrott i direkt
anslutning till idrotthallens nordvästra fasad.
Idrottshallen nås primärt från en mindre entréplats mot Stora Allén. Här ges också plats för
cykelparkering, som även erbjuds i kvarterets nordvästra hörn för cyklister från centrala Kungsängen.
Förslagsvis så kan idrottshallen också nås från Rankhusstråket via entré på det lägre planet.

Kvarter F2 inom delområde Entré Rankhus.

Väl tilltagna ytor för cykelparkering anordnas i anslutning till entréer. Besöksparkering och parkering
för anställda erbjuds i gemensamt parkeringsgarage som delas med kvarter F1. Dessa kompletteras
med viss markparkering inom kvartersmark och på omslutande lokalgator. Avfallshantering hanteras
från lokalgata mot kvarter F1.
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Kvarter G5
Kvarteret G5 ligger vid avfarten från E18 längst i söder och är bland det första man ser när man
kommer från sydöst på motorvägen. Byggnadskroppen följer terrängen och klättrar från rondellen vid
entré Rankhus upp till den högsta platån med en utsikt över Mälaren, motorvägen söderut och centrala
Kungsängen på andra sidan E18. Längs med byggnadens ytterkant följer en väg med byggnadens
kantstensparkering, förgårdsmark och entréer på ena sidan och på andra sidan en låg stenmur som blir
en tydlig kant som spelar mot E18 och avfartens bergsskärning. Genom kvarteret norrifrån slingrar sig
en gång- och cykelväg som fortsätter genom en portal i byggnadskroppen till en utsiktsplats. Gångoch cykelvägen leder sedan vidare på en bro över E18 och vidare mot Kungsängens station och
centrum. Intill cykelbrons fäste på Rankhussidan finns en liten plats med trädplantering,
cykelparkering och sittplatser som avskiljs mot E18 utav en mur.
Platsen fungerar både som en utkiksplats och entréplats för besökare som kommer över bron från
centrala Kungsängen. En gångstig leder vidare österut till klipporna och erbjuder utblickar över
Mälarens vatten- och landskapsrum.
Byggnadskroppen fungerar även som ett bullerskydd för det gårdsrum som skapas av den
kransliknande formen på kvarteret. Gården öppnas upp med en vy mot Mälaren och hällmarken, med
sina tallar och ljung, kommer in och möter den mer gestaltade bostadsgården. Gården terrasseras i
flera nivåer för att ta hantera de nivåskillnader som uppstår i mötet mellan den befintliga topografin
och det nya kvarteret. Terrasseringen skapar på så sätt en naturlig indelning för olika funktioner och
zoner på gården med lek, sittplatser, grill och spel. Mitt på gården står en solitär byggnad som kan
angöras från insidan. Hela kvarteret är underbyggt av ett garage som angörs från insidan av kvarteret.

Kvarter G5 inom delområde Entré Rankhus.
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Huvudentréer och garageinfarter förläggs mot den längsgående lokalgatan. Angöring som
kantstensparkering utmed gatan. Boendeparkering i garage under bostadsgård. Besöksparkering som
kantstensparkering utmed lokalgatan längs kvarteret. Underjordsbehållare för avfallshantering
placerade tillgängligt utmed lokalgatan i zon mellan körfält och trottoar.
Kvarter G3 + G4
Vid Stora Alléns avslut mot sydost, som vetter ut mot naturmarken och Rankhusberget, ligger en
småhusenklav som med souterränger och terrasser anpassar sig i den markanta sluttningen ner mot
Mälarens vatten. Planutformningen förhåller sig till befintligt identifierat naturvärdesområde och med
hänsyn till strandskydd om 100 meter. Ena delen av småhusenklaven formar sig likt en hästsko kring
ett inre mindre ”grönt rum”, och den andra delen formas i linjära gradänger utifrån de varierande
markhöjderna.
Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark. Parkering på tomtmark/förgårdsmark
alternativt besöksparkering som kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på
tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare inom
småhuskvarteret.

Kvarteren G3+G4 inom delområde Entré Rankhus.

Kvarter G2
Utmed infartscirkulationsplatsen östra sida sträcker sig kvarter G2 med bostäder och möjliga lokaler
utmed gatan. Kvarteret sluter tätt mot de större huvudgatorna och dess vidare riktningar in i området,
med en varierande skala om fyra till fem våningar. Den högre delen om fem våningar, som bildar fond
mot cirkulationsplatsen och som sen trappar ner till fyra våningar har samma bågform som
grannkvarteret G5. Kvarteret öppnar upp sig mot öster och möter småhusbebyggelse och naturen ner
mot Mälaren. Stora nivåskillnader råder runt kvarteret, vilket ger en ljus gård på en högre höjd och
lokalgata på en lägre höjd där det kan vara lämpligt att placera garageinfart. Kvarterets utformning
skyddar från buller vid infarten och möjliga utblickar mot naturen och vattnet åt öster tas tillvara. Gård

Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503Planbeskrivning

53

med underbyggt garage vars eventuella nivåskillnader mot angränsande natur och gångväg arbetas in i
landskapsgestaltningen på ett väl omhändertagande sätt.
Huvudentréer för bostäder och lokaler i detta ur kommersiell synpunkt strategiska läge förläggs mot de
omgärdande gatorna. Garageinfart från den mindre lokalgatan i norr. Angöring som
kantstensparkering utmed gata.
Boendeparkering i garage under bostadsgård. Besöksparkering som kantstensparkering utmed
lokalgatan i norr. Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed lokalgatan i
zon mellan körfält och trottoar.

Kvarter G2 inom delområde Entré Rankhus.

Esplanadkvarteren

Upp på den höglänta platån sträcker sig Esplanaden - huvudgatan mellan Stora Allén i sydväst och
Kungsvägen i nordost. Här råder en varierad skala och bostadsbebyggelse med både flerbostadshus
och småhus i form av lamellhus och småhus inom ett rutnätsformat gatunät. Esplanaden ges ett
stadsmässigt gaturum med längsgående lamellhus i fyra till fem våningar med fasader i gatuliv,
högresta träd, cykelbanor och bussförbindelse. Den mer småskaliga småhusbebyggelsen möter
närliggande park och naturmark med förgårdsmark mot gatan.
Esplanaden korsar Esplanadparken - ett stråk som är en del av en större “grön tvärkoppling” genom
området via parker och naturstråk; det Norra Parkstråket Här kör man på de gåendes villkor, här finns
vistelseytor för umgänge och aktivitet och här omhändertas dagvatten. Dessutom bildar Norra
Parkstråket en spridningskorridor för djur- och växtliv.
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Korsningen mellan Esplanaden och Esplanadparken blir en central knutpunkt där busshållplats och
lokaler i flerbostadshusens hörn berikar gatulivet.

Delområde Esplanadkvarteren

Visionsbild av bebyggelsen längs Esplanaden i riktning norrut där Norra Parkstråket korsar Esplanden. (bild HMXW
arkitekter)
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Kvarter K2
En varierande skala och bebyggelseform inom samma kvarter. Flerbostadshus i form av lameller längs
den större huvudgatan Esplanaden och småhus i form av radhus mot den mindre bakomliggande
lokalgatan. Lamellerna varierar i fyra till fem våningar med ett varierat taklandskap med möjlig terrass
och grönska. Första bostadsplanet förlagt ”en halv våning upp” för att motverka hög sockelvåning,
men samtidigt skydda för direkt insyn från gatan. Lokaler i strategiska lägen för ett levande och
befolkat gatuliv och närservice för de boende. Småhusens trädgårdar vetter in mot lamellhusens gård
och eventuella nivåskillnader arbetas in i gestaltningen i form av ”gröna murar” med terrasseringar
och planteringar. Lägre murar eller planteringar avgränsar den öppna kvartersgården mot intilliggande
gator för en ombonad gårdsmiljö.

Kvarter K2 inom delområde Esplanadkvarteren.

Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark. Lamellhusens huvudentréer och möjliga
lokaler med angöring mot Esplanaden. Parkering på tomtmark/förgårdsmark för småhusen.
Boendeparkering för lamellhuset antingen i garage under upphöjd gård eller markparkering på
kvartersmark. Även viss kantstensparkering längs omkringliggande lokalgator för de boende.
Besöksparkering som kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på
tomtmark/förgårdsmark för småhusen, alternativt gemensamma underjordsbehållare med lamellhusen.
Underjordsbehållare placerade tillgängligt inom kvarteret eller utmed lokalgata i zon mellan körfält
och trottoar.
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Kvarter J2
En varierande skala och bebyggelseform inom samma kvarter. Flerbostadshus i form av lameller längs
den större huvudgatan Esplanaden och småhus i form av radhus mot den mindre bakomliggande
lokalgatan. Lamellerna varierar i 4 till 5 våningar med ett varierat taklandskap med möjlig terrass och
grönska. Första bostadsplanet förlagt ”en halv våning upp” för att motverka hög sockelvåning, men
samtidigt skydda för direkt insyn från gatan. Lokaler i strategiska lägen för ett levande och befolkat
gatuliv och närservice för de boende. Småhusen förläggs med sina trädgårdar mot lokalgatan och den
intilliggande Kvartersparken som blir en förlängning av den egna trädgården. Småhusens parkering
sker via en hårdgjord angöringsyta på gården tillsammans med lamellhusens markparkering,
alternativt gemensamt garage under gården. Då kan småhusens förgårdsmark som vetter mot gatan bli
en grönskande plats utan parkering. Även viss kantstensparkering längs omkringliggande lokalgator
för de boende. Besöksparkering som kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator Lägre murar
eller planteringar avgränsar den öppna kvartersgården mot intilliggande gator för en ombonad
gårdsmiljö.

Kvarter J2 inom delområde Esplanadkvarteren.

Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark, eller via kvartersgården och den
hårdgjorda angöringsytan för småhusens parkering/förgårdsmark. Lamellhusens huvudentréer och
möjliga lokaler med angöring mot Esplanaden.
Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark för småhusen, alternativt gemensamma underjordsbehållare
med lamellhusen. Underjordsbehållare placerade tillgängligt inom kvarteret eller utmed lokalgata i zon
mellan körfält och trottoar.
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Kvarter K4
Ett äldreboende och seniorboende planeras där Esplanaden möter Kungsvägen – ett strategiskt läge
nära tänkt busshållplats och med en gård som öppnar upp i direkt närhet till områdets stora park;
Kungsparken. Vid denna park förläggs, förutom bostäder, även förskola och skola, vilket levandegör
parken större del av dygnet och skapar en naturlig mötesplats mellan olika generationer. Byggnaden
varierar mellan fyra och fem våningar med den högre fem-våningsdelen strategiskt markerande
hörnläget Esplanaden/Kungsvägen. Större huvudentré förläggs mot Esplanaden där trottoaren övergår
i en markerande mindre torgyta. Angöring enligt krav för äldreboende. Parkering för de boende och
personal i garage under gård. Besöksparkering till viss del i garage och kantstensparkering längs
lokalgata. Avfallshantering utformas enligt gällande normer för äldreboende.

Kvarter K4 inom delområde Esplanadkvarteren.

Parkkvarteren

I Parkkvarteren ligger Rankhusområdets största park, Kungsparken, med generösa grönytor för
spontanaktivitet och bollspel. Parken är en viktig del i det Norra Parkstråket och bildar en “grön
knutpunkt” för vidare koppling till omkringliggande naturmark; i bland annat sydväst och nordost om
parken med befintlig vacker tallskog. I parkens södra hörn ges en vidare “grön koppling” och vandring
ner i området mot Rankhusängen och Mälaren, genom så väl parkmark som naturmark. I parken
återetableras våtmark som fyller både en rekreativ och ekologisk funktion.
Kungsparken omgärdas främst av småhusbebyggelse i form av radhus och kedjehus med sin
förgårdmark mot gatan och trädgård mot park eller naturmark. Här finns även skola och förskola, ett
äldre- och seniorboende, placerade med gårdar i direkt anslutning till parken, en mix som gynnar
möten mellan olika generationer. Bebyggelsen ramar in parken och gränsar av mot den större
förbigående Kungsvägen, men lämnar också en öppning och koppling till naturmarken på andra sidan
Kungsvägen och dess befintliga vackra tallskog.
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Delområde Parkkvarteren.

Visionsbild. Kungsparken i riktning söderut med dagvattendammen till vänster i bild. I bakgrunden syns den högre
bebyggelsen längs Esplanaden (bild HMXW arkitekter).
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Kvarter M4
Småhusområde i upp till två våningar med radhus, alternativt kedjehus eller parhus på båda sidorna
om en mindre lokalgata som omsluter den stora parken Kungsparken. Småhusen har planterbar
förgårdsmark mot gatan för en lummig och grön känsla och som en visuell förlängning av
Esplanadparken, som knyter an till den stora Kungsparken. Småhusens trädgårdar vetter antingen mot
parkmark eller mot naturmark.
Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark. Parkering för småhusen på
tomtmark/förgårdsmark mot gatan. Besöksparkering på intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på
tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare inom
småhuskvarteret.

Kvarter M4 inom delområde Parkkvarteren.

Kvarter M1
Kombinerad skolgård/förskolegård i Kungsparken. Kvarteret M1 ligger i planområdets norra del och
integreras i det Norra Parkstråkets största park, Kungsparken. Kvarteret består av en förskola med 8
avdelningar samt en skola f-6 med plats för 425 elever. Tillsammans har de en sammanhängande gård
och kan på så sätt samutnyttja ytor och lekredskap. Gården uppmuntrar till rörelse, balans, det sociala
spelet och ytor för verksamhetens egna pedagogik och önskemål. Förutom de ytor som delas med
skolan har förskolan en egen avgränsad del som passar de mindre barnen. Genom att lägga skol- och
förskolebyggnaden längs med Kungsvägen vänds skolgården inåt parken och skolgården får mindre
buller och upplevs som en del av en större park. På kvällar och helger är skolgården trygg att använda
eftersom man får en översikt över gården och då det finns rörelse i och genom parken. Fotbollsplanen
används både av skolan och för spontana aktiviteter på kvällar och helger.

Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503Planbeskrivning

60

Kungsparkens spontanaktiviteter, utegym, lekplats och friytor kan också användas i skolans
undervisning och utflykt för de mindre barnen. Skolan och förskolans placering längs med det Norra
Parkstråket uppmuntrar också till att röra sig tryggt till fots eller med cykel till och från skolan. Med
naturmark runt hörnet finns stora möjligheter för rekreation och utflykter. Inlastning och sophämtning
görs mot gatan, separerat så långt det är möjligt från ytor för hämtning/lämning och där barnen rör sig.
Möjlighet att skapa ytor för markparkering finns också här vid behov.

Kvarter M1 inom delområde Parkkvarteren.
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Trädgårdskvarteren

Trädgårdskvarteren ligger på en höjd och består främst av bebyggelse i lägre skala i form av radhus
och kedjehus. Bebyggelsen formar sig kring ett inre parkrum, Kvartersparken, som blir en förlängning
av småhusens trädgårdar och uteplatser som vetter mot parken. Här kan barnen leka i parken under
uppsikt. I området råder markanta nivåskillnader och småhusen och lokalgatorna anpassas till det
varierande marklandskapet och till befintlig naturmark som bevaras. Möjliga lägen till sjöutsikt
tillvaratas där marken sluttar ner mot Rankhusängen och Mälaren
Ett grönstråk löper genom området i form av både ordnad park och mer naturstråk, det Norra
Parkstråket, inramat av småhusbebyggelse och förskolor. Den centralt placerade Kvartersparken
tillför värde i området genom sin grönska och med plats för lek och umgänge. Två förskolor gränsar
till parken. Kvartersparkens övergång i ett rekreativt dagvatten- och promenadstråk österut ner mot
Rankhusängen och Mälaren bjuder på en slående utsikt.

Delområde Trädgårdskvarteren.
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Visionsbild för Trädgårdskvarteren sedda österifrån. Närmast i bild syns det slingrande gångstråket ner mot Rankhusängen. I
bakgrunden skymtar den höga bebyggelsen längs Stora Allén och Esplanaden (bild HMXW arkitekter).

Kvarter H1
Småhuskvarter med radhus, alternativt kedjehus eller parhus i upp till två våningar. Med planterbar
förgårdsmark mot de omgärdande mindre lokalgatorna och trädgårdar, som vetter inåt mot varandra
och som även tar hand om dagvattnet.
Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark. Kantstensparkering för
småhusen med förgårdsmark/trädgård mot gatan. Besöksparkering på intilliggande lokalgator. Egna
sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller
underjordsbehållare placerade utmed lokalgatan i zon mellan körfält och trottoar.

Kvarter H1 inom delområde Trädgårdskvarteren.
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Kvarter H2
Småhuskvarter med radhus, alternativt kedjehus eller parhus som anpassas till den sluttande terrängen
som råder här, via souterrängvåningar, terrasser och förskjutningar. Möjliga utblickar och utsikt ner
mot Rankhusängen och Mälarens vatten eftersträvas. Förgårdsmark mot de mindre lokalgatorna och
trädgårdar i den naturliga sluttningen genom exempelvis gradänger och planterbara terrasseringar.
Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark. Parkering för småhusen på
tomtmark/förgårdsmark mot gatan. Besöksparkering på intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på
tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare inom
småhuskvarteret.

Kvarter H2 inom delområde Trädgårdskvarteren.
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Kvarter H4
Kvarteret H4 består av en förskola med 6 avdelningar och ligger i direkt närhet till Kvartersparken i
nordöst och ett naturområde med tall och hällmark i sydöst. Kvartersparken blir en förlängning av
förskolegården och fungerar som ett nära och tillgängligt utflyktsmål för verksamheten. Förskolans
placering i kanten av det Norra Parkstråket uppmuntrar och underlättar en trygg och säker resa mellan
hemmet och förskolan oavsett om du kommer med bussen, promenerar eller cyklar. För att stimulera
barnens sinnen och uppmuntra det sociala spelet, motoriken och upptäckarglädjen är förskolegården
indelad i tre zoner: den trygga, aktiva och vilda zonen. Gården lämnar också plats till
förskoleverksamhetens egna önskemål om utomhuspedagogik, såsom odling, teknik och ekologi.
Förskolans placering centralt inom planområdet ger möjlighet att promenera till andra parker och
naturområden till fots eller med buss.
Inlastning och sophämtning görs mot gatan, separerat så långt det är möjligt från ytor för
hämtning/lämning och där barnen rör sig. Ytor för markparkering är möjligt och längs byggnadens ena
långsida finns en regnträdgård som hanterar dagvatten från gatan.

Kvarter H4 inom delområde Trädgårdskvarteren.
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Trafik och kommunikationer
Gatunät och platser

Rankhusområdets gator ska vara tydliga och lättorienterade med olika karaktär för att alla ska kunna ta
del av de allmänna stadsrummen. Utformningen av gaturummen ska ge en varierad upplevelse och
vara spännande stråk och gatumiljöer.
Lokalgatornas bredd är generös för att ge plats för människor att röra sig till fots, på cykel eller med
bil. En mängd olika funktioner ska lösas i gaturummet, som till exempel busshållsplatser,
kantstensparkering, underjordiska avfallsbehållare, dagvattenhantering, trädplantering med mera.
Platsbildningar av varierande storlek planeras i väl utvalda lägen som knyter samman bostäder, skolor,
handel och bidrar till att ge plats för social interaktion i stadsdelen. Dessa platser fungerar som pauser i
stadsstrukturen och bildar tillsammans med planområdets gator och grönstruktur stadsdelens offentliga
rum. Dessa platser ska varsamt gestaltas och tas omhand som de pärlor de är i stadsstrukturen.

Gatusektion av planområdets huvudgata Stora Allén/Esplanaden/Kungsvägen med busstrafik och cykelbana på båda sidor,
med hastighet 50 km/h. (bild Liljewall arkitekter)

Huvudgatorna inom planområdet utgörs av Stora Allén och Esplanaden. Den kommande huvudgatan
som på sikt ska förbinda Trafikplats Kungsängen med Brunna kommer att ha ett liknande utförande,
men byggs endast ut i delar i den första etappen. Huvudgatorna utformas för busstrafik där fyra
busshållplatser i anslutning till platsbildningar bedömts vara ett lämpligt antal med hänsyn till
gångavstånd och restider.
Lokalgatorna finns i flera utföranden med varierande bredder beroende på olika lösningar av
trädplantering, dagvattenhantering och parkering. Bredden på gator avsedda för biltrafik varierar från
15,5 meter till 10,5 meter. Gatutyper kopplade till de båda parkstråken har en friare utformning och
ingår som del i parkstråkens miljö och är anpassade till förutsättningarna på platsen.
Gång-, cykel- och mopedtrafik

Rankhus ska ha ett enkelt och tydligt nät av gång- och cykelvägar för att boende och besökare ska
kunna röra sig säkert i området. En viktig del i det är det Norra- och Södra Parkstråket där rörelse till
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fots eller på cykel uppmuntras. Därför har många skolor och förskolor fått sin placering intill dessa
stråk för att på så sätt minska risken för olyckor. Gatumiljön har väl tilltagna trottoarer för gående.
Huvudcykelnätet planeras ligga i anslutning till Rankhusområdets huvudgator. Cykelbanorna är i
huvudsak enkelriktade för att minska olycksrisken. På lokalgator är cyklister hänvisade till körbanan
för att ta sig fram, alternativt kan de leda cykeln på trottoaren.
Rankhusvägens fortsättning i passage under E18 kallas Rankhusstråket och är en av områdets
viktigaste gång- och cykelkopplingar mellan Rankhusområdet och centrala Kungsängen. I områdets
södra del planeras en gång- och cykelbro, som är en viktig del i det framtida pendlingstråket till och
från centrala Kungsängen och pendeltågsstationen. På sikt kan det även bli aktuellt med en gång- och
cykelbro i Esplanadens förlängning över E18 mot centrala Kungsängen, planen möjliggör för brofäste.
Cykelfält längs Stora Allén leder ner till Gröna dalen och vidare bort mot grannstadsdelarna Brunna.
Rankhusområdet ansluter till befintligt gång- och cykelnät i Gröna dalen. Från Gröna dalen leder ett
gångstråk som är tillgängligt genom ett skogsparti längs med Södra Parkstråket. I parkstråket finns
anlagda gångvägar som leder igenom parken och ut mot naturmarken, där det finns ett fåtal anlagda
stigar men desto fler stigar upptrampade av människor och djur. Här är det på naturens villkor för att
bevara känslan av bevarad natur.
Detaljplanen tillgodoser kommunens krav på cykelparkeringstal för bostäder. För skolor i området
planeras 30 cykelplatser per 1000 m2 BTA och för förskolor 20 cykelparkeringar per 1000 m2 BTA.
Intill handelskvarteret och idrottshallen kommer cykelparkeringar anordnas invid alla entréer.
Parkering och varumottagning

Detaljplanen tillgodoser kommunens krav på bilparkeringstal för bostäder.
Utrymme för parkering till bostäder anordnas på kvartersmark och gatumark. För flerbostadshus sker
besöks- och boendeparkering i garage under kvarter, med infart från lokalgata, eller som
markparkering på kvartersmark. Viss besöks- och boendeparkering sker på gatumark i form av
kantstensparkering.
Bilparkering till småhusen sker som markparkering, antingen samlat i mindre grupper eller intill varje
bostadsenhet. Cykelparkering sker på respektive småhustomt. Besöksparkering och viss
boendeparkering till småhusen sker på intilliggande lokalgator.
Bostadsbebyggelse tillgodoräknar sig besöksparkering på lokalgators kantstensparkeringar.
Kantstensparkering på huvudgator förbehålls besökare till lokaler i kvarterens bottenvåningar (för
handel, centrumändamål). Ryms inte besöksparkering (0,1 bilparkering per bostad) på lokalgator,
kommer resten av besöksparkeringen (samt all parkering för bostäder) att tillgodoses inom
kvartersmarken.
Hälften av parkeringsbehovet för skolor tillgodoses på kvartersmark, hälften tillgodoses på
närområdets lokalgator. Parkeringsbehov för förskoleverksamhet består till hälften av
personalparkering och till hälften av föräldraparkering för hämtning och lämning. Detaljplanen ger
utrymme för parkering till hälften inom kvartersmark och hälften på närliggande lokalgator.
Parkeringsbehovet för skolor, vilket tillgodoses inom detaljplanen, är 5-10
personalbilparkeringsplatser/1000 m2 BTA (bruttoarea).
Behov av bilparkering för funktionsnedsatta tillgodoses på kvartermark och gatumark.
Leveranser till skolor och förskolor sker från gata. Ingen nivåskillnad mellan trottoar och
kvartersmark.
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Leveranser till handelskvarteret sker från kvartersgata till inbyggt lastutrymme bakom port. Utrymme
och dimensionering för godshantering tillåter fordon upp till 14-15 m vilket bedöms uppfylla behov
för handelsvolym av aktuell storlek.
Tillgänglighet

En målsättning har varit att skapa en tillgänglig stadsdel med så flacka gator som möjligt, där
lutningen inte överstiger 5 %. Gatorna har därför i stor utsträckning dragits där den naturliga
marklutningen är lämplig. På grund av den bitvis dramatiska topografin med stora nivåskillnader är
lutningen större än 5 % på vissa gator. Stora Allén ner mot Gröna dalen lutar som mest 7 %, men för
gående och cyklister finns en tillgänglig förbindelse genom naturmarken väster om gatan. I Trädgårdskvarteren där en stor del av den naturliga marken bevaras runt småhusbebyggelsen, har några
lokalgator större lutning, som mest ca 8 %. Även norr om Esplanaden lutar en lokalgata ca 7 %.
Kollektivtrafik

Planområdet ger byggrätt för ca 2900 bostäder, vilket innebär ca 7000 invånare. Det är ett bra underlag
för en, eller flera, nya busslinjer. Vid utbyggnad av aktuellt planområde kommer en busslinje mellan
Rankhus och Kungsängens pendeltågstation vara viktig att ha med från början.
Plats för busstrafik och busshållplatser ges längs planområdets huvudgator. Förslag till busshållplatser
är en inom delområde Centrumkvarteren med tät bebyggelse, intill torg, högstadieskola, idrottshall och
handelskvarter. En kompletterande busshållplats planeras där huvudgatan Esplanaden och Norra
Parkstråket korsar varandra. Busshållplatsen ger närhet till flertalet förskolor längs parkstråket samt
närhet till planerat äldreboende.

Illustration av möjliga framtida busslinjesträckningar. Bild 1 visar en möjlig busslinje mellan Rankhus och centrala
Kungsängen inom aktuell detaljplan. Bild 2 visar möjliga busslinjer vid en utbyggnad av hela programområdet för Rankhus.
(bilder Ramböll)
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Störningar och risker
Buller och vibrationer

Det Södra Parkstråket ligger skyddat från buller med hjälp av den bevarade höjdryggen mot E18, som
kompletteras med en bullerskyddsvall. Längs E18 planeras även för bullerplank på några ställen, för
att ge ytterligare bullerdämpning.
I bullerutsatta lägen mot E18, vid infartsrondellen och längs planerade bussgator, har bebyggelsen
utformats för att skydda gårdsmiljöerna mot buller. Kvarter med bostadsbebyggelse närmast E18
(kvarteren A1, B1, B2, C1, C2, C3 samt F2) planeras med fritt liggande bostadslamell mot bullerkälla
vilket skyddar gårdar och övrig bebyggelse. Med denna struktur undviks hörnlägenheter i utsatta lägen
då samtliga bostäder kan uppföras genomgående eller enkelsidiga mot ljuddämpad gård. Större
genomgående lägenheter planeras så att hälften av bostadsrummen ligger på den tysta sidan mot
gården.
Skolor och förskolor planeras och utförs så att en bullerskyddad gård erhålls.
Radon

Bostäder i kvartersbebyggelse uppförs med ventilerad källarvåning vilket ger radonsäker
grundkonstruktion. För de bostäder som placeras på mark och inte uppförs på en ventilerad
källarvåning krävs att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av nödvändig
grundkonstruktion ur radonsynvinkel. Vid behov skall husen förses med en radonskyddande
grundkonstruktion, vilket innebär att alla genomföringar genom bottenplattan skall utföras radontäta, i
den mån de inte helt kan undvikas.
Farligt gods

Risknivån för planområdet och den planerade bebyggelsen har bedömts i riskutredningen, bli
acceptabel då ett skyddsavstånd på 30 meter mellan planerad ny bebyggelse och E18 fastställs genom
detaljplanen. Inom område mindre är 30 meter från E18 tillåts odling, friluftsområde, parkering och
gata.
Brandskydd

Insatstiden för räddningstjänsten bedöms överstiga 10 minuter och närmsta brandstation (UpplandsBro) har inte heltidsbemanning, eller fordon som kan möjliggöra assisterad utrymning med hjälp av
höjdfordon. Med hänsyn till den förlängda insatstiden för räddningstjänsten, samt avsaknaden av
höjdfordon, kommer utrymningsstrategin bygga på antingen tillgång till trapphus Tr2, eller tillgång till
minst två av varandra oberoende trapphus, åtkomliga via loftgång. Källarplan som står i förbindelse
med Tr2-trapphus ska vara tillgängligt för räddningsinsats, utan att insats ska behöva ske via Tr2trapphus.
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Teknisk försörjning
Dagvatten

Efter utbyggnad av aktuellt planområde kommer flerfamiljshus, småhus, vägar och parker utgöra
markanvändningen. Flöden från denna typ av markanvändning resulterar i både mer och snabbare
avrinning vid nederbördstillfällen i jämförelse med avrinning från skogsmark.
Dagvattenflöden ut från området kommer inte att öka efter utbyggnad av planen. Föroreningsmängderna ut från området ska inte försvåra för recipienterna Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
att uppnå miljökvalitetsnormer. En dagvattenutredning har tagits fram av Bjerking AB (2017) och är
en bilaga till planhandlingarna.
Dagvattensystemet inom Rankhus utgörs i första hand av renande och fördröjande LOD-lösningar
(lokalt omhändertagande av dagvatten) för gata, park och kvartersmark. Dagvatten infiltreras i första
hand mot grundvattnet där det är möjligt och i andra hand leds det vidare till dagvattennätet. Exempel
på föreslagna LOD-lösningar är regnträdgårdar på flerfamiljshusens innegårdar, gatuvatten som leds
till gatuträdens skelettjordar samt ytlig avrinning till svackdiken och vattenparker på allmän platsmark.
Höjdsättningen av området görs så att extrema regn (100-årsregn) ytligt kan rinna bort via gatunätet
eller via så kallade sekundära avrinningsvägar utan att orsaka översvämning.
Med föreslagen dagvattenhantering kommer dagvattenflödena ut från området inte att öka efter
utbyggnad. Vid beräkning av föroreningar mot recipient Mälaren-Skarven visas att samtliga halter
efter rening av dagvatten ligger under riktvärdet 1m för direktutsläpp till recipient i enlighet med
stockholmsregionens riktlinjer för dagvattenutsläpp. I jämförelse med nuläge minskar samtliga
föroreningsmängder efter rening, med undantag av en bedömd mindre ökning av ämnena krom,

kvicksilver och olja.
Bild som illustrerar föreslagen dagvattenhantering i kvarter med flerbostadshus. (bilder Topia landskapsarkitekter)

Vid beräkning av föroreningar mot recipient Mälaren-Görväln (avrinning mot Gröna Dalen) visar
beräkningar att samtliga halter efter rening av dagvatten ligger under riktvärdet (ej direktutsläpp till
recipient). En mindre ökning sker av mängderna fosfor, kväve, krom, kvicksilver och olja. För övriga
ämnen minskar mängderna i jämförelse med nuläge. Dagvatten leds vidare från Gröna dalen ner till
Tibbledammen där ytterligare rening sker. Detta reningssteg är inte medtaget i beräkningarna.
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Bild som illustrerar föreslagen dagvattenhantering i kvarter med småhus. (bilder Topia landskapsarkitekter)

Vatten och avlopp

Anslutningspunkter för vatten och avlopp finns i Gröna Dalen och i Rankhusvägen. I föreslaget
ledningsnät förläggs spill- och vattenledningarna i huvudsak utmed områdets gator. En VA-utredning
har tagits fram av Bjerking AB (2017).
Kapaciteten i det befintliga spillvattennätet (avlopp) vid förbindelsepunkten i Gröna dalen är hög,
medan kapaciteten i förbindelsepunkten vid Rankhusvägen är något mer begränsad. Med en föreslagen
ledningsomläggning söder om förbindelsepunkten vid Rankhusvägen ökas kapaciteten. Spillvattennätet kan ledas med självfall till förbindelsepunkt Gröna dalen och Rankhusvägen. För de delar inom
planområdet som inte kan ledas med självfall till någon av förbindelsepunkterna föreslås en
pumpstation förläggas i planområdets nordöstra hörn. Pumpstationen pumpar spillvatten till den
planerade förbindelsepunkten i Gröna dalen. 30 kvm teknisk anläggning i ett plan får anordnas på
allmän mark inom planområdet.
Den dimensionerande spillvattenförbrukningen har beräknats fram till 67 l/s för Etapp 1
och för hela Rankhusområdet till 133 l/s. Spillvattennätet leds med självfall till förbindelsepunkten i
Gröna dalen. Till förbindelsepunkten i Rankhusvägen leds spillvatten dels med självfall
och dels till en pumpstation som föreslås pumpa tillbaka spillvattnet mot
förbindelsepunkten Gröna dalen.
Vattenledningarna för aktuellt planområde har ritats med rundmatning och vattentillförseln sker från
de två föreslagna förbindelsepunkterna. Om flerfamiljshus högre än fem våningar planeras på högt
belägna områden kan dessa hus komma att behöva tryckstegring för att erhålla tillräckligt vattentryck.
Värme

Uppvärmningssystem utvecklas och blir mer energieffektiva hela tiden. Den långsiktiga tendensen går
mot det som populärt kallas passivhus. Ett sådant hus har ett lufttätt klimatskal med extra tjock
isolering, samt fönster och dörrar med låga u-värden. Det kan klara sig helt och hållet utan ett värmesystem. Huset värms av hushållsmaskiner och spillvärme från de som bor i huset. När det är som
kallast kan det behövas ett litet värmetillskott, som exempelvis kan komma från en braskamin eller ett
värmebatteri i ventilationsluften.
För att klassas som passivhus får inte byggnaden (år 2017) göra av med mer energi än 15 kWh/m² per
år.
Ett nollenergihus är ett passivhus som med hjälp av exempelvis solceller producerar sin egen el. Ett
plusenergihus producerar mer energi än det använder.
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För den tunga och täta bebyggelsen längs huvudgatorna finns ekonomiskt underlag för utbyggnad av
det befintliga fjärrvärmenätet från centrala Kungsängen, men även andra uppvärmningsalternativ kan
vara möjliga att använda sig av.
El, tele, bredband

El- och optokabel för snabb datakommunikation byggs ut i samband med markarbeten för de nya
gatorna inom planområdet. Respektive operatör ansvarar för utbyggnaden av ledningsnäten i
samverkan med övriga aktörer.
Avfall

Utrymme för avfallshantering anvisas på kvartersmark. Vid kvartersbebyggelse placeras underjordiska
sopbehållare, för minst två fraktioner, i gaturummet, dock på kvartersmark. Marken får i detaljplanen
bestämmelsen n1, I sådant fall är trottoar mellan sopbehållare och kvartersbebyggelse markerad med
”x” i planen, det vill säga att den ska vara fortsatt tillgänglig för allmän gångtrafik.
Avfallsutrymme kommer att dimensioneras så att fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall
som uppkommer inom planområdet. Upplands-Bro kommun planerar att införa ett system för
insamling av matavfall.

Exempelillustrationer på avfallshantering med sopkärl och underjordiska avfallsbehållare. (bilder HMXW arkitekter)

Ljusförhållanden och lokalklimat

Området är högt beläget och har därmed generellt mycket goda ljusförhållanden. Planområdet är
beläget på en höjdrygg mellan Gröna dalen och Mälaren. När en del av skogen tas bort i samband med
utbygganden av stadsdelen kan mera blåst förväntas jämfört med idag. Det höga läget förstärker
upplevelsen av rymd och utblick. Frånvaron av sänkor med kall och fuktig luft bidrar också till ett bra
lokalklimat.
De slutna bebyggelsekvarteren medför en viss skuggning av innergårdarna under del av dagen. Detta
kan kompenseras med genomgående lägenheter med ljusinsläpp från flera håll och
balkonger/uteplatser mot solbelyst sida.
Barnkonsekvenser

Hela planområdet utgörs av mark där de befintliga förhållandena i form av topografi, naturvärden,
kulturvärden och geoteknik har varit styrande för utformningen av den nya stadsdelen.
De två parkstråken, som båda förbinder Gröna dalen med Mälaren, är den gröna ryggrad som
planförslagets disposition bygger på. Bebyggelsens täthet varierar stort inom området, från
markbostäder till kringbyggda kvarter med förhållandevis höga hus. I båda fallen finns en
grundläggande trygghet för barn genom vistelse på enskilda tomtplatser och avskärmade gårdar utan
trafikrörelser. I direkt närhet till bostäderna finns lekmöjligheter för de minsta barnen med god tillsyn.
Skolor och förskolor är utplacerade i området så att gångavstånden från bostäder ska bli så korta som
möjligt och med närhet till park/natur och gröna gårdar. Huvudgatorna har separata cykelbanor. Alla
lokalgator har gångbanor. Ett flertal gångstråk både på gatumark och naturmark genomkorsar
planområdet.
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Iordningställda ytor för lek och aktiviteter finns vid skolorna. Stora ytor med naturmark finns inom
planområdet. Kungsängens IP ligger inom gång- och cykelavstånd. Rankhusstråket med den befintliga
tunneln under E18 och en framtida bro för gång-och cykeltrafik över E18 förbinder planområdet med
Kungsängens centrum.
För barn och ungdomar kommer Rankhusstråkets aktivitetsytor, ett eventuellt stadsdelsbibliotek och
idrottshallen i planområdets mitt att bli viktiga mötesplatser och vistelseytor.

Dispens från strandskydd
Aktuellt strandskydd

Inom planområdet gäller strandskydd om 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från
strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
stränderna och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten (7 kap 13 §
miljöbalken). Då planområdet ingår i ett vattenskyddsområde beslutat av länsstyrelsen är det
länsstyrelsen som fattar beslut om dispens från gällande strandskydd.
Särskilda skäl för dispens från strandskyddet

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från förbuden att bygga nära
stränder. Strandskyddets syfte att säkra allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor
för djur- och växtliv måste alltid uppfyllas vid prövningen av en dispensansökan.
En grundläggande förutsättning för gestaltningen av den nya stadsdelen Rankhus har alltifrån
programskedet varit att göra strandkanten längs Mälaren tillgänglig för allmänheten med en
strandpromenad från Enköpingsvägen i söder upp till badplatsen vid Stigstorp. Där berget är som
brantast måste bryggstråk för strandpromenaden anläggas ute i vattnet.
I Översiktsplan ÖP 2010 för Upplands-Bro kommun är strandpromenaden längs Ryssvikens västra
sida utpekad som ett prioriterat rekreativt promenadstråk.
De särskilda skälen för dispens från strandskyddet för strandpromenaden är dels att tillgodose ett
allmänt intresse av att göra strandkanten tillgänglig och dels att strandpromenaden som sådan måste
ligga vid strandkanten för att fylla sitt syfte.
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Planbestämmelser som återfinns på plankartan
Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
GATA1
Gata
GATA2
Gångfartsgata
PARK
Park
NATUR
Naturområde
TORG
Torg
Användning av kvartersmark
B1
Bostäder
B2
Bostadsgård
Centrum. Centrumändamål ska inrymmas i bottenvåningars hörn ut mot huvudgata
C1
inom de kvarter som markeras i precisering A på plankartan. Centrumändamål ska
kunna anordnas i övriga bottenvåningar.
C2
Centrumändamål för ej störande verksamheter får anordnas i bottenvåning.
H
Handel
K
Kontor
(P1)
Parkeringsgarage under mark och byggnad
R1
Besöksanläggning, idrottsändamål
S1
Skola
S2
Skoländamål får anordnas i byggnadens två nedersta våningar
S3
Skolgård
Användning av vattenområden
W1
Öppet vatten
W2
Öppet vatten och vatten med gångbryggor och andra anordningar för allmän
gångtrafik och vistelse. Bryggor och anordningar får delvis skjuta ut över vattnet
men all grundläggning ska ske landbaserat. Området får inte utfyllas.
W3
Öppet vatten och vatten med gångbryggor och andra anordningar for allmän
gångtrafik och vistelse. Bryggor och anordningar får delvis överdäcka vattnet.
Området får inte utfyllas.
Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
gång och cykel
Område för gång- och cykeltrafik
gång
Område för gångtrafik
trappa
Trappa ska anordnas för att ta upp höjdskillnad
dagvatten
Dagvattenhantering ska anordnas
+0,0
Föreskriven höjd över nollplanet (RH2000)
bullerskydd
Skydd mot trafikbuller får anordnas
Dagvattenflöden inom allmän platsmark får ej avledas till kvartersmark.
Egenskapsbestämmelse för kvartersmark
Utnyttjandegrad
e1000
e2000
e300
e4
e5

Största byggnadsarea (BYA) i m2
Största byggnadsarea (BYA) i m2 för förrådsbyggnader som får uppföras. Utöver
detta så får lika många m2 skärmtak uppföras.
Största byggnadsarea (BYA) i m2 för skärmtak
Hälften av ytan får överbyggas
Marken får bebyggas med antingen maximalt 200 m2 (BYA) förskola, eller maximalt
700 m2 (BYA) bostadsändamål.
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e6
e700

Marken får bebyggas med maximalt 500 m2 (BYA) förskola.
Minsta antal bostadsenheter. Största byggnadsarea (BYA) är 90 m2 per bostadsenhet
och för tillhörande garage/carport är största byggnadsarea (BYA) 20 m2. För varje
bostadsenhet får ett förråd om maximalt 10 m2 (BYA) uppföras, fristående eller
sammanbyggas i tomt-/fastighetsgräns. Garage/carport får byggas samman med
huvudbyggnad och sammanbyggas i tomt-/fastighetsgräns.
Tekniska anläggningar i ett plan med största byggnadsarea 30 m2 (BYA) i får anordnas på allmän
platsmark.
Balkonger räknas inte som BYA (byggnadsarea)
Begränsning av markens bebyggande
Endast komplementbyggnad/skärmtak i ett plan får uppföras.
Byggnadshöjd får inte överskrida 3 meter.
Marken får inte förses med byggnad
x

Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

Markens anordnande
n1

Teknisk anläggning för avfallshantering under mark ska anordnas.
Sopinkast för underjordsbehållare får anordnas med maximal höjd
1,2 meter över gatumark. Staket, plank eller mur får ej uppföras.
n2
Markparkering för bilar får ej anordnas
n3
Slänt, terrassering, trappa
n4
Staket, plank eller mur får ej uppföras
n5
Gård ska möjliggöra trädplantering
torg
Torgyta
Bostadsgårdar anordnas maximalt 1,2 meter över gatunivå, vid öppning in till kvarter.
Fördröjning av dagvatten ska ske inom all kvartersmark. Fördröjningsvolym ska uppgå till minst 17 liter per
m2 kvartersmark.
Placering
v1
Fri höjd 4 meter över marknivå
Balkonger ut mot huvudgata (enligt precisering A på plankartan) får kraga ut maximalt 1 meter samt
anordnas på en lägsta höjd om 5 meter över gata. Övriga balkonger inom planområdet får anordnas på en
lägsta höjd om 3 meter över mark.
Utformning
+0,0

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet (RH2000)

II
Högsta antal våningar
Komplementbyggnader får uppföras i ett plan.
Utseende
f1
Byggnadsteknik
b1

Fasaders uttryck ska variera med takfotshöjden enligt precisering B

Bottenvåning ska ha minst 7 meters våningshöjd
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Parkering under mark, med planterbart bjälklag, får anordnas under kvartersmark. Bjälklag ska bära 0,8
meter jordmån för minst en tredjedel av kvartersgård, för resterande del av kvartersgård ska bjälklag bära
minst 0,4 meter jordmån.
Störningsskydd
Minst hälften av skolgårdars yta för pedagogisk verksamhet ska hålla en ljudnivå om högst 50 dB(A)
dagsekvivalent ljudnivå.
Förskolegårdars yta för pedagogisk verksamhet ska hålla en ljudnivå om högst 50 dB(A) dagsekvivalent
ljudnivå.
Administrativa bestämmelser
a1

Marklov krävs för fällning av träd med diameter över 20 cm ca 1,5 meter
över marknivå. Marklov krävs inte för fällning av träd som på grund av
sjukdom eller skada utgör säkerhetsrisk.
Vid 10-årsregn får maximalt 376 liter dagvatten per sekund avledas ut till Gröna dalen.
Vid 10-årsregn får maximalt 294 liter dagvatten per sekund avledas ut till Mälaren-Skarven.
Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen har vunnit laga kraft.
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Konsekvenser av planens genomförande
Detaljplanens huvudsakliga konsekvenser
Planförslaget bedöms medföra störst konsekvenser för landskapsbild, naturmiljö och resursutnyttjande
samt för byggtiden och kumulativa(successivt adderande) effekter.
För landskapsbilden medför planförslaget att ett naturligt landskap ersätts med bebyggelse och
infrastruktur. Förändringen blir lokalt stor, men värdena är till stor del lokala, förutom vid de känsliga
avsnitten (Gröna dalen och Ryssviken).
För naturmiljön innebär planalternativet att främst lägre naturvärden tas i anspråk och att områden
med högre naturvärden till stor del sparas genom att avsättas som Natur. Planalternativet bedöms dock
medföra större påverkan på spridningssambanden i området, speciellt när de kumulativa effekterna tas
med i beräkningen.
För resursutnyttjandet är den största konsekvensen att planalternativet innebär omfattande omdaning
av topografin längs E18. En mer terränganpassad bebyggelse har försökts tillskapas i övriga
planområdet.
Konsekvenserna under byggtiden bedöms kunna bli måttliga men överlag övergående. Påverkan på de
olika värden och aspekter under byggtidden beror på skede och arbetsmoment. Flertalet åtgärder går
dock att vidta under byggtiden för att minska påverkan.
Planförslaget är utformat för att kunna hantera och rena dagvattnet vid ett 10-års regn. Risk för större
konsekvenser bedöms kunna inträffa vid kraftigare nederbörd då utflödet av dagvatten från
planområdet ökar vilket bedöms påverka det redan belastade VA-nätet nedströms negativt.
Planförslaget bedöms överlag ge små negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv, kulturmiljö
samt människors hälsa.
De kumulativa effekterna efter år 2030 bedöms kunna medföra stor påverkan för ett flertal aspekter då
utbygganden av hela programområdet ingår. Stört påverkan bedöms ske på bl.a. landskapsbilden, det
rörliga friluftslivet samt spridningssambanden för flora och fauna.
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Grad av
konsekvens
och färgkod
Aspekt

Landskap

Mycket stor
negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Nollalternativ
Ingen förändring inom
planområdet
Liten till måttlig
förändring utanför
planområdet (Stäksön)
och igenväxning av
Rankhusängen
Liten
Fortsatt igenväxning
kring kulturmiljöobjekt

Kulturmiljö

Naturmiljö

Rekreation
& friluftsliv

Ingen eller eventuellt
liten påverkan. Eventuell
risk för att naturvärden
försvinner pga. skötseln
inte anpassas
Ingen förändring.
Fortsatt svårtillgängligt
och klätterklippan säkras
inte.

Bättre luftkvalité, lägre
halter kvävedioxid

Människors
hälsa

Resursutnyttjande

Vatten

Ingen förändring för
ljudmiljö och riskbild

Ingen förändring

Risk för fler kraftiga
regn och därmed fler
överbelastningar i
nedströms VA-nät.

Måttlig
negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Planalternativet
Måttlig till ev. stor
Naturligt landskap
försvinner, omfattande
omdaning, påverkan på
känsliga landskapsrum

Måttlig
Två lämningar tas bort,
kvarvarande lämningar
hamnar något ur sitt
sammanhang, påverkan på
kulturhistoriska landskapet
Förbättrad tillgänglighet,
ökad skötsel
Måttlig
Stora markområden tas i
anspråk och delar av
spridningssamband
försvinner
Liten
Stort område tas i anspråk,
dock redan starkt påverkat
av trafiken från E18.
Passager genom området
säkerställs.
Ökad tillgänglighet med nya
stigar, ökad trygghet i Gröna
dalen
Måttligt
Tre skolgårdar uppfyller inte
gällande riktvärde.
Liten
Delar av parkmark
(uppmuntrar till vistelse)
inom 20-30 meter från E18
med halter PM10 över MKN
och förhöjd individrisk.
Miljökvalitetsmålet för frisk
luft för PM 10 uppnås inte i
hela planområdet
Måttlig
Kuperat område där
planförslaget medför stor
omdaning.
Måttlig
Påverkan på nedströms vanät vid höga flöden. Vid
100-års flöde sker
översvämning av befintlig
gc-tunnel.

Försumbar
konsekvens

Positiv
konsekvens

Inarbetade åtgärder
Marklov för träd i områden som
avsatts som Natur längs
Ryssviken och E18/Gröna dalen.
Reglering av högsta tillåtna
byggnadshöjd.
Flytt av pumphus från
Rankhusängar
Varierande byggnadssiluett
längs de större gatorna.
Kvarvarande fornlämningar
hamnar inom Natur
Skyddsavstånd på 25 meter
hålls överlag.

Högre naturvärden är överlag
avsatta som Natur med marklov
för trädfällning.

Strandpromenaden regleras i
plankartan med möjlighet att i
senare skede upprätthålla
skyddsavstånd vid klätterklippan
(skyddsavstånd säkerställs dock
inte).

Yta avsatt för
bullerskyddsåtgärder längs E18.
Hälften av skolgård ska ha ekv.
ljudnivå på högst 50dBA.
Ekv. ljudnivå på högst 50 dBA
på hela förskolegården
Bullerskydd i form av tre meter
högt plank få uppföras på vissa
skolgårdar
Bebyggelsen placeras minst 50
meter från E18
Höjdsättning som reglerar viss
terränganpassning i delar av
planområdet
Höjdsättning som säkerställer
avrinning vid 100-års flöde.
Fördröjningskrav på
kvartersmark.
Krav på max. utsläpp från
planområdet vid 10-års regn.
Avskärande diken.
Krav på jordmån ovan
bjälklager.

Tabell 1: Sammanställning av konsekvenser och inarbetade åtgärder för planalternativet jämfört med nollalternativet.
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Lokala miljömål
Upplands-Bro kommun har i Miljöplan med lokala miljömål 2010-2030 satt ett antal lokala miljömål.
I Tabell 2 görs en utvärdering mot de lokala miljömål som bedöms kunna påverkas av den föreslagna
detaljplanen.
Långsiktiga lokala miljömål
Minskat fossilt koldioxidutsläpp
Energisnåla nya byggnader. Målet bör minst
ligga på Boverkets byggregler vid tidpunkten
för projekteringen.
Användning av resurssnål teknik och sunda
material vid nybyggnation.
En fortsatt tydlig grön profil genom att bevara
och utveckla naturvärden och att tillgodose
människors behov av gröna miljöer.

Bevarade, välskötta och utvecklade
kulturhistoriska miljöer.

En anpassning
av kommande
bebyggelse
efter befintliga
natur- och
kulturhistoriska
värden i
landskapet.
Både
människor,
djur, natur och
kultur ska få
plats i
kommunen.

Speciellt höga värden tas till
vara inom natur, kultur och
rekreation*.
Där det behövs ska ny
planläggning och
exploatering föregås av en
natur- och
kulturmiljöutredning
Exploatering ska ske på ett
sådant sätt att
förutsättningarna inte
försämras för nationellt
hotade arter och nyckelarter
för naturtyper specifika för
Upplands-Bro.
Områden med jätteträd ska
sparas och utvecklas

Planalternativets uppfyllelse
Möjliggör att målet nås i och med
närhet till pendelstation,
samtidigt som biltrafik väntas öka
i området och medföra
svårigheter att nå målet.
Detaljplanen möjliggör detta,
men frågan hanteras i bygglov.
Detaljplanen möjliggör detta,
men frågan hanteras i bygglov.
Ger möjligheter till förbättring av
gröna ytor inom området och
möjligheter för människors
uppleveser av natur.
Större delen av kulturmiljön
sparas och åtkomsten förbättras,
dock försvinner två lämningar.
Kulturmiljön kan även på sikt
med rätt skötsel påverkas
positivt. Tillgängligheten
förbättras.
Planen avsätter de områden med
högst värden för rekreation,
kultur- och naturvärden som
natur.
Utredningar har tagits fram
utifrån bl.a. natur- och
kulturaspekter.

Inga hotade arter eller naturtyper
är kända inom området.

Område med grovvuxna träd är
avsatta som naturmark i planen.

Tabell 2: Utvärdering mot för projektet aktuella lokala miljömål.

* Dessa är naturvärden klass 1 – 3 (högsta, mycket höga och höga värden), kulturhistoriska miljöer av regionalt intresse
eller riksintresse och rekreationsområden med höga sociala värden
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Programrådet har delats upp i sju tänkta detaljplaner. Denna planbeskrivning hanterar enbart
genomförandefrågor för det första detaljplaneområdet, Entré Rankhus – DP1.
Fastighetsägare inom planområdet är Villamarken Exploatering i Stockholm AB, Norrboda Rankhus
Krysset AB, ABT Rankhus AB, Upplands-Bro kommun, Trafikverket samt ett tiotal privata
fastighetsägare(småhustomter).
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden kommer att regleras i
Genomförandeavtal. Utbyggnaden beräknas pågå under minst 15 år.
Utbyggnad av allmänna anläggningar och huvudledningar ska påbörjas i god tid innan utbyggnad av
kvartersmark påbörjas. Samtliga Exploatörer och Upplands-Bro kommun ska samordna för att
säkerställa att allmänna huvudgator, va-anläggningar samt övriga nätägares huvudledningar är
utbyggda innan arbeten kan påbörjas på kvartersmark.
En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatörer och kommun för genomförande av
utbyggnad av kvartersmark, allmän platsmark och allmänna anläggningar.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom
planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar kommunen.
Exploatörerna inom planområdet innefattar Villamarken Exploatering i Stockholm AB, Norrboda
Rankhus Krysset AB och ABT Rankhus AB samt att kommunen även kommer att vara Exploatör.
Genomförandeavtal reglerar huvudmannaskap för gång- och cykelbro (GC-bro) över samt tunnel
under E18.
Trafikverket är huvudman för ombyggnad av Trafikplats Kungsängen.
Kommunen och Exploatörerna ska gemensamt verka för att nödvändig markåtkomst fullföljs i syfte att
möjliggöra planens genomförande.
Exploatörerna kan i samråd med kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är
strategiskt viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar.
Genomförandeavtal och övriga avtal

Planavtal har tecknats mellan kommunen, Villamarken AB och ABT Rankhus AB. ABT Rankhus AB
ansvarar även för Norrboda Rankhus Krysset ABs del av plankostnaden.
Ett intentionsavtal ska tecknas mellan kommunen och samtliga Exploatörer i anslutning till samråd i
planprocessen. Intentionsavtalet reglerar huvudprinciper gällande ansvarsförhållanden och
kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplanen. Detta intentionsavtal föregår ett
genomförandeavtal.
Genomförandeavtal ska vara upprättade mellan respektive Exploatör och kommunen i samband med
beslut om granskning i planprocessen och godkännas i samband med detaljplanens antagande.
Genomförandeavtalet reglerar principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och
kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplanen.
Genomförandeavtalen ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom
respektive byggaktörs fastighet. samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under
genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och
tillträden m.m.
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Avtal ska tecknas mellan Trafikverket och kommunen samt mellan kommunen och Exploatörerna
gällande markfrågor, ansvars- och kostnadsfördelning i samband med utbyggnad av Trafikplats
Kungsängen.
Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatörer 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.
Avtal kan komma att tecknas, mellan Exploatörer och kommunens VA-avdelning, gällande
kostnadsreglering för dagvattenhantering inom planområdet.
Inom planområdet ska eftersträvas att ha en sammanhållen karaktär, vilket säkras genom
huvudprinciper för gestaltning och stadsdelsfunktioner samt en strukturplan. Till detta skall under
fortsatt planprocess frågan om offentlig konst och konstnärlig utsmyckning adderas.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och ägandeförhållanden

Fastigheten Ekhammar 4:268, ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB, genom de sju
dotterbolagen Norrboda Rankhus Mark 1-7 AB.
Ekhammar 4:524, ägs av ABT Rankhus AB.
Ekhammar 4:523, ägs av Norrboda Rankhus Krysset AB.
Del av Ekhammar 4:269, ägs av Upplands-Bro kommun.
Ekhammar 4:121, 4:122, 4:123, 4:132, 7:3, 7:4, 7:5, 7:8, 7:10, 7:11, 7:13, 7:15, 7:16, 7:17, 7:19, 7:20,
7:21, ägs av Upplands-Bro kommun.
Ekhammar 4:134, 4:135, 7:22, 7:23, 7:24, 7:26, del av Kungsängens kyrkby 1:37, ägs av Trafikverket.
Ekhammar 4:124, 4:125, 7:1, 7:2, 7:6, 7:7, 7:9, 7:12, 7:14, 7:18, ägs av privatpersoner.
Ekhammar 4:126, 4:127, 4:129, 4:130, 4:131, ägs av Norrboda Rankhus Krysset AB.
Samt del av vattenområdet Ryssviken och delar av Hjortvägen, Rankhusvägen och
Rådjursvägen(outrett).

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningen Upplands-Bro Ekhammar GA:3 belastar planområdet.
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisning av fastigheternas andel i samfällighet kan vara
ofullständig och behöver utredas under fortsatt planprocess.
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till kommunen.
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.
I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behövas bildas för
parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar. Då
detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan.
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Fastighetsägare bekostar bildande av nya fastigheter samt bildande av eventuella erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen.
Fastighetsägare ska verka för fastighetsbildning och fastighetsreglering snarast möjligt.
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.
Inskrivningar:
Avtalsservitut för väg, nr 1 akt 285, nr 2 akt 147, nr 3 akt 217.
Avtalsservitut för avloppsledning, nr 4 akt 720A.
Avtalsservitut för gångväg mm, nr 5 akt 650.
Nyttjanderätt motionsspår, nr 8 akt 10215.
Rättigheter:
Avtalsservitut väg, 01-IM5-18/285.1, 01-IM5-20/147.1, 01-IM5-20/217.1.
Avtalsservitut kraftledning, 01-IM5-39/88.1.
Avtalsservitut avloppsledning, 01-IM5-56/720A.1.
Avtalsservitut gångväg mm, 01-IM5-86/650.1.
Ledningsrätt vatten och avlopp 0139-13/13.1.
Ledningsrätt starkström 0139-98/16.1
Avtal för radio- och telekommunikationsmast samt tillhörande teknisk anläggning.
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.

Tekniska frågor
Markföroreningar

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

Respektive Exploatör svarar vid utbyggnaden av planområdet för att utföra erforderliga
bullerskyddsåtgärder.
Geoteknik

Inför bygglovsskedet ansvarar respektive Exploatör för att geoteknisk utredning och
radonundersökning utförs. Grundvatten ska hanteras.
Schaktarbeten, grundläggning, hantering av massor etc

Hantering av schaktmassor ska samordnas mellan kommun och Exploatörer. Hanteringen ska anpassas
till planerad utformning och användning av planområdet.
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Vatten och avlopp

Frågor för vatten och avlopp hanteras i Genomförandeavtalet.
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med
kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten.
Anslutning till ledningsnät för vatten kommer att ske i planområdets södra och västra del för att få
rundmatning. Anslutning till ledningsnät för spillvatten kommer att ske i södra och västra delen av
planområdet.
Dagvatten

Den dagvattenutredning som har tagits fram för Rankhus ska tillämpas. På kvartersmark ska
dagvattnet renas och fördröjas innan det avleds utanför kvartersmark.
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 Exploatörer under fortsatt planprocess.
El, tele, bredband

Det finns ett antal el- och teleledningar i området, främst i den sydöstra delen. Dessa kommer att kräva
omläggning i samråd med ledningsägare.
Avfall

Avfallshämtning kommer att ske vid fastighetsgräns för enbostadshus. För flerbostadshusen ordnas
gemensamma ytor inom kvartersmark med plats för teknisk anläggning för avfallshantering med
underjordiska sopbehållare. Inom planområdet planeras för omhändertagande av avfall i minst två
fraktioner, hushålls – respektive matavfall.
Inom planområdet planeras för återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och
tidningsinsamling, vilkas lägen ska utredas vidare under fortsatt planprocess.
Gata/Trafik

Området förbereds för kollektivtrafik (busstrafik) längs huvudgatorna. Planens genomförande kommer
att innebära att Trafikplats Kungsängen på sikt kommer att behöva byggas om. En vägutredning
behöver initieras i dialog mellan Trafikverket och kommun under fortsatt planprocess.
Området förses med gång- och cykelstråk som förbinder Rankhus med övriga Kungsängen och den
spårbundna kollektivtrafiken vid Kungsängens station.
Den planerade strandpromenaden längs Ryssviken västra strand kommer kräva dispens från
strandskydd samt eventuellt även tillstånd för vattenverksamhet.
Gatuprofilerna är samordnade med vatten- och avloppslösningar för att möjliggöra ytavvattning av
trafikytorna samt för att i möjligaste mån uppnå självfall vi förläggning av ledingar i gata.
I områdets södra del möjliggör detaljplanen en förbättrad trafiklösning, med gång- och cykelbro över
E18, för att sammankoppla planområdet med centrala Kungsängen.
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras,
vilket kommer att regleras mer på detaljnivå i genomförandeavtal.
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Exploatörerna och kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden.
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatörerna.
Arbetsmiljö

Exploatörerna 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

Nödvändiga åtgärder för att förhindra tillträde till E18 ska vara iordningställda i god tid före
inflyttning.
Höjdsättning

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

Ekonomiska frågor
Exploatörerna står för plankostnader vilket regleras i planavtal mellan kommun och Exploatörer.
Villamarken Exploatering i Stockholm AB och ABT Rankhus AB bekostar gemensamt 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 regleras i
genomförandeavtal som tecknas mellan kommunen och Exploatörerna.
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i genomförandeavtal mellan
Exploatörer och kommunen. Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av
allmänna anläggningar (till exempel torg, park och gata). Exploateringskostnader ersätts enligt
kommande genomförandeavtal utifrån fördelning av markinnehav och andel blivande byggrätter.
Kommunen åtar sig som markägare inom planområdet att bidra med ersättning för projektering och
genomförandet av allmänna anläggningar i förhållande till andel i markinnehav och framtida
byggrätter.
Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av ny huvudgata mellan Västra Rydsvägen och
planområdet. Genom exploateringsersättning står Exploatörer för dessa kostnader utifrån markinnehav
och andel blivande byggrätter.
Kostnadsfördelning gällande Trafikplats Kungsängen ska i avtal mellan Trafikverket och kommunen
samt mellan kommunen och Exploatörer regleras och hanteras under fortsatt planprocess.
Total kommunal nytta ska beaktas för kostnader för GC-bro östra och åtgärder rörande befintlig GCtunnel. Kostnader ska regleras i kommande genomförandeavtal.
För huvudledningar och serviser ska avtal tecknas mellan Exploatörer, respektive nätägare och
kommun.
Kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.
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Exploatörerna ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark. Exploatörerna bekostar
återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark och allmän
platsmark.

Myndigheter
Exploatörerna och kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som
krävs för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i
Stockholms län.
För byggande i vattenområdet kan tillstånd för vattenverksamhet krävas. Ansökan eller anmälan ställs
till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ansökan om dispens från strandskyddet ställs till Länsstyrelsen i Stockholm län.
Borttagande eller dränering av småvatten (våtmark) kräver dispens från biotopskyddet. Ansökan ställs
till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ansökan om bygglov och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i UpplandsBro kommun.

Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Medverkande i projektet
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av Arkitema, HMXW arkitekter, Liljewall arkitekter,
Ramböll och Topia landskapsarkitekter. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på
kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.
Upprättad 2017-11-21 av
Plan-och exploateringsavdelningarna
Henric Carlson
Planchef

Theodor Andrén
Planarkitekt

Johan Sjöstrand
Projektledare exploatering
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INFORMATION
Denna skrift är en förkortad version av
planbeskrivningen (samråd) för detaljplan
Rankhus etapp 1, i Kungsängen.
Planbeskrivningen i sin helhet ﬁnns att ta
del av på Kontaktcenter i kommunhuset
på Furuhällsplan 1 i Kungsängen, samt på
kommunens hemsida:
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Bakgrund

Upplands-Bro kommun ingår i den expansiva Mälardalsregionen och
har starka samband med Stockholmsområdet där E18 och järnvägen är
viktiga pulsådror. Kungsängen har från mitten av 1900-talet växt till
dagens tätort, med cirka 12000 invånare.

I hela Stockholmsregionen råder efterfrågan på bostäder, så även i
Upplands-Bro kommun. I Upplands-Bro kommun ﬁ nns attraktiva
boendemiljöer med efterfrågade kvaliteter. Rankhusområdet har
förutsättningar att erbjuda ytterligare sådana boendemiljöer. Här
ﬁnns närhet till såväl naturen som Kungsängens centrum med service,
allmänna kommunikationer och motorväg.
Rankhusområdet ligger direkt norr om E18, cirka 1 km norr om
Kungsängens centrum, och ingår i Kungsängens tätortsområde enligt
översiktsplanen. Området används idag främst som strövområde
för närboende och för bergsklättring vid Ryssviken. Ett mindre
bostadsområde med cirka 20 hus ﬁnns inom planområdet.
Rankhusområdet är tänkt att planläggas och byggas ut i ﬂera etapper.
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Brunna

Programområde

Planområde

traﬁkplats
Kungsängen
E18

centrala
Kungsängen

Illustration planområde och programområde. .
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Stäksön

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att planlägga markområdet närmast norr
om E18 som den första etappen av den nya stadsdelen Rankhus.
Stadsdelen ska ha en tät byggelsestruktur med blandat innehåll, så som
bostäder, handel, service och skolor som byggs ut i ett sammanhang.
Boendeformerna ska vara blandade och gestaltning av stadsmiljöer och
ny bebyggelse ska ges stor omsorg.
Detaljplanen möjliggör cirka 2900 bostäder, åtta förskolor, fyra skolor,
två parkstråk och en standpromenad, ytor för handel, centrumändamål
och kommunal service samt en idrottshall.

Planområdet

Planområdet avgränsas av E18 i söder, Gröna dalen i väster, mot
skogspartier i norr och Mälaren i öster. Utbyggnaden av hela
Rankhusområdet beräknas ske etappvis under lång tid. En genomgående
huvudgata i den nya stadsdelen kommer på sikt att knyta samman
stadsdelen Brunna med Kungsängens traﬁkplats.

Miljöbedömning

En Miljökonsekvensbeskrivning (Ramböll, 2017) som beskriver de
miljömässiga konsekvenserna av utbyggnaden av den första etappen av
den nya stadsdelen Rankhus är en bilaga till detaljplanen.

Tidplan

Samrådet pågår mellan 17 januari till 14 mars 2018. Fortsatt planarbete
kommer att ske under 2018 med en granskning av detaljplanen till
hösten. Ett antagande av detaljplanen bedöms möjligt under första
kvartalet 2019. Utbyggnaden av detaljplaneområdet kommer att delas
upp i ﬂera etapper och beräknas pågå under perioden 2019 till 2032.

Illustratrerad tidslinje från politiskt uppdrag till färdig ny stadsdel. Samrådsskedet för
dealjplanen pågår januari till mars 2018. .
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Lagar och regler

Plan- och bygglagen (PBL)

Detaljplanearbetet inleddes 2014 och planen handläggs enligt Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Handläggning av detaljplanen sker med
normalt planförfarande.

3, 4 och 5 kap. Miljöbalken (MB)

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens
(MB) 3 kapitel avseende lämplig användning av mark och vatten samt
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken 4 kapitlet samt
5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.

Behovsbedömning

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning att
genomförandet av detaljplanen för Rankhus kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning ska genomföras
och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för detaljplanen.
Ett skriftligt samråd med länsstyrelsen avseende avgränsning av MKB:n
genomfördes under juni-juli 2017. En miljökonsekvensbeskrivning
(Ramböll, 2017) är bilaga till planhandlingarna.
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Tidigare ställningstaganden
RUFS

I den regionala utvecklingsplanen 2010 är planområdet utpekat som
regional stadsbygd med utvecklingspotential. E18 och Mälarbanan ingår
i ett storregionalt resesamband för Östra Mellansverige. Kungsängen
med sin nära koppling till den regionala kärnan Barkarby-Jakobsberg
ingår i Stockholmsregionens samarbetsområde.
I utställningsversionen av regional utvecklingsplan 2050 är planområdet
utpekat som ett strategiskt stadsutvecklingsläge. Sådana områden ligger
inom 1200 meter från stationer och bussterminaler, vilket innebär att
människor kan nå kollektivtraﬁknoden med matarbuss, på cykel eller
till fots. Platsen har en potential att utveckla urbana kvaliteter och bidra
till stärkt social hållbarhet.

Översiktsplan

I Översiktsplan för Upplands-Bro kommun (2010) är Rankhusområdet
utpekat som ”Bostadsbebyggelse, planerad/föreslagen” med cirka 3000
bostäder i hela programområdet och området närmast E18 utpekat
som ”Verksamhetsområde planerat/föreslagen”. En ny nord-sydlig
vägförbindelse mellan E18 och Brunna ﬁnns utpekad i ÖP:n, liksom
tillbyggnad av Traﬁkplats Kungsängen.
I översiktsplanen framgår att nya bebyggelseområden och förtätning av
beﬁntlig bebyggelse inom tätortsavgränsningen generellt bedöms vara
positivt ur miljöhänseende. Närhet till beﬁntlig infrastruktur i tätorten,
som gatunät, el och VA, innebär fördelar. Genom att ansluta till
beﬁntliga strukturer i Kungsängens tätort kan påverkan på landskapet
samt kostnader för vägbyggen och ledningsutbyggnad minimeras.
Det verksamhetsområde som ﬁ nns utpekat närmast E18 i kommunens
översiktsplan och planprogrammet för Rankhus har utgått, på grund av
topograﬁska förhållanden och det stationsnära läget till förmån för en
tätare och mer mångfunktionell bebyggelsestruktur.
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Planprogram

För hela Rankhusområdet ﬁ nns ett planprogram från 2005 (godkänt
av Kommunstyrelsen 2009). I programmet beskrivs Rankhusområdet
som ett område med goda förutsättningar att erbjuda attraktiva
boendemiljöer med närhet till naturen och till Kungsängens
centrum med service, allmänna kommunikationer och motorväg.
Rankhusområdets läge vid Mälaren samt den kuperade terrängen ger
möjligheter till varierat byggande för en upplevelserik stadsdel i nära
kontakt med skogsmark, öppna grönområden och vatten.
Bebyggelsen inom Rankhusområdet ska till huvuddel vara
bostäder med inslag av service, skolor och arbetsplatser. Blandad
bostadsbebyggelse (typ av bostäder och upplåtelseform) eftersträvas. I
området ska det även planeras för naturliga mötesplatser. Längs med de
stråk där människor kommer att röra sig föreslås platser utformas så att
naturliga mötesplatser skapas, till exempel vid busshållplatser, skolor
och lekplatser. Utbyggnad av Rankhusområdet ska ske i etapper med
början från söder.
En tätare bebyggelse föreslås längs områdets huvudgator. Avsikten
är att få till ett centralt område med god kollektivtraﬁkförsörjning. I
den södra delen av området föreslås att några högre ﬂerbostadshus för
att knyta an till den högre bebyggelsen inom tätorten söder om E 18.
Bebyggelse i området ska placeras med hänsyn tagen till väderstreck
och terräng. Gestaltningsprogram för bebyggelsen ska upprättas i
samband med att detaljplaner arbetas fram.
Rankhusområdet kommer att sammanlänkas kommunikationsmässigt
med Brunna. Rankhusområdets tillfarter binds samman med
huvudgator med tätare bebyggelse. De mindre lokalgatorna ska utgöra
ett sammanhängande gatunät. Gång- och cykelvägnät ska utformas
sammanhängande med anslutningar till Gröna dalen, Brunna, centrala
Kungsängen samt till Mälaren. Bebyggelseområdet ska ge goda
förutsättningar till kollektivtraﬁkförsörjning. Traﬁkplats Kungsängen
planeras för förbättring av avfartsramp från Stockholm samt på sikt
utbyggnad av ramp västerut mot Enköping.
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Sammanhängande grönstråk ska planeras in och binda samman
kärnområden, för att gynna biologisk mångfald samt för att ge goda
rekreationsmöjligheter i stadsdelen. Mälarens strand ska ges större
tillgänglighet för allmänheten.

Skiss från planprogrammet.
(Rits Arkitekter)

9

Planförslag
Skog
Skola
Skola
Fornminnen
Skog

Park
Skog

Park

Park

Skog
Skola
Bibliotek

Skola

Idrott
Handel

2900 bostäder
fullt utbyggt ca 7000 invånare
3600 kvm handelsyta
1 högstadieskola
3 låg- och mellanstadieskolor
8 förskolor
1 bibliotek/kommunal service
1 idrottshall
2 parkstråk
1 strandpromenad
2 allmänna parker
anslutningar till 2 möjliga gångoch cykelbroar över E18
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Bad

Skog

Klätterklippor
Skridskois

Illustration av planförslag

Kommunal service
Skolor
Uppskattat skolbehov för planområdet är åtta förskolor, tre lågoch mellanstadieskolor (inklusive förskoleklass) á 425 elever samt
en högstadieskola med 550 elever. Inom planområdet planeras för
två typer av förskolor; friliggande med egen förskolegård samt
förskoleverksamhet i lokaler i bostadskvarters nedre våningar med
förskolegård inom bostadskvarteret. Förskoleenheterna planeras att bli
4-, 6- eller 8-avdelningars förskolor.
Planerade skolor inom planområdet räcker till för planområdets behov
(fullt utbyggt område) och är placerade så att även barn och ungdomar
från övriga Kungsängen lätt ska kunna ta sig till skolor med gång, cykel
eller kollektivtraﬁk.
Äldreboende
Ett äldreboende/seniorboende planeras inom planområdet i ett strategiskt
läge nära tänkt busshållplats och den stora parken. Äldreboendets entré
förläggs mot huvudgatan där trottoaren övergår i en mindre torgyta.
Cykel- och bilparkering för boende och personal sker i garage under
mark. Besöksparkering till viss del i garage och kantstensparkering i
närområdet längs lokalgator.
Bibliotek/kontor
Inom kvarteret där högstadieskolan planeras ges i detaljplanen även
utrymme för övrig kommunal service eller verksamhet, så som bibliotek,
samlingslokal och kontor. Placering av t ex ett stadsdelsbibliotek i
anslutning till högstadieskola, idrottshall (på andra sidan gatan) och
busshållplats gör platsen till en viktig mötesplats inom planområdet och
hela stadsdelen.
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Tematisk karta med illustrerade parkstråk
och strandpromenad, samt föreslagna gatunamn.
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Parkstråk och strandpromenad

Två stora parkstråk bildar tillsammans en stark grönstruktur
som sträcker sig igenom hela planområdet. Förutom att de har ett
rekreativt värde då de bildar långa promenadstråk via parkernas
skiftande karaktärer, kommer det även att utgöra viktiga ekologiska
spridningskorridorer för insekter och fåglar. Parkstråken utgör två
gröna ryggrader genom planområdet och kommer att bära en stor del av
de offentliga rum och mötesplatser som skapas inom planområdet.
För att värna om ekologiska värden är samtliga planerade grönområden
i Rankhus utformade för att stödja en rad olika ekosystemtjänster som
är viktiga att tillvarata när områden bebyggs. Parkstråken kommer
att vara viktiga buffertområden för klimatförändringar och ska både
hantera stora regn och utjämna temperaturen varma sommardagar.
En stor del av dagvatten från bostadskvarter och gator kommer att
fördröjas och renas i denna parkmiljö. Parkstråken kommer även att
vara viktiga spridningskorridorer för djur och växter genom varierande
växtlighet som kan ge mat och husrum åt insekter, bin, fjärilar och
fåglar. Parkernas varierande karaktär bidrar till ett estetiskt mervärde
men framförallt till understödjande ekosystemtjänster då de tillför
biologisk mångfald till området.
Det norra parkstråket blir ett naturligt samband mellan Mälaren och
Gröna dalen, en potential som ﬁnns där idag men som kommer att
tillgängliggöras på ett tydligare sätt i samband med stadsutvecklingen
av Rankhus.
Det södra Parkstråket sträcker sig från Gröna dalen i väster till
Kungsvägen i öster. Från Gröna dalen leder en stig i genom den
storvuxna granskogen. Där granskogen glesar ut och övergår i tallskog
leder stigen upp till det långsträckta parkområdet som anläggs mellan
E18 och ny bebyggelse. Parkområdet ligger skyddat från E18 bakom
bullervallar och berghällar och sparad hällmarkstallskog. Parkstråket
utgörs av en serie landskapsrum med olika karaktär och funktion.
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Strandkanten längs med Ryssviken är fortsatt viktig för rekreation
och friluftsliv i området. Planen medger att tillgängliggöra en
strandpromenad genom bland annat en träbrygga längs med berget
och parallellt med strandkanten. Bryggstråket kommer att knyta
samman det norra Parkstråket med Mälarens strandlinje och förstärker
och tillgängliggör på så sätt de rekreativa kopplingarna för boende i
Rankhusområdet och centrala Kungsängen.
En utbyggnad enligt planförslaget skulle möjliggöra en tillgänglig
promenad från passagen under E18 fram till Rankhusängen med
anordnade platser längs med vägen för bad, angöring för kajak och
platser att stanna på skridskoturen. Vid klätterklippan ska plats för
klättring samt passerande strandpromenad anordnas för att säkra de
båda funktionerna.

Illustration av bryggstråket som leds ut ovan vatten där det exempelvis passerar
standplatser för bergsklättring. (Liljewall arkitekter)
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Dagvatten

Efter utbyggnad av aktuellt planområde kommer ﬂerfamiljshus,
småhus, vägar och parker utgöra markanvändningen. Flöden från denna
typ av markanvändning resulterar i både mer och snabbare avrinning
vid nederbördstillfällen i jämförelse med avrinning från skogsmark.
Med föreslagen dagvattenhantering kommer dagvattenﬂödena ut från
området inte att öka efter utbyggnad.
Dagvattensystemet inom Rankhus utgörs i första hand av renande
och fördröjande LOD-lösningar (Lokalt Omhändertagande av
Dagvatten). Exempel på föreslagna LOD-lösningar är planteringar och
regnträdgårdar på ﬂerfamiljshusens innegårdar, regnvatten från gator
leds till gatuträdens skelettjordar samt ytlig avrinning till svackdiken
och dagvattendammar på allmän platsmark. LOD-lösningar visar på
ett ekologiskt hållbart sätt att hantera vattenmassor i en bebyggd miljö.
Dessutom bidrar öppna dagvattenlösningar/dammar till att sänka
medeltemperatuen i stadsbebyggelse. En dagvattenutredning har tagits
fram av Bjerking AB (2017) och är en bilaga till planhandlingarna.

Illustration av föreslagen dagvattenhantering i kvarter med ﬂerbostadshus.
(Topia landskapsarkitekter)
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Avfall

Avfallsutrymme anvisas och dimensioneras så att fastighetsnära
källsortering ska kunna ske av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Upplands-Bro kommun planerar även att införa ett system
för insamling av matavfall.
Vid ﬂerbostadshus placerade i ett mer eller mindre slutet kvarter
placeras underjordiska avfallsbehållare i gaturummet. Dessa områden
regleras i detaljplanen som kvartersmark tillhörande bostadskvarteret.
Vid sådana platser regleras trottar mellan underjordiska sopbehållare
och bostadshus som tillgänglig för allmän gångtraﬁ k (i detaljplanen
bestämmelsen "x").

Exempelillustration på avfallshantering med underjordiska avfallsbehållare i
gaturummet. (bild HMXW arkitekter)

Exempelillustrationer på avfallshantering med sopkärl eller underjordiska
avfallsbehållare. (HMXW arkitekter)
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Traﬁk
Gatunät och platser
Rankhusområdets gator ska vara tydliga och lättorienterade.
Utformningen av gaturummen ska ge en varierad upplevelse och utgöra
spännande stråk och gatumiljöer.
Huvudgatornas bredd är generös för att ge plats för människor att
röra sig till fots, på cykel eller med buss eller bil. En mängd olika
funktioner ska få plats i gaturummet, som till exempel busshållsplatser,
kantstensparkering, dagvattenhantering, trädplantering och torgplatser
med mera.
Lokalgatorna ﬁ nns i ﬂera varianten med varierande bredder beroende
på olika lösningar av trädplantering, dagvattenhantering och parkering.
En Stråkanalys (en så kallad space syntaxanalys) har tagits fram av
Ramböll Sverige AB (2017) och är en bilaga till planhandlingarna.

Gatusektion av planområdets huvudgator med cykelbana på båda sidor.
(Liljewall arkitekter)
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Två av de planerade huvudgatorna och ﬂera lokalgator utgör välintegrerade stråk där
man kan förvänta sig naturliga gångﬂ öden. Med att den hög koncentration av boende
längs dessa stråk ges ett gott underlag för service. Planen medger centrumändamål
i bottenvåningar. Den del av Kungsvägen som angör mot cirkulationsplatsen och
handelsplatsen är dock mindre välintegrerad, till stor del beroende på prioritering av
biltraﬁk. (Ramböll Sverige AB)

Metoden kan användas för att förutspå hur traﬁkanter kommer att välja
sin väg genom stadsdelen. I stråkanalysen analyseras det föreslagna
gatunätets rumsliga struktur och visar potentialen för hur människor
kommer röra sig i stadsrummen. Förslag på åtgärder, så som vilka
traﬁkslag som rekommenderas att prioriteras i vissa punkter, redovisas
i stråkanalysen. De kan ligga till grund för var insatser och åtgärder i
infrastrukturen ger störst nytta för framkomligheten.
Platsbildningar av varierande storlek planeras i väl utvalda lägen
som knyter samman bostäder, skolor, handel och bidrar till att ge
plats för social interaktion i stadsdelen. Dessa platser fungerar som
pauser i stadsstrukturen och bildar tillsammans med planområdets
gator och grönstruktur stadsdelens offentliga rum. Dessa platser ska
varsamt gestaltas och tas omhand som de smultronställen de kan bli i
stadsstrukturen.
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Gång- och cykeltraﬁk
Rankhus ska ha ett enkelt och tydligt nät av gång- och cykelvägar för att
boende och besökare ska kunna röra sig säkert i området. Gatumiljöer
ska ha väl tilltagna trottoarer för gående. Huvudcykelnätet utgörs till
största del en av cykelfält längs planområdets huvudgator. På lokalgator
är cyklister hänvisade till körbanan.
Rankhusvägen söder om planområdet fortsätter norrut i tunnel under
E18 och kallas inom planområdet Rankhusstråket och är en av områdets
viktigaste gång- och cykelkopplingar till centrala Kungsängen. I
områdets södra del planeras en gång- och cykelbro, som är en viktig
del i det framtida pendlingstråket till och från centrala Kungsängen och
pendeltågsstationen. På sikt kan det även bli aktuellt med en gång- och
cykelbro i Esplanadens förlängning söderut, över E18. Detaljplanen
möjliggör anordning av ett brofäste på parkmark norr om E18. Gångoch cykelväg från Brunna i Gröna dalen ansluter till cykelfält längs
planområdets huvudgata Stora Allén.
Från Gröna dalen planeras ett gångstråk genom ett skogsparti bort mot
södra Parkstråket. I parkstråken ﬁnns anlagda gångvägar som leder ut
mot naturmark.
Cykelparkeringar ska anordnas inom kvartersmark för respektive
användning (bostäder, skolor, handel, idrott etc.). På allmän plats
anordnas cykelparkeringar invid entréer till handelskvarteret och
idrottshallen, samt i gaturmmet vid mötesplatser och parkentréer.
Kollektivtraﬁk
Antal framtida invånare i inom planområdet utgör ett gott underlag med
resenärer till en eller ﬂera nya busslinjer. Vid utbyggnad av aktuellt
planområde kommer en busslinje mellan Rankhus och Kungsängens
pendeltågstation vara viktig att ha i bruk redan från början.
Plats för busstraﬁ k och busshållplatser ges längs planområdets
huvudgator. Förslagna busshållplatser är placerade nära skolor,
idrottshall, handelskvarter och i anslutning till parkstråk nära förskolor
och äldreboende.
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Illustration av möjlig busslinjesträckning,
mellan Rankhus och centrala Kungsängen.

Biltraﬁk
Bilparkering anordnas i huvudsak inom kvartersmark, men del av
besöksparkering sker på gatumark i form av kantstensparkering.
Detaljplanen tillgodoser kommunens krav på bilparkeringstal för
bostäder.
För ﬂerbostadshus sker besöks- och boendeparkering i garage under
mark, med infart från lokalgata, eller som markparkering inom
kvartersmark. Bilparkering till småhus sker som markparkering,
antingen samlat i mindre grupper eller intill varje bostadsenhet.
Hälften av parkeringsbehovet för skolor tillgodoses på kvartersmark
och på närområdets lokalgator. Parkeringsbehovet för handelskvarteret
tillgodoses inom kvartersmark, men besöksparkering för övriga
verksamheter i bostadskvarters bottenvåningar tillgodoses med
tidsreglerade kantstensparkeringar längs områdets huvudgator.
Behov av bilparkering för funktionsnedsatta tillgodoses både inom
kvartermark och allmän gatumark.
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Delområden

I planarbetet har planområdet delats in i sju delområden med sinsemellan
lite olika karaktär på bebyggelse och mellanrum.
5. Parkkvarteren
1. Entré Gröna dalen
6. Esplanadkvarteren
2. Allékvarteren
7. Trädgårdskvarteren
3. Centrumkvarteren
4. Entré Rankhus

5

1

6

2

7
3

4
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Entré Gröna dalen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rankhusområdets möte med Gröna dalen
Området utgör en viktig koppling mellan Rankhus och
centrala Kungsängen
Bebyggelse på platsen ökar trygghet i Gröna dalen
Bebyggelse med karaktär av småskalig stadsmässighet
Naturvärden tas till vara och integreras i strukturen
Fornminnen synliggörs och tillgängliggörs med anordnade gångvägar och informationsskyltar
En låg- och mellanstadieskola
Ca 100 bostäder i småhus och ﬂerbostadshus
Centrumändamål tillåts i bottenvåningar
Busshållplats för framtida kollektivtraﬁ kkoppling ner
mot centrala Kungsängen

Visionsbild av delområdet Entré Gröna dalen (HMXW arkitekter).
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Allékvarteren
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Varierande skala och gestaltning av bebyggelse
Förskjutningar av byggnader skapar småskalighet och
utblickar mot bevarad naturmark
Inslag av kommersiella lokaler längs Stora Allén, med
tyngdpunkt kring Allétorget
Öppna storgårdskvarter med förskolor och förskolegårdar
Tätare och högre bebyggelse vid korsning med Esplanaden
I fonden av Stora Allén, sett norrifrån, skapas ett triangulärt
kvarter med potential att bilda en märkesbyggnad i gaturummet
Två förskolor á fyra avdelningar
Ca 700 bostäder i småhus och ﬂerbostadshus
Lokaler för verksamhet i vissa bottenvåningar

Visionsbild av delområdet Allékvarteren (Arkitema Architects).
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Centrumkvarteren

•
•
•

Stadsdelens tätaste stadsmiljö
Bottenvåningar med handel och lokaler
Inom delområdet möts stadsdelens centrala stråk;
Stora Allén, Rankhusstråket och Esplanaden.
Tydlig bebyggelsefront mot Södra Parkstråket och E18
Trädgårdar och gångfartsgata längs parkstråket
Bevarad naturmark i anslutning till skola.

•
•
•
•

Ca 900 bostäder
Lokaler för verksamhet i vissa bottenvåningar
Två mötesplatser; Allétorget, Centrala Torget
En högstadieskola och möjlig offentlig verksamhet

•
•
•

Visionsbild av delområdet Centrumkvarteren (Arkitema Architects).
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Entré Rankhus

•
•

Flerbostadshus sluter tätt kring gaturum
Bebyggelse öppnar upp mot naturen
Småhus anpassade till den sluttande terrängen
Bebyggelse utformas för att klara buller
Viktiga gång- och cykelkopplingar mellan Rankhus och
centrala Kungsängen
Utsiktsplats mot Mälaren och Kungsängen
Strandpromenad längs vattenlinje

•
•
•
•

Ca 600 bostäder i småhus och ﬂerbostadshus
En låg- och mellanstadieskola
Två förskolor i bottenvåningar på bostadsbebyggelse
Lokaler för verksamhet i vissa bottenvåningar

•
•
•
•
•

Visionsbild av delområdet Entré Rankhus (HMXW arkitekter)
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Esplanadkvarteren

•

Bebyggelse med karaktär av småskalig stadsmässighet
Bebyggelse i varierad skala i ett rutnätsformat gatunät
Busshållplats placerad i norra parkstråkets korsning med
huvudgatan
Gröna gaturum

•
•
•
•

Ca 500 bostäder i ﬂerbostadshus och småhus
Ett äldreboende
Lokaler för verksamhet i vissa bottenvåningar
Busshållplats för framtida kollektivtraﬁ kkoppling

•
•
•

Visionsbild av delområdet Esplanadkvarteren (HMXW arkitekter)
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Parkkvarteren
•
•
•

Småhusbebyggelse i grönska
Entréer ut mot gata och trädgårdar mot park eller naturmark
Bebyggelse placeras för att rama in och tydliggöra parkrummet

•

Stadsdelens största park med stora ytor för spontanaktivitet,
lek och bollspel samt dagvattenhantering
Ca 50 bostäder i småhus
En låg- och mellanstadieskola
Två friliggande förskolor
Centrumändamål tillåts i bottenvåningar

•
•
•
•

Visionsbild av delområdet Parkkvarteren (HMXW arkitekter)
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Trädgårdskvarteren

•

Småhusbebyggelse anpassad till den kuperade terrängen
på höjden
Möjliga utblickar ner mot Mälaren från parkstråk och
bebyggelse
Det norra parkstråket löper som ett grönt band genom
delområdet
Kvartersparken är delområdets hjärta

•
•
•

Två friliggande förskolor i direkt anslutning till parken
Ca 100 bostäder i småhus och ﬂerbostadshus
Centrumändamål tillåts i bottenvåningar

•
•
•

Visionsbild av delområdet Trädgårdskvarteren (HMXW arkitekter)
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Konsekvenser

Planens genomförande kommer att ge ett större utbud av kommunal
service för boende i norra Kungsängen. Nya skolor och förskolor inom
planområdet kommer att underlätta dagens brist på utbildningsplatser
på orten. Fler bostäder av varierad typ med närhet till natur, skolor och
service kan byggas. Underlag och möjligheter för ny kollektivtraﬁk ökar
i norra delen av Kungsängen. Även tillgängligheten till strandkanten
och klätterklippa förbättras.
Planförslaget bedöms överlag ge små negativa konsekvenser för
rekreation och friluftsliv, kulturmiljö samt människors hälsa.
Planförslaget bedöms medföra störst konsekvenser för landskapsbild,
naturmiljö och resursutnyttjande samt för byggtiden och kumulativa
(successivt adderande) effekter.

För landskapsbilden medför planförslaget att ett naturligt landskap
ersätts med bebyggelse och infrastruktur. Förändringen blir lokalt stor,
men beﬁntliga värden är till stor del lokala, förutom vid de känsliga
avsnitten (Gröna dalen och Ryssviken).
För naturmiljön innebär planalternativet att främst lägre naturvärden
tas i anspråk och att områden med högre naturvärden till stor del sparas
genom att i detaljplanen avsättas som Natur. Planalternativet bedöms
dock medföra större påverkan på spridningssambanden i området,
speciellt när de kumulativa effekterna tas med i beräkningen.
För resursutnyttjandet är den största konsekvensen att planen innebär
omfattande omdaning av topograﬁ n längs E18. Konsekvenserna under
byggtiden bedöms kunna bli måttliga och är övergående.
Planförslaget är utformat för att kunna hantera och rena dagvattnet vid
ett 10-års regn. Risk för större konsekvenser bedöms kunna inträffa vid
kraftigare nederbörd då utﬂödet av dagvatten från planområdet ökar
vilket bedöms påverka det redan belastade VA-nätet nedströms negativt.
Dagvattenutredningen identiﬁerar beﬁ ntlig gc-tunnel under E18 vid
nya idrottshallen som det område inom planområdet där översvämning
kommer att ske vid 100-års regn.
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Genomförande

Fastighetsägare inom planområdet är Villamarken Exploatering i
Stockholm AB, Norrboda Rankhus Krysset AB, ABT Rankhus
AB, Upplands-Bro kommun, Traﬁ kverket samt ett tiotal privata
fastighetsägare (småhustomter). Planavtal har tecknats mellan
kommunen, Villamarken AB och ABT Rankhus AB. Exploatörerna
står för plankostnader vilket regleras i planavtal mellan kommun och
Exploatörer.
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning
i utbyggnaden kommer att regleras i ett genomförandeavtal med
kommunen. Utbyggnaden beräknas pågå under minst 15 år.
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på
blivande allmän platsmark inom planområdet. Ansvar för utbyggnad
av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar kommunen.
Traﬁkverket är huvudman för ombyggnad av Traﬁkplats Kungsängen.
Inom planområdet ska eftersträvas att ha en sammanhållen
karaktär, vilket säkras genom huvudprinciper för gestaltning och
stadsdelsfunktioner samt en strukturplan. Till detta skall under fortsatt
planprocess frågan om offentlig konst och konstnärlig utsmyckning
adderas.
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och
fastighetsreglering. All blivande allmän platsmark (GATA, TORG,
PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till
kommunen.
Nya fastigheter för kvarter enligt detaljplanen kommer att bildas genom
avstyckning eller styckning. För att markägoförhållanden ska stämma
överens med den föreslagna bebyggelse- och kvartersstrukturen
kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna.
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Illustration över planområdet fullt utbyggt.

(Tomorrow Visualization)

Detaljplan på samråd
Detaljplan för Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.ﬂ.) är på
samråd under perioden 17/1 till 14/3 2018.
Synpunkter på planförslaget ska senast den 14/3 2018 skriftligen
framföras till:
Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
196 81 Kungsängen
eller
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
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O MS L AG S B IL D : A RK I T EM A A RC H IT EC T S
U P PL A N D S - B RO K OM M U N

Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år
2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen
förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i
kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

J A N U A RI 2 0 18

Upplands-Bro kommun har drygt 27 000 invånare och är en växande
kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar.
Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm
och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här
ﬁnns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.

telefon: 08-581 690 00 • organisationsnummer: 212000-0100
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen • besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se • e-post: kommun@upplands-bro.se
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Kommunstyrelseförvaltningen

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 1
2009-08-20

Detaljplaneprogram för

Rankhus
Kungsängen, Upplands-Bro kommun
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1. Bakgrund till programarbetet
Programområdet Rankhus är beläget norr om Kungsängens samhälle och E 18 och
gränsar mot Gröna dalen och Mälaren. I översiktsplan 2000 är Rankhusområdet avsatt
för framtida bebyggelse.
Programmet redovisar förutsättningar för utbyggnad av Rankhusområdet som bedöms
kunna inrymma ca 3000 bostäder samt ett arbetsplatsområde närmast E 18. Syftet med
programmet är att redovisa förutsättningarna för detaljplaneläggning och exploatering i
Rankhusområdet samt avsikter och önskemål för markanvändningen och bebyggelsens
omfattning.
2. Hur samrådet bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade hösten 2002 att en fördjupning av översiktsplanen skulle
arbetas fram för Rankhusområdet. Underhand har uppdraget omformulerats till att
programarbete för detaljplaner ska ske.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2005-05-25, § 88, var planprogram för Rankhus ute för
samråd under remisstiden 2005-05-31 -2005-09-30. Förslaget till planprogram var
under remisstiden utställt på biblioteket i Bro och på kommunkontoret (Tibblehuset) i
Kungsängen samt fanns tillgängligt på kommunens hemsida.
Ett samrådsmöte hölls den 8 juni 2005 på Dagcentralen i Kungsängen. Under mötet
framfördes bl. a önskemål om att ha ytterligare ett samrådsmöte samt att förlänga
remisstiden till sista september 2005. Kommunen tog till sig synpunkterna och
förlängde remisstiden samt höll ytterligare ett samrådsmöte den 24 augusti 2005 i
Ekhammarskolans matsal i Kungsängen.
Efter samrådet avstannade planarbetet hos kommunen framför allt i väntan på
Vägverkets förstudie och senare deras ställningstagande till förstudien, som kom ut
våren 2009.
3. Sammanfattning av inkomna synpunkter och kommunens kommentarer
I detta kapitel sammanfattas de många yttrandena som kom till kommunen 2005 under
samråd gällande planprogram för Rankhus. Synpunkterna är indelade i olika
ämnesområden och i anslutning till dessa redovisas plan- och exploateringsavdelningens
kommentarer. För enstaka yttranden, se kap. 5.
3.1 Hantering av samrådet
Många av de boende framför i sina yttranden att det varit otillfredsställande hantering
av samrådet: kort kallelsetid, kort remisstid, för snäv samrådskrets, fel mötesdag då den
sammanföll med kommunfullmäktiges sammanträde så politiker ej kunde närvara, ej
tillgängliga handläggare för frågor före mötet, dålig möteslokal med avseende på läge
och storlek, dåligt genomfört samrådsmöte i juni (ingen ljudanläggning, oläsbara OH,
inga kopior på OH, ingen mötesordförande, inga minnesanteckningar).
Kommentar
Kommunen vill ta lärdom av de många synpunkter som framfördes angående detta i
syfte att förbättra inför kommande samrådsmöten i olika planärenden.
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Det första samrådsmötet ledde till att samrådstiden förlängdes och att ett nytt
samrådsmöte genomfördes. Detta andra samrådsmöte hade en bättre belägen lokal,
ordförande och flera representanter (politiker och tjänstemän) från kommunen
närvarande för att ta emot synpunkter och besvara frågor.
I redovisningen av inkomna synpunkter i kapitel 4 i detta dokument tas ej dessa frågor
upp då de ej berör själva programförslaget.
3.2 Trafik
Behovet av utbyggnad av Kungsängens trafikplats
Ett stort antal yttranden behandlar trafikplats Kungsängen. De ifrågasätter behovet av en
förändring av trafikplatsen och argumenten för detta är:
 en utbyggd trafikplats kommer att förstöra eller störa boendet för människor som
bott länge i området.
 det finns lämpligare ställen för anslutningsvägar ur buller- och miljöhänseende
och ur kostnadssynpunkt.
 privata fastigheter tas i anspråk vilket är klart olämpligt.
 det är orimligt att bygga en ny trafikplats när det redan finns en.
 Jakobsberg och Kalhäll-Stäket har också ett trafikplatssystem som ger 2
uppfarter mot Stockholm och en mot Enköping, de klarar sig med det och det
kan vi också.
 när trafikplatsen byggdes var det ej möjligt med västliga ramper så hur kan det
vara möjligt idag med högre trafikintensitet.
 motorvägen kommer att bli en lokalgata med utbyggd trafikplats vilket
förmodligen Vägverket inte tycker om.
 platsen blir förfulad.
 tekniska problem förmodas.
 för kort avstånd till Brunna trafikplats för utbyggnad av nya ramper
Många yttranden vill ändra planförslaget så att de permanenta fastigheterna söder om
E18 kommer utanför förslaget. De vill ej ha en utbyggd trafikplats till priset av vräkta
husägare eller högre bullernivå.
Några anser att en utbyggd trafikplats måste rymmas inom nuvarande trafikplatsområde
på södra sidan om E18 och med bullerförebyggande åtgärder. På norra sidan borde dock
plats finnas för påfartsramp västerut.
Någon anser att med dagens teknik torde en utbyggnad av Kungsängens trafikplats
enligt system ”RUTER” kunna genomföras.
Vägverket framför att de i tidigare yttrande över kommunens översiktsplan påpekat att
en komplettering av Kungsängens trafikplats med ramper i riktning mot och från
Enköping kan vara komplicerad men att en förundersökning ska ske för att studera
frågan. De har dock i nuläget inte möjlighet att finansiera någon ombyggnad med
hänsyn till de medel som myndigheten har tilldelats. I det fortsatta planarbetet bör det
förtydligas vilken typ av verksamhet som kommunen tänker sig i området närmast E18
och vilken trafikalstring det skulle kunna ge upphov till. Vägverket har inte någon
information om att trafikplatsen skulle vara otillräcklig för dagens trafik.
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Kommentar:
I gällande översiktsplan 2000 redovisas Kungsängens trafikplats utbyggd till fullständig
trafikplats, även om utbyggnaden innebär vissa tekniska svårigheter som får vägas mot
andra trafiklösningar i samband med utbyggnad av Rankhusområdet. Även i
samrådsversionen till en ny översiktsplan 2010 bedömer man att en fullständig
trafikplats vid Kungsängen är viktig för utvecklingen av Kungsängen som helhet och för
utbyggnaden av Rankhusområdet, som planeras på sikt kunna rymma upp till 3 000 nya
bostäder samt ett verksamhetsområde.
Vägverket ansvarar för planeringen och utbyggnaden av Kungsängens trafikplats vid
E18. En förstudie ”E18 – Trafikplats Kungsängen” har tagits fram och den var ute på
samråd 2006. I förstudien har Vägverket kommit fram till att det i trafikplats Brunna
(norra avfarten) i ett framtidsscenario med ett halvt utbyggt Rankhus uppstår
kapacitetsproblem i ena avfartsrampen. Det är den Stockholmsriktade trafiken som
skapar problem i trafikplatserna med den utformning de har idag.
Utöver framtida kapacitetsproblem i trafikplats Brunna förvärras även den relativt sett
osäkra trafiksäkerhetssituation som idag finns. I förstudien redovisas möjliga åtgärder
som påverkar transportefterfrågan, val av transportsätt, effektivare utnyttjande av
befintligt vägnät samt vägförbättringsåtgärder och nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder.
På lite längre sikt är det nödvändigt med förbättringsåtgärder för att höja kapaciteten i
de norra avfartsramperna. Förstudien visar inget behov av större ombyggnadsåtgärder,
med avseende på kapacitetsförstärkningsåtgärder av E 18 vid trafikplatserna Brunna
och Kungsängen, i samband med utbyggnaden i Rankhusområdet. En fullt utbyggd
Kungsängen trafikplats kan däremot vara motiverad med hänsyn till att det totala
trafikarbetet minskas då trafik i östra delarna av Kungsängen C enklare kan ta sig ut på
E 18 mot Enköping via Brunna.
Vägverket kom 2009-04-01 med sitt ställningstagande anseende förstudie för
Kungsängens trafikplats. I sitt ställningstagande skriver Vägverket bl. a att ”oavsett
utbyggnad av Rankhus pekar det på att en relation mellan trafikplats Kungsängen och
trafikplats Brunna kan vara motiverat att utreda vidare.(…) För att kunna klarlägga
omfattning av åtgärder för Kungsängen och Brunna trafikplatser och/eller lokalväg
mellan dessa trafikplatser, parallellt med E18, måste nästa steg i planeringsprocessen
bestå av en vägutredning.”
I avvaktan på vägutredning föreslår Vägverket att kommunen i samband med planering
av Rankhus reserverar ett område norr om trafikplats Kungsängen för en eventuell
utbyggnad av framtida trafiklösning.
I Vägverkets yttrande(dat. 090602) bifogas en karta med en rekommendation till yttre
gräns för bebyggelsen närmast trafikplatsen i Rankhus. Inom området mellan denna
gräns och E18 bör man avvakta Vägverkets vägutredning, innan man kan gå vidare
med detaljplaneläggning för ny bebyggelse. Detta område har i den reviderade
plankartan till programmet markerats som ett område för Trafikplats Kungsängen.
I förslaget till planprogram som var ute på samråd 2005 innefattade planområdet
trafikplats Kungsängen, inklusive tänkta utbyggnadsområden för nya anslutningar och
rampdragningar på båda sidor av E18. För att kunna gå vidare med Rankhusplaneringen innan Vägverkets vägutredning är framtaget, har Rankhus planområde
minskats så att området söder om E18 utelämnas och området norr om trafikplats
Kungsängen redovisas som utredningsområde för en eventuell utbyggnad av
Kungsängens trafikplats.
Typ av verksamhet förtydligas för verksamhetsområdet i den fortsatta planeringen.
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Alternativ till utbyggd trafikplats
Många yttranden lämnar förslag på ett alternativ till utbyggd trafikplats och förslagen är
i de stora dragen samstämmiga: Väg från Kungsängen Östra genom Rankhus i en slinga
mot Gröna dalen för att där delas upp i en väg under E18 till Kasmo industriområde och
vidare till Rönnbärsvägen, samt en väg rakt fram till Brunna-avfarten. Någon resonerar
att förr eller senare uppkommer behovet av en anslutning västerut och att det nu är dags
att reservera mark och resurser för detta.
Argumenten för förslaget är:
 Granhammarsvägen har karaktär av huvudled, vägens kapacitet tas till vara
 Busslinje kan dras Hjortronvägen-industriområdena-Rankhus-pendeltågstationen
 Viadukten är så bred att den rymmer bilväg, gångväg och andra aktiviteter,
intrånget i Gröna dalen är marginellt
 Flytten av idrottsplatsen till Gröna dalen underlättas, den får bra tillgänglighet,
 Små konsekvenser för de kringboende, långt från privat bebyggelse och i idag
outnyttjad terräng
 Industriområdena på var sida av E18 binds samman, ingen tung trafik på
Skyttens väg
 För att binda ihop olika delar av Kungsängen så är det naturliga att ansluta
Rankhus till södra delen av Brunna och till trafikplats Brunna. Den önskade
sammanbindningen av Kungsängens olika delar uppnås ej via Konstvägen
 Planerad genomfartsgata från Kungsängens trafikplats till Konstvägen kan
ifrågasättas som varande de enda två infarterna för 3000 bilar i en framtid. Det
måste vara enklare att komma till köpcentra, idrottsanläggningar och kulturella
avdelningar typ bibliotek och skolor. Därför är det av största vikt att in- och
utfart genom Kasmoområdet får högsta prioritet, det löser transportfrågan under
utbyggnadsskedet och avlastar samhället i övrigt från tung trafik.
Varianter på förslaget ovan är, att anslutningen i Gröna dalen sker till en utbyggd
Bygdegårdsväg varigenom bättre förbindelse Kungsängen - Brunna skapas, att en
angöringsväg via östra sidan av Gröna dalen till bebyggelse i Rankhusskogens mellersta
del samordnas med ny trafiklösning för Kasmo industriområde, att en väg norrut längs
Gröna dalen får anknytning till skolor och stormarknad.
Andra förslag till lösningar är att öppna vägar från Konst-, Artist- och Musikvägen mot
Rankhus och Trafikplats 151 och de flesta kommer att åka den vägen mot Stockholm då
det blir kortare färdväg vilket sparar pengar eller, att aktualisera tidigare föreslagen
avfart vid Dalkarlsbacken.
Kommentar:
Kommunen har tagit fram Grönplan (behandlad av Kommunfullmäktige 08-12-18 §
137) där man tagit fram mål, riktlinjer och åtgärdsförslag för att utveckla den
tätortsnära grönstrukturen. Den pekar ut Gröna dalen som ett grönområde som ska
utvecklas som ett grönt samlande dalstråk, som förbinder olika delar av Kungsängen.
Nya bilvägar, som skulle ta an stora delar av Gröna dalen bör därmed undvikas. Även
den kuperade, bergiga terrängen samt kända fornlämningar försvårar väganslutningen
till den befintliga viadukten under E18 vid Kasmo.
Kommunen ser fördelar med att lokaltrafik mellan trafikplatserna Kungsängen och
Brunna utvecklas. Hänsyn måste också tas till Vägverkets planering, speciellt vad gäller
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om- och tillbyggnad av trafikplatserna Brunna och Kungsängen. Vid fortsatt planering
ska olika alternativ utredas.
Väganslutning mot Brunna/Granhammarsvägen
Ett stort antal yttranden protesterar mot att Konstvägen anges som länk mellan
Rankhusområdet och Brunna och blir en genomfartsled. Argumenten är;
 Boendemiljön vid Konstvägen försämras vad avser buller, vibrationer,
trafiksäkerheten, utsläpp av avgaser, i ett i dagsläget lugnt och naturskönt läge.
Riskerna ökar framförallt för barnen.
 Redan idag utgör trafiken på Konstvägen ett problem med buller, avgaser och
säkerhetsrisker. Vi boende har försökt förbättra trafikmiljön med olika former av
farthinder och även uppmärksammat kommunen på trafikproblemen utan
resultat.
 Konstvägen är ej byggd som genomfartsgata; den har ej tillräcklig kapacitet för
en trafikökning och husen ligger 5-15 meter från vägen. Området är tättbefolkat
med många barn utmed Konstvägen och angränsande gator. Genomfartsvägar
ska dras utanför bostadsområden.
 Programmet underskattar trafikvolymen på Konstvägen. Det är inte orimligt att
anta att hälften av Rankhus 3000 hushåll besöker COOP Forum minst 1
ggr/vecka och då kör via Konstvägen med följd att trafiken ökar med 1500
bilar/vecka varav huvuddelen kl 17 - 20. Därtill kommer resor till skolor,
förskolor och företag i Brunna. Stor risk finns även att Brunnabor tar
Konstvägen för att via Rankhus nå Kungsängens centrum.
 Försämring av marknadsvärdet för fastigheter i anslutning till Konstvägen.
 Det finns risk för tung trafik på Konstvägen under byggtiden innan de
sammanbindande gatorna byggts ut.
 Att sammanlänkningen med Brunna och Granhammarsvägen behövs av
säkerhetsskäl ifrågasätts.
 Förslaget överensstämmer ej med Översiktsplanen.
 Miljökonsekvensutredning för Konstvägen saknas. Frågor som behöver få svar
är hur trafiksituationen blir, hur stor del byggtrafik det blir, hur boendemiljön
förändras, sätts bullerplank upp, med mera.
 Har Granhammarsvägen tillräcklig kapacitet för en utökning av trafiken? Vägen
har redan idag periodvis påtaglig trafik särskilt då föräldrar lämnar/hämtar barn
vid förskolor och skolor. Även cirkulationsplatsen vid Energivägen är redan idag
en trafikfara. Underlag och beräkningar efterfrågas
 För få delgivna utmed Konstvägen. Även andra än boende längs Konstvägen
berörs, alla boende i Brunna påverkas av förändrad miljö och av förändrat
fastighetsvärde.
Resonemanget i programmet bygger på att man bygger ut Kungsängens trafikplats. Men
då medel för en utbyggnad av trafikplats Kungsängen inte finns och det redan finns en
trafikplats ca 800 m därifrån så förefaller en utbyggnad av Kungsängens trafikplats inte
sannolik. Denna motsättning behöver redas ut innan man över huvud taget går vidare
med projektet.
Programmet föreslår lättvindigt att sammanlänkningen Rankhus-Brunna ska ske via
Konstvägen och därmed är Konstvägen matargata för trafiken via Granhammarsvägen
ned till Brunna trafikplats som blir den trafikplats som i huvudsak används om inte
Kungsängens trafikplats byggs ut.
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Istället föreslås att trafiken leds runt norra Brunna på ny väg dikt intill gränsen mot
Livgardet och direkt ut på Granhammarsvägen. Marken ägs här av kommunen/HSB,
området är redan bullerskadat, ett brett skyddsområde mot bostäderna fås. Denna väg
byggs innan utbyggnaden av Rankhus inleds. Konstvägens förlängning mot Rankhus
kan fortfarande fungera för busstrafik och gående/cyklande men biltrafikspärr anordnas.
Ett yttrande framför att alternativförslaget för Konstvägen är dåligt genomtänkt ur flera
synpunkter: Bussgatan skulle då gå längst ut i området och alla boende i området skulle
få långt till busshållplatsen, strövområde förstörs, Konstvägen är idag bussgata och det
finns varken ekonomiska eller miljömässiga skäl att inte fortsätta på denna redan
skapade bussgata ner mot Rankhus. Biltrafik är ej nödvändig, endast bussgata samt
gång- och cykelväg räcker.
Något yttrande föreslår att det ursprungliga förslaget med Musikvägen används.
Musikvägen kantas inte på samma sätt som Konstvägen av bostäder och trädgårdar.
Kommentar:
Vägverkets förstudie från 2006 visar att Konstvägen kan, med avseende på
framkomlighet, ta emot de trafikmängder som beräknas alstras från ett fullt utbyggt
Rankhus med riktning mot Enköping (ca 1 000 - 1 500 fordon/dygn). Detta innebär dock
en viss vägförlängning för den här trafiken jämfört med om Kungsängens trafikplats
byggs om med nordriktade ramper samt en viss påverkan på trafikmiljön längs
Konstvägen. Den förväntade trafikökningen kommer sannolikt inte att medföra någon
märkbar ökning av bullernivåerna längs Konstvägen.
Valet av Konstvägen som sammanlänkande väg mellan Rankhus och Brunna har skett
framförallt av hänsyn till Gröna dalens funktion som sammanbindande grönstråk, vilket
t.ex. kommunens Grönplan framhäver.
Översiktsplanens anvisning att Musikvägen ska förlängas till Rankhusområdet innebär
att en väg korsar dalgången där den är förhållandevis bred och delar upp den i två
tydliga delar. Om inte vägen byggs på en bro över dalgången kommer den att behöva ta
sig ner för en brant sluttning, passera dalgången och sedan klättra upp för en sluttning.
För de som rör sig längs med dalgången, går-cyklar-åker skidor, behöver passage
ordnas över vägen. Konstvägen ligger längre österut och passagen av dalgången
behöver inte bli lika påtaglig.
När Rankhus byggs ut kommer fler att röra sig i området och Gröna dalen kommer att
vara en lunga mitt i bebyggelsen samt även fungera som ett trafiksäkert stråk för
oskyddade trafikanter ned mot de centrala delarna av Kungsängen. Gröna dalen
kommer på så sätt att vara en sammanlänkande faktor för olika bebyggelseområden i
Kungsängen och Brunna. Konstvägen bidrar till sammanlänkningen mellan olika
bebyggelseområden för dem som färdas med bil och buss.
Typ av verksamhet förtydligas för verksamhetsområdet i det fortsätta planeringen.
Eftersom området byggs ut under lång tid kommer byggtrafik att finnas under lång tid.
Jämfört med personbilstrafiken kommer byggtrafiken att utgöra en mindre del.
Byggtrafiken kommer även att variera över åren då utbyggnaden sker i etapper; vissa
år mer och vissa år mindre.
Inom området avses balansering av massorna att ske; de massor som tas ut används
inom området, vilket bidrar till att transporterna till och från området hålls nere.
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I kommande exploateringsavtal kan byggtrafiken styras till att endast vissa vägar får
användas.
Övrigt
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att såväl infrastruktur som bebyggelse i området
utformas så att kollektivtrafiken i området blir attraktiv och konkurrenskraftig.
Kontakter med SL på ett tidigt stadium i planeringen är därför önskvärda.
Vägverket ser positivt på att kommunen redan på det här stadiet planerar för gång- och
cykeltrafik till och från området. Det är även positivt att kommunen tänker sig
kollektivtrafikförsörjning av området. I det fortsatta arbetet bör utredas hur områdets
utformning och täthet påverkar möjligheten till kollektivtrafikförsörjning. Det bör
beaktas att E18 även framöver kommer att utgöra en betydande barriär mellan Rankhus
och Kungsängens centrum och risk finns för att boende i området blir beroende av
transporter med bil för stor del av sina resor.
SL framför att den föreslagna bebyggelsen ger förutsättning till större andel
kollektivtrafik. Utformningen av bebyggelsen, målpunkter i området, tillgänglighet,
framkomliga uppsamlingsgator som ligger centralt i området, gång- och cykelvägar
samt etappindelning av utbyggnaden avgör hur attraktiv kollektivtrafiken blir. SL
föreslår att kommunen och SL tillsammans ser över hur SL-trafiken i området bör
utformas när Rankhusområdet är färdigbyggd. Utifrån en sådan målbild går det sedan
att göra etappindelningar av trafiken som överensstämmer med kommande
bebyggelseetapper. Gång- och cykelvägarna i området ska utformas med tanke på
säkerhet, trygghet, tillgänglighet och genhet till SL-trafiken. Särskild hänsyn tas till hur
barn i området går och cyklar.
Kommentar:
Avsikten är att utforma området så att kollektivtrafik med i första hand buss kan
trafikera området. Detta kräver bland annat att exploateringen inte blir för liten utan
att tillräckligt underlag för en busslinje skapas. Kommunen avser att diskutera bl. a
lämplig etappindelning med SL vid fortsatt planering.
Flera anser, att ny detaljplan för trafikplats Kungsängen eller för annan trafiklösning
skall vara fastställd innan bebyggelse igångsättes samt, att om ny trafikplats
Kungsängen ska genomföras ska ersättning till samtliga berörda fastighetsägare
föreligga innan detaljplaneprogrammet antas.
Kommentar:
Vägverkets utredning visar att det är först vid ett till hälften utbyggt Rankhus som
kapacitetsproblem vid Kungsängens trafikplats kan uppstå. I planprogrammet har ett
område norr om E18 reserverats för en utbyggnad av trafikplatsen. Området söder om
E18 har undantagits.
Några anser att planprogrammet är mycket flytande; om trafikförsörjningens kärna är
oklar (av- och påfart via trafikplats Kungsängen), är också planprogrammet oklart vilket
medför att det svårligen kan fattas några avgörande beslut angående centrala
frågeställningar som till exempel förändringar av strandskyddet, eftersom man då inte
kan bedöma exploateringens omfattning och planprogrammets substans.
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Kommentar:
Ett planprogram syftar till att ange utgångspunkter och mål inför fortsatt planering.
Även om det fortfarande är många frågor kvar att lösa, anser kommunen att tillräckligt
mycket är fastlagt för att kunna gå vidare med fortsatta utredningar och planering. Se
även föregående kommentar.
3.2 Buller
Trafikbuller
Bygg- och miljönämnden anser att buller- och ljusstörning för boende kring
trafikplatsen bör utredas och åtgärdas inför utbyggnad av trafikplats Kungsängen.
Ändringen av trafikplatsen bedöms vara en förutsättning för att området ska kunna
byggas ut. Vidare bedömer nämnden att genomfart via Brunnaområdet orsakar
bullerstörningar för omkringboende och kan inte accepteras utan bullerdämpande
åtgärder längs berörda vägar.
Bygg- och miljönämnden framhåller att för att skapa en god boendemiljö måste
utbyggnad av området anpassas så att gällande nationella riktvärden för buller klaras
med marginal och att avsteg från riktvärdena inte kan vara aktuellt. Utredningar av
buller ska utgå från de riktvärden för trafikbuller som riksdagen antog 1997 och som
inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder. Vid beräkning av trafikbuller bör
prognoser för framtida (ca 20 år) förändring av trafiken användas. Länsstyrelsen anser
att i det fortsatta planarbetet behöver bullersituationen redovisas och åtgärder för att
klara gällande riktvärden behandlas. Länsstyrelsen anser att riktvärdena för buller ska
klaras utan avstegsfall.
Av programmet framgår att kommunen anser det önskvärt med bullerskydd utmed E18,
på bron över Ryssgraven samt över Gröna dalen. Vägverket framhåller att då
kommunen har planmonopol innebär det också att kommunen ansvarar för att man vid
nybyggnation intill befintliga vägar uppfyller de riktvärden som finns för
vägtrafikbuller. Vägverket åtgärdar, i den mån medel finns för detta, bullerproblem som
uppstår för befintlig bebyggelse, men har inte möjlighet att genomföra åtgärder för
nytillkommen bebyggelse i redan bullerstörda lägen.
Flera yttranden tar upp bullerstörningarna från E18 och önskar att bullerdämpande
åtgärder genomförs. Förslag om bullerridåer i form av vegetation samt även bullerplank
längs båda sidor av E18 förs fram. Detta innebär bland annat nedgrävning av
kraftledning samt tillskott av jord för skogen att växa i. Några yttranden anser att det
behövs en rejäl ridå av vegetation bestående av höga och låga träd ett 100-tal meter
längs E18s norra sida, kanske ett utökat fritidsområde fram till radiomasten eller
reservmark för framtida behov om 30 år.
Boende sydväst om E18 anser att programmet negligerar problem som uppstår för dem.
Den redan idag för höga bullernivån och föroreningarna på sydvästra sidan av E18
kommer att öka. Det föreslagna verksamhetsområdet och området sydväst om E18
ligger på samma ursprungliga bergsplatå. Bergsplatån delas av motorvägen belägen i ett
djupt sprängt schakt. Det djupa bergsschaktet fungerar som en resonanslåda för det
störande motorvägsbullret och ackumulerar förmodligen även en hel del avgaser.
Kraftledningsgatan placerad längs med motorvägens södra sida där vegetation ej får
växa upp lämnar fritt spelrum för buller och avgaser att nå fram till bostadsbebyggelsen
söder om motorvägen. Det tänkta verksamhetsområdet kommer att exponeras på ett
mycket menligt sätt i boendemiljön eftersom ingen skylande växtlighet tillåts. När det
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blåser från nordväst och sydväst ökar motorvägsbullret till ett öronbedövande dån.
Hugger man ner den ljudabsorberande barriären av träd och växtlighet som finns för att
ge plats åt ett verksamhetsområde med huskroppar upp till 4 våningar och däröver blir
det fritt spelrum även för rakt nordliga vindar att föra in motorvägsbullret bland
bebyggelsen på södra sidan. Höga byggnadskroppar kan även reflektera
motorvägsbullret rakt över vägen och vi får en konstant bullermatta. Även
verksamhetsområdet kommer att alstra en hel del störande oljud. Outnyttjad
industrimark finns i Brunna industriområde där många industrilokaler långa tider stått
tomma. Det finns inget allmänintresse att detta område tas i anspråk för industrimark.
De föreslår att ett område närmast E18 lämnas fritt från bebyggelse, ett område som är
400-500 meter brett och som kan fungera som värn för deras störda boendemiljö.
Området kommer dessutom att kunna fungera väl som ett rekreationsområde för
Ekhammarsborna då alla våra nära rekreationsområden är bebyggda, t ex Svartviken.
Kommentar:
I det fortsatta arbetet med detaljplaner kommer buller att studeras noga för etapperna
närmast E18, för kvarteren inne i området vid huvudgatorna och för Konstvägen. När
bullerstudier görs kommer även förutsättningarna för att klara gällande nationella
riktvärden för buller att framgå och i vilken omfattning bulleravskärmande åtgärder
behövs.
Det kommer inte att bli aktuellt med detaljplaneläggning av området närmast E18
förrän Vägverket tagit fram en vägutredning som belyser behovet av utbyggnad av
trafikplats samt vilken lösning i så fall förordas. När en utbyggnad kan bli aktuell är i
dagsläget oklar. Fram till dess fortgår befintlig markanvändning (bostadsbebyggelse
och närrekreation) inom det område som markerats som utredningsområde för
trafikplats Kungsängen i planprogrammet.
När detaljplaneläggning av verksamhetsområdet närmast E18 (utanför området som
avsatts för eventuell utbyggnad av trafikplats) blir aktuell kommer krav på bebyggelsens
utformning att ställas med avseende på dess exponerade läge. Innehållet i
verksamhetsområdet är ännu ej fastlagd, men tung industri bedöms ej vara aktuell med
avseende på närheten till befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse.
Skjutbuller
Länsstyrelsen framför att ny bostadsbebyggelse ej bör tillkomma inom områden där
riktvärdet 90 dBC överskrids för buller från Kungsängens skjut- och övningsfält. Inom
övriga delen av förordnandeområdet får en lämplig avgränsning av bebyggelseområdet
göras i den fortsatta planläggningen. Bebyggelsens avgränsning bör utgå från
bullerutredningar i det gällande miljötillståndet för verksamheten vid skjutfältet och
eventuella senare utredningar och tas fram i samråd med Försvarsmakten.
Bygg- och miljönämnden anser att verksamheten inom övnings- och skjutfältet inte
utnyttjar fullt ut det tillstånd som finns för verksamheten. Den bullerutbredning som
tillstånd och förordnanden visar får därmed utgöra gräns för bebyggelse.
Livgardet reserverar sig definitivt emot all bebyggelse innanför gränsen till
Riksintresseområde för Försvarsmakten enligt 12.4 PBL. Livgardet har i tidigare
yttranden till kommunen anmält att en 800 m bred zon närmast Livgardets
övningsområde måste undantas från bebyggelse. Livgardet anser att en inskränkning i
planområdet med hänsyn till militära intressen nu är aktuell på grund av att
Länsstyrelsen år 2003 förordnat riksintresse samt det faktum att 90 dBC buller från
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grovkalibrig eld delvis belastar området och denna bör därmed undantas från all ny
bebyggelse.
Kommentar:
Detaljplaneläggning avses påbörjas i den södra delen av Rankhusområdet. De delar
som berörs av skjutbuller (de norra delarna) kommer troligtvis ej bli aktuella för
detaljplaneläggning inom de närmaste tio åren. En mer detaljerad avgränsning av
bebyggelsen i den norra delen görs i ett senare skede och lämpligheten prövas genom
detaljplaneläggning. Då gällande bullernivåer och andra planeringsförutsättningar
kommer att beaktas samt att alla berörda kommer att få tillfälle att yttra sig.
3.3 Ny bebyggelse
Utbyggnadstid
Flera anser att utbyggnadstiden 30 år är för lång tid och bör begränsas till 15 år eller
mindre. De menar att byggande ska planeras för en rimlig tid, att en lång utbyggnadstid
innebär olägenheter med byggtrafik under lång tid för de boende samt att lagstadgad
genomförandetid är max 15 år. Därtill framförs att byggstart ska ske först efter det att
byggnationen i Tibbleskogen är slutförd.
Kommentar:
Den utbyggnadstid som anges i programmet har framräknats med utgångspunkter i
HSB:s erfarenhet av hur många bostäder som man kan få avsättning för under en
femårsperiod i Kungsängen. Detta har gett tiden 30 år. Om situationen förändras till
exempel genom att bostadsbristen i Storstockholmsområdet blir stor eller om de
ekonomiska förutsättningarna för lånemöjligheter förändras så kan bilden bli en helt
annan. Utbyggnadstakten måste anpassas till utbyggnad av kommunal service och
infrastruktur.
Etappindelning
Livgardet förordar att kommunen följer ÖP 2000 för Rankhusområdet vad gäller
väganslutningar, kollektivtrafikförsörjning och placering av tätare bebyggelse. De
förordar att området bebyggs söderifrån då behov finns av ytterligare utredningar och
inga invändningar finns emot den ”första detaljplanen” eller emot programmets
huvuddel beläget utanför Försvarsmaktens Riksintresse.
Några yttranden anser att området ska börja byggas från norr; där finns ”infrastruktur”
att bygga vidare på såsom ”coop-lada”/stormarknad och ”trafikplats” som kan nyttjas av
de första nybyggarna, av- och påfart från E18 längre västerut motiverar även en
utbyggnad från norr.
Kommentar:
Utbyggnaden planeras att starta i de södra delarna med undantag av området allra
närmast Kungsängens trafikplats som reserverats för en eventuell framtida utbyggnad
av densamma. Närheten till Kungsängens centrala delar och kollektivtrafik samt att
Kungsängens trafikplats skall vara huvudinfart till området motiverar detta.
Bebyggelsestruktur
I olika yttranden framförs förslag på vilka områden som är lämpliga att bebygga;
bebyggelsen skall begränsas till det idag avbrända området och dess omedelbara närhet
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då de gröna partierna är viktiga rekreationsområden, ny bebyggelse ska koncentreras
kring nuvarande bebyggelse och ej inkräkta på strandskyddet för mycket, utbyggnaden
bör ske väster om vattendelaren mot Gröna dalen så att man får ett brett strövområde
med ett ordentligt strandskydd.
Flera yttranden anser att 3000 bostäder är för mycket. De hänvisar till ÖP 2000 som
angav 1400 bostäder, de anser att ökningen sker på bekostnad av inskränkningar i
strandskyddet och tillgången på rekreationsområden, att det blir för trångt. De föreslår
en minskning till 1400-1500 bostäder så att antalet människor blir bättre dimensionerat i
förhållande till den yta som finns.
Kommentar:
Områdets utbyggnad kommer att ske i takt med efterfrågan. Antalet bostäder inom
området har översiktligt räknats fram och då utifrån en blandad bebyggelse med både
flerbostadshus och småhus. Hur fördelningen mellan dessa slutligen blir avgörs till stor
del av hur efterfrågan på olika hustyper ser ut när området ska detaljplaneläggas och
bebyggas.
Bebyggelsens omfattning har anpassats till att utgöra underlag för
kollektivtrafikförsörjning och närservice. Markanvändningskartan har reviderats så att
tilltänkta ytor och stråk för närrekreation framgår tydligare.
Den långa utbyggnadstiden innebär att området ej kommer att bli ensartat utan
bebyggelsen kommer att variera då den utformas enligt de ideal som råder vid varje
tidpunkt.
Gällande översiktsplan 2000 bedömer att Rankhus kan bebyggas med ca 3000 bostäder
i varierande typ och täthet i 1-4 våningar samt ett verksamhetsområde närmast E18.
Bebyggelse
Några yttranden diskuterar höghusen; Kungsängen ska tydligen också bli ett
höghussamhälle på gott och ont. Vi föreslår att lägenhetsfastigheter ska vara högst 6000
kvm, så att de också betalar för 100 % av sin tomtytas regnvatten. Att anse att den ena
höghusbebyggelsen skall motivera/legitimera den andra är ett barockt resonemang.
Länsstyrelsen och Vägverket är tveksamma till höghusen i det bullerutsatta läget.
Kommentar:
I programarbetet har avvägningar gjorts med stöd av kommunala riktlinjer och
planeringserfarenhet av bebyggelsområden mellan bland annat bebyggd mark och
grönstruktur. Avsikten är att tillskapa en attraktiv stadsdel i Kungsängen och de
tillgångar som finns att förvalta i området är främst möjlighet till utblickar över
Mälaren och över Gröna dalen samt närheten till naturen. Stor vikt har därvid lagts vid
att få till stånd strandkontakt och allmänt tillgängliga grönområden.
Utgångspunkten är att få en varierad bebyggelse med både små- och flerbostadshus i
olika storlekar och utförande för att bidra till en levande stadsdel.
Polisen framför att kommande bebyggelse i området bör planeras enligt ”Bo tryggt 01”.
Någon efterfrågar fördelningen av lägenheter och villor och hur många p-platser som
behövs. Av erfarenhet är en p-plats per bostad inte tillräckligt.
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Kommentar:
Beaktas i kommande detaljplanearbete.
Verksamhetsområde och områden närmast E18
Flera protesterar mot arbetsplatsområdet i södra delen mot motorvägen och vill att det
utgår ur planprogrammet och även ur översiktsplanen. De anser att det finns annan mark
för detta, att befintliga verksamhetsområden i Brunna och Kasmo kan utnyttjas och de
ifrågasätter om det finns efterfrågan på industrimark. De anser även att argumentet för
verksamheter, att området är bullerstört, ej håller då bullret idag ej uppfattas som
störande och att bullerskydd kan anordnas på norra sidan i likhet med det som gjorts för
Svartviken.
Några föreslår att verksamhetsområdet istället planläggs som bostadsområde. De menar
att området ej är bullerstört eller att bostäder är möjligt om kommunen åtar sig att
bekosta bullerskydd i likhet med de bullerskydd som sätts upp på motorvägsbron åt
Svartvikshållet.
De som bor inom området motsätter sig tvångsinlösen och tar stöd av
expropriationslagen. En boende redovisar de negativa effekter en flytt från fastigheten
innebär för familjen, framförallt för barnen men också för faderns företag.
Flera anser att befintligt bostadsområde norr om motorvägen ska bevaras och planläggas
för permanent villabebyggelse och att det kanske kan utökas något. Flera anser att
området närmast E18 ska undantas från bebyggelse då det är det närmaste grönområdet
för boende i centrala Kungsängen och därmed extra värdefullt. Områdets bredd föreslås
av någon till 700 meter. Vegetationen kommer också att utgöra bullerskärm.
Kommentar:
Det råder i dagsläget brist på planlagd, kommunalägd mark för verksamheter.
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att ta fram mer mark som kan planläggas
för verksamheter. Programområdet har minskats så att fastigheterna söder om E18
utgår. Norr om E18 utövar kommunen en aktiv förvärvspolitik för att om möjligt
undvika tvångsinlösen av fastigheter vid en eventuell kommande utbyggnad av
Kungsängens trafikplats.
Alternativ, förslag
Ett yttrande för fram kolonistugeområden. Områdena med ”Fallet”, ”Italienska villan”
och eventuellt även ”Stigstorp” kan kanske upplåtas som kolonistugeområde under
förutsättning att nuvarande fastighetsägare önskar sälja under de närmaste 5-10 åren.
Eller att åkerbitarna intill upplåts för kolonistugelotter. Ett kolonistugeområde är ju
öppet för allmänheten så det blir ingen privatisering av strandområdet.
Kommentar:
Kolonistugeområden har ej diskuterats för dessa områden då områdena avsatts för att
vara allmänt tillgängliga. Rankhusområdet är starkt kuperad varför det bedömts som
viktigt att tydligt ange de få relativt plana områden som finns för allmän användning.
Kungsängen bör istället expandera mot Bro- och Bålstaområdet då Kungsängens
utveckling är en del av Mälarregionens utveckling med sammanlänkning av områden
runt Mälaren, parkeringsmöjligheterna vid Kungsängens station är redan idag starkt
begränsade medan en utbyggnad mot Bro- och Bålstaområdet möjliggör utbyggnad av
p-platser vid Bro.
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Kommentar:
Enligt gällande Översiktsplan 2000 är målsättningen att Upplands-Bro kommun skall
vara en tillväxtkommun i Stockholmsregionen. Nya bostäder bör i första hand
tillkomma i anslutning till befintliga områden och lägen med god kollektivtrafik, främst
i och i anslutning till tätorterna Bro och Kungsängen, två skilda tätorter som utvecklas
utifrån deras olika karaktärer och förutsättningar. Centrala lägen och närheten till
Mälaren bör utnyttjas för att skapa kvaliteter i boendet. Planläggning för att förtäta och
utöka Kungsängen västerut vid Sylta och Ålsta-Aspvik pågår. Mellan Kungsängen och
Bro finns en regional grönkil, Görvälnkilen, som enligt översiktsplanen ska bevaras.
3.4 Strandområden och strandskydd
Flera yttranden anser att strandskyddet ska respekteras. Bland annat framförs att
området är en essentiell del av kungsängs- och brunnabornas närströvområde och bör
hållas intakt, att området behöver vårdas som naturpark med trädgallring, busk- och
slyröjning och kontinuerlig städning. Idag är ”skogen” bitvis mycket risig och
svårtillgänglig. Fästingplågan försvårar utnyttjandet men kan förbättras genom åtgärder
för att hålla nere högt gräs utmed stigar. Det blir nog samhällsekonomisk lönsamt om
sjukvårdskostnader mm tas med i beräkningen. Om man redan idag börjar sköta
strandskyddsområdet som naturpark och med tanke på fästingarna skulle säkert
”Goodwillen” öka för hela det framtida byggprojektet.
Länsstyrelsen framför att kommunens motiv och särskilda skäl för att upphäva
strandskyddet måste redovisas i den fortsatta planeringen. Det är särskilt viktigt att i
tätortsnära områden säkerställa ströv- och passagemöjligheter för allmänheten vilket
enligt länsstyrelsens bedömning innebär att bevara en större del av strandskyddsområdet
än som illustrerats i programmet. Det gäller särskilt partier med utsikt/utblickar ovan
branterna, vistelsevärden för allmänheten och friluftslivet och miljöer som har intresse
för växt- och djurlivet. Även fortsatt samband mellan stranden och grönområden som
avses bevaras innanför strandskyddszonen är viktiga. Att anlägga vandringsstråk och
spänger längs med vattnet kan öka tillgängligheten, men innebär i sig ingrepp som
måste prövas med hänsyn till att konsekvenserna kan motverka syftet med strandskydd.
I markanvädningskartan behöver linjen som markerar gällande strandskydd korrigeras.
Bygg- och miljönämnden framför att byggnation inom detta strandskyddsområde
riskerar att påverka växt- och djurliv samt den allmänrättsliga tillgängligheten. Intrång i
strandskyddet kräver därför enligt miljöbalken särskilda skäl och påverkan måste
noggrant utredas.
Naturskyddsföreningen motsätter sig att strandskyddet upphävs. Förslaget strider helt
mot strandskyddets syften. Att tillgängligheten till stränderna underlättas genom
anläggande av stigar är inte en åtgärd som kan kompensera för att strandskyddet
upphävs för bebyggelse. Åtgärden betraktas med stöd av lagstiftningen inte heller som
ett särskilt skäl för upphävande. Strandskyddade stränder är en resurs/naturtillgång som
kommunen bör värna om för att skapa ett attraktivt boende för alla.
Friluftsfrämjandet motsätter sig att strandskyddet upphävs och framför bland annat att
strandskyddet är en nationell tillgång som måste respekteras och vårdas för framtida
generationer, i all synnerhet i en storstadsregion som denna. För friluftslivet är det långt
viktigare att strandområden förblir skyddade än att leder anordnas längs stränderna. Att
en strand bitvis är kuperad eller brant är inte något hinder för friluftsliv. En variationsrik
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terräng har ett särskilt värde. Det är inte nödvändigt att nå strandlinjen överallt.
Strandskyddsområdet skall inte exploateras för bebyggelse utan bevaras för naturvård
och friluftsliv.
Privata fastighetsägare utmed stranden anser att vandringsledens placering på privat
tomtmark är helt oacceptabelt. Skäl som framförs är, att privat tomtmark måste
tvångsinlösas, att hemfridszonen blir kraftigt reducerad, att den inkräktar på trädgårds-,
brygg- och andra anläggningar i ett gammalt kulturlandskap, att kanotklubben har sin
brygga nedanför Sjövillan, att terrängen är mycket kraftigt sluttande, att det blir
vidlyftiga konstruktioner, att den blir kostsam att anlägga och underhålla för
skattebetalarna, att den blir dyr i förhållande till det mervärde som fås, att ängs- och
lundmark som av markägaren vårdas med största respekt för natur- och kulturvärden tas
i anspråk samt att det sedan över 100 år finns en bra fungerande promenadväg från
Lilltorpet till Stigstorp där man går i skön och omväxlande skogsnatur. Man kan här lätt
från flera ställen nå strand och orörda klippor.
Några tror även att om en exploatering av Rankhus uteblev skulle många
ansvarskännande natur- och friluftsintresserade ställa upp och på frivillig basis hålla t ex
området kring Rankhus och Stigstorp i ett gott öppet skick om området arrenderades av
kommunen.
Kommentar:
Efter samrådet (2005) har fördjupning av strandskyddsfrågan gjorts och resultatet av
denna utredning har infogats i planprogrammet och särskilda skäl för upphävandet av
strandskyddet har presenterats. Kungsängens framtida utveckling, allmänhetens
tillgänglighet samt naturvärden har vägts in. Vid fortsatt detaljplaneläggning kommer
strandskyddsfrågan att behandlas mer detaljerat och behövliga utredningar tas fram.
Genom att låta bebyggelsen närma sig Ryssviken ökar Rankhusområdets och - i
förlängningen - Kungsängens attraktivitet genom att närheten till sjön betonas. Den nya
stadsdelen ska medföra något positivt för hela Kungsängen. Framför allt de “gröna
stråken” inom Rankhusområdet innebär att stadsdelen kan knytas samman med de
centrala delarna av Kungsängen och med bebyggelsen i Brunna. Samtidigt fås en bättre
tillgänglighet för flera till strandområden och natur längs med Mälaren.
Naturmarken längs Mälarens strand föreslås bevaras som ett grönstråk som ska vara
tillgängligt för allmänheten och omfattas av strandskydd. Avsikten är dels att det skall
bli möjligt att längs ett vandringsstråk gå utmed stranden från den befintliga
bebyggelsen i Kungsängen till grönområdena, dels att bevara den biologiska
mångfalden.
I planförslaget redovisas tre större gröna stråk som leder från Gröna dalen genom
området till stranden samt ett söderifrån längs Ryssgraven. Bebyggelseområdena är
inte kompakta utan genomkorsas av en mängd mindre grönstråk och parkvägar som gör
det möjligt för allmänheten att via dessa ta sig ner mot stranden längs hela dess
sträckning. Det är viktigt för projektet att alla, inte enbart de som bor närmast
strandområdet, på ett enkelt sätt skall kunna nå de sammanhängande grönområdena
utmed Mälaren. All ny bebyggelse som planeras närmast strandzonen ska ta hänsyn till
allmänhetens tillgång till stranden och vandringsstråk. För att förtydliga denna
inriktning för de strandnära bebyggelseområden har dessa området givits en beteckning
på programkartan ”bebyggelseområde med hänsyn till tillgänglighet för allmänheten”
Programmet har ändrats så att befintlig bebyggelse ges en markering som anger att
nuvarande användning ska fortsätta samt, att strandpromenaden flyttas ”ovanför”
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denna bebyggelse. Strandpromenaden synes ändå kunna få god sjökontakt då den på
vissa sträckor kan passera nere vid strandkanten.
I markanvändningskartan har linjen för gällande strandskydd rättats till.
3.5 Grönstruktur, friluftsliv och strövområden
Länsstyrelsen förutsätter att frågan om områdets värde och tillgänglighet för det rörliga
friluftslivet uppmärksammas och dess betydelse som rekreationsområde för
Kungsängens tätort belyses ytterligare i det fortsatta planarbetet.
Bygg- och miljönämnden framför att Rankhusområdet idag är i princip det enda större
opåverkade grönområde som boende i Brunna och i viss mån Kungsängen har tillgång
till. Kommunen har i översiktsplan 2000 beskrivit behovet av en grönplan för att utreda
tillgången till och behovet av grönområden i kommunen. Denna finns ännu inte färdig
och detta ställer mycket höga krav på utredning av förändringen av
rekreationsmöjligheter med anledning av utbyggnad av Rankhus.
Friluftsfrämjandet anser att kommunen bör dra tillbaka planprogramförslaget för
Rankhusområdet, utarbeta en Grönplan samt revidera Översiktsplan 2000.
Rankhusskogen är så belägen och av sådan storlek att den uppfyller kraven både på
större strövområde och på närströvområde för Brunna, en stor del av Kungsängen och
Tibble. Den centrala delen med brandområdet är ett tyst område vilket är en sällsynthet i
en storstadsregion. Om Rankhusområdet bebyggs kommer ca 20 000 – 25 000
människor att sakna närströvområde för sitt vardagliga friluftsliv. Viktiga
närströvområdena får inte exploateras bort som här riskeras ske. Vidare framförs att
alldeles för små ytor naturmark lämnas orörda i förslaget, att naturstråket Gröna dalen
föreslås genomskäras av GC-vägar och därmed belastas av buller och avgaser, att
vandringsleder planeras inom det norra bullerbelastade området, att bebyggelse medför
att spridningsmöjligheterna till Görvälnkilen över Stäksön försämras. De efterlyser en
offensiv planering för friluftslivet med tydliga strategier och mål och anser att en
kvalitativ grönplan måste utarbetas innan ytterligare planering görs för exploatering av
friluftsmark. Då en grönplan ej finns framtagen saknas översikt över var exploatering
kan ske utan men för friluftslivet.
Flera yttranden motsätter sig bebyggelse i Rankhusområdet och vill att området ska
behållas som ett strövområde. De redovisar områdets värden:
 Rankhus är i stort sett den del av Kungsängen som är orörd, vi är många som
promenerar och njuter av naturen här.
 Rankhusskogen har alltid varit och är en riktig skog som används för
skogspromenader, motion, bär- och svampplockning, skogen används av
Bergaskolan och dagisgrupper då den ligger inom gångavstånd.
 Skogen är en ”lunga” för intillboende.
 Historiskt, under 1900-talet sköttes Rankhusområdet av flera markägare med
jord- och skogsbruk på ett föredömligt sätt och redan då var området ett omtyckt
strövområde.
 Här finns goda kontakter och utblickar mot Ryssgraven samt ett unikt ursvenskt
natur- och kulturlandskap, som på egna villkor fått växa fram och som hyser en
bred flora och fauna.
 Det är unikt att sådan natur och en sådan tystnad och frid kan omsluta en
människa på ett så kort avstånd från en större ort, det är en underbar skog med
sina stora vackra berg och alla fina träd och övrig natur. ”Denna ljuvliga skog
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ger oss livsglädje och rekreation, alla träd och övrig växtlighet är dessutom
nödvändigt och nyttigt för syrets skull.”
Ytterligare argument som framförs för att inte bygga i Rankhusområdet är:
 Kungsängen förtätas och byggs ut, och grönområden tas i anspråk för
byggnation t ex husen på Topasvägen, lyxhusen i Sylta, Norrboda, Svartviken
och Furuhällsvägen och då finns ett ännu större behov av ett närströvområde för
motion och rekreation.
 Kungsängens centrum är inte dimensionerat för den planerade utbyggnaden,
bullret i området kommer att öka ytterligare.
 Rankhusområdets bergiga terräng gör det mer lämpligt som strövområde än
bebyggelseområde.
 Motorvägen med dess buller och nödvändig ombyggnad skapar enorma
långsiktiga problem.
 Husen kommer att ligga på långt och obekvämt avstånd till pendeltåg, affärer
och annan service i Kungsängens centrum, en bil med tillhörande avgaser
kommer att bli en nödvändighet för varje hushåll.
Naturskyddsföreningen anser att området norr om Stigstorp och Stigtorpsvägen bör
undantas från bebyggelse för att behålla ett sammanhängande strövområde i
skogsterräng för rekreation.
Någon förordar en mycket mera försiktig utbyggnad av Rankhus, med
sammanhängande ”stora gröna svep” snarare än ”små gröna stråk” inklämda här och
där. Bra strövområden är viktiga för folkhälsan, både för den fysiska och för den
psykiska hälsan. De små gröna stråk som är inritade på plankartan kommer inte att
räcka för 25 000 invånare i Kungsängen.
Livgardet anser att en större areal grönytor kan bevaras i kommande planering bland
annat genom att hänsyn tas till 800-m zonen. Då bevaras också existerande motionsspår
och de områden, Gröna dalen, som idag samutnyttjas som fritidsmark. Om Konstvägen
ej görs till genomfartsgata till Rankhusområdet så kan nuvarande motionsspår
bibehållas.
Kommentar:
Utbyggnaden av Rankhusområdet innebär att området ej längre kommer att vara ett
större ströv- och skogsområde för rekreation. I stället tillkommer en ny stadsdel i
tätorten.
Omvandlingen av Rankhus från strövområde till utbyggnadsområde är inget nytt
ställningstagande. I områdesplan från 1978 anges området vid Rankhus som
utredningsområde för eventuell permanent bostadsbebyggelse. I översiktsplan 1990 för
Upplands-Bro kommun anges Rankhus som ett utbyggnadsområde för 2000-3000
bostäder och reservområde för 1000-2000 bostäder samt arbetsplatser lokaliserade i
såväl särskilda områden som integrerat med bostäderna. I gällande översiktsplan 2000
anges Rankhus som ett utbyggnadsområde som bedöms kunna innefatta ca 3000
bostäder samt arbetsplatser närmast E18.
Stadsdelen kommer att innehålla gröna korridorer, stranden kommer att kunna nås
bättre än idag och det kommer att finnas många bostadsnära naturmarkspartier. Gröna
dalen avses att rustas upp och vara ett grönt stråk, som sammanbinder olika stadsdelar
i Kungsängen. Programförslaget bedöms kunna innehålla tillräckliga grönområden för
att fylla Rankhus och Brunnas behov av rekreationsytor.
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I planförslaget redovisas tre större gröna stråk som leder från Gröna dalen genom
området till stranden samt ett söderifrån längs Ryssgraven. Bebyggelseområdena är
inte kompakta, utan genomkorsas av en mängd mindre grönstråk och parkvägar som
gör det möjligt för allmänheten att via dessa ta sig ner mot stranden längs hela dess
sträckning. Det är viktigt för projektet att alla, inte enbart de som bor närmast
strandområdet, på ett enkelt sätt skall kunna nå de sammanhängande grönområdena
utmed Mälaren.
Markanvändningskartan som ingår i planprogrammet har ändrats för att bättre
synliggöra att inom de planerade bebyggelseområdena ska man ha inslag av
sammanhängande grönområden.
För att förtydliga inriktningen att allmänheten ska ha god tillgänglighet i de strandnära
bebyggelseområdena föreslås att dessa ges en beteckning på programkartan
”bebyggelseområde med hänsyn till tillgänglighet för allmänheten”.
Inom Rankhusområdet finns idag ett rikt djurliv alltifrån älg, hjort, rådjur till småvilt,
fåglar och insekter av olika slag. En inventering av djurlivet kommer att göras i det
fortsatta planarbetet. Området är idag bebyggt med gles småhusbebyggelse i den södra
delen samt några enstaka hus i norr. Till största delen är påverkan på djurlivet liten.
Vid en exploatering med en utbyggnadstakt av 100 bostäder per år med start söderifrån
kommer framförallt de större däggdjuren att successivt dra sig längre norrut. Vid fullt
utbyggt område kommer framförallt älg och hjort att ha sökt sig till Livgardets marker.
För mindre däggdjur, insekter och fåglar blir påverkan mindre och möjligheterna att
bevara förutsättningarna för en rik fauna större. Speciell hänsyn har tagits till
bevarande av våtmarker och av vegetationszoner längs Gröna dalen och Mälaren samt
att förbinda dessa via gröna korridorer. Stor vikt kommer dessutom att läggas vid
bevarande av befintlig vegetation inom bostadsområdena vilket även gynnar fåglar och
insekter.
De översiktliga vegetationsinventeringar som hittills gjorts i området har pekat ut den
igenväxande hagmarken i norra delen som bevarandevärd liksom ett våtmarksområde i
den centrala delen. Hänsyn har tagits till dessa områden i den pågående planeringen.
De planer som finns att ta bort granplanteringar i norra delen och tillskapa öppna
hagmarker kan ha gynnsamma effekter för såväl flora som fauna. Med anläggande av
stigsystem i de bevarade naturområdena bedöms slitaget bli måttligt även vid ett
ökande utnyttjande av dessa. Variation i landskapet ger även övergångszoner som är
attraktiva för djurlivet.
Bygg- och miljönämnden anser att norra delen av utbyggnadsområdet, en igenväxande
hagmarksbacke av viss betydelse för både flora och fauna bör kunna undantas från
utbyggnad då det är påverkat av buller från Kungsängens övnings- och skjutfält. De
anser vidare att de gröna korridorerna har betydelse för den allmänrättsliga
tillgängligheten och deras utformning bör utredas närmare ur ett helhetsperspektiv, den
redovisade utbredningen bedöms ej som tillräcklig för att utgöra korridorer ur växt- och
djurperspektiv.
Kommentar:
Bredden på korridorerna kommer att studeras närmare vid fortsatt detaljplaneläggning.
Markanvändningskartan har reviderats så att bostadsområden med inslag av
servicefunktioner har kompletterats med inslag av sammanhängande grönområden. De
igenväxande hagmarksområdena ingår ej i föreslaget bebyggelseområde.
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I ett yttrande frågas varför Gröna dalen ska ”skyddas” med grön skärm och tycker att
man hellre ska bygga intill Gröna dalen än nära vattnet. En bättre skötsel av Gröna
dalen önskas; ett välskött Gröna dalen kan jämföras med Gärdet i Stockholm. Hela
sträckan från Brunna ned till Tibbleviken borde ses som en helhet och ”fejas” 2-3 ggr
under sommarhalvåret. Man kunde även plantera lite fina solitärträd.
Kommentar:
Bebyggelse har i programmet föreslagits mot Gröna dalen så nära som det är möjligt
med hänsyn taget till att anslutningsvägar ska nå bebyggelsen från öster. Hänsyn har
tagits till att få en grön skärm mellan dalen och bebyggelsen på samma sätt som på
dalens Brunna-sida. Husen kommer att synas på vissa ställen. Avsikten har varit att
Gröna dalen ska få likadana ”sidor” som avgränsning. Längre österut har större
områden med lättillgänglig skogsmark undantagits från bebyggelse då de bedömts
kunna fungera väl som strövområden och där fås en bredare grön skärm mellan Gröna
dalen och bebyggelsen.
3.6 Kultur, fornlämningar
Länsstyrelsen framför att det kan bli aktuellt med en arkeologisk utredning enligt KML
2 kap 11§ för fornlämningarna i programområdets södra del i samband med
detaljplaneläggning av området.
Stockholms läns museum anser att markförhållandena i de högre områdena visar på
möjliga boplatslägen från framförallt stenåldern samt, att det kan finnas arkeologiska
lämningar vid de tidigare grunda vikarna invid vattnet och att därför en arkeologisk
förundersökning av området inför exploatering vore önskvärt. Museet redovisar även
övriga uppgifter i fornminnesregistret. Museet anger för bebyggelsemiljön Rankhus att
den före detta åkermarken till torpet väster om vägen är viktig för områdets karaktär och
för förståelsen för platsens historia och att det därför är viktigt att ej bebygga denna.
Den kan dock brukas för andra syften såsom fotbollsplan eller liknande.
Skyddsbestämmelser bör utformas för bebyggelsemiljön Rankhus.
Museet framför att sommarstugeområdet norr om torpet Rankhus är en sammanhållen
miljö som vinner på att inte integreras med nybebyggelse, att promenadstråket längs
vattnet bör liksom idag gå jämte områdets utkant med bevarat skogsbryn, att fastigheten
med jugendvillan vid Stigstorp bör inventeras och dokumenteras för att eventuellt förses
med skyddsbestämmelser, att enligt häradskarta från 1860 är den ”förmodade
torpgrunden” utsatt som ångsåg tillhörande Granhammar och att dagens
granplanteringar är där utmärkta som öppen mark. Länsmuseet bedömer det positivt att
dessa lämningar ej kommer beröras av exploateringen och att åker- och ängsmarken
planeras att återställas. De anser det även positivt att planerad bebyggelse skall utformas
med hänsyn till topografin. Bevarade gröna stråk och skogspartier vilka omfattar kända
fornminnen bidrar på ett positivt sätt till förståelsen av områdets äldre historia. Det
planerade promenadstråket längs vattnet föreslås kompletteras med en kulturstig som
med skyltar eller modernare teknik berättar områdets historia från forntid till idag.
Kommentar:
Arkeologiska utredningar kommer att tas fram i erforderlig omfattning. Avgränsningen
av det kulturhistoriskt värdefulla området för Rankhus och torpet kommer att
bestämmas när detaljplan upprättas för området. Avsikten i programarbetet har varit
19(60)
Samrådsredogörelse 1, Detaljplaneprogram för Rankhusområdet

att bibehålla den öppna karaktären för området så att de kulturhistoriska sambanden
ska kunna förstås. Hur området ska kunna användas kommer även att tas ställning till
när detaljplan upprättas. Sommarstugeområdet norr om Rankhus föreslås ges
beteckningen ”fortsatt nuvarande användning”. Strandpromenaden förelås gå norr om
denna bebyggelse och därmed kommer ny bebyggelse ej att direkt ansluta mot
sommarstugetomterna.
3.7 Utredningar
Miljöbedömning
Länsstyrelsens uppfattning är att ingreppet i ett sammanhängande naturområde med
värden för växt- och djurliv, rörligt friluftsliv och strandskydd är av betydande
miljöpåverkan och bör hanteras i en miljöbedömning enligt MB 6 kap 11-18 §§.
Innehållet i ”Översiktlig miljöbedömning” kan utgöra behovsbedömning efter
komplettering och omstrukturering enligt kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.
Bygg- och miljönämnden anser att miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) måste tas
fram i kommande detaljplaneskeden. I MKB bör redovisas risker och åtgärdsförslag
gällande naturmiljö, rekreation, buller, lukt från pumpstationer, avloppsbräddning,
dagvattenomhändertagande, magnetfält med mera. Den samlade påverkan från de olika
utbyggnadsskeendena bör jämföras med nollalternativet. Detaljplaneförslagen bör även
relateras till nationella, regionala och lokala miljökvalitets- och folkhälsomål.
I andra yttranden efterfrågas MKB som redovisar hur exploateringen av
Rankhusområdet påverkar boendekvalitén i befintlig bebyggelsen i Brunna och i
Kungsängen med anledning av förändrad trafik och tillgång till strövområden. Även
beskrivning av påverkan på Kungsängens centrum efterfrågas.
Kommentar:
Innehållet i den översiktliga miljöbedömningen har kompletterats och redigerats om så
att den fungerar, som en översiktlig behovsbedömning av behovet av miljöbedömning.
Slutsatsen av detta är att vid fortsatt detaljplaneläggning ska mer detaljerade
behovsbedömningar och vid behov miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Med utgångspunkt från planprogrammet görs bedömningen att ett genomförande av
detaljplaneprogrammet för Rankhusområdet kan antas medföra betydande påverkan på
miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser enligt 5:18 PBL.
En miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 ska således utföras vid fortsatt
detaljplaneläggning. Bedömning om behovet av MKB kommer att ske vid framtagande
av varje enskild detaljplan med planprogrammets ställningstagande som utgångspunkt.
Detta kan således betyda att flera miljöbedömningar kommer att behövas, beroende på
etappindelning och utbyggnadstakten.
Ett av de främsta skälen till ställningstagandet är omfattningen av programmet, där
förutsättningar ges för att cirka 3000 bostäder ska kunna tillkomma. Programförslaget
innebär ett stort ingrepp i ett sammanhängande naturområde med värden för rörligt
friluftsliv och strandskydd, samt för växt- och djurliv. Utbyggnaden ger även upphov till
ökad biltrafik.
I kommande miljökonsekvensbeskrivningar föreslås att följande aspekter behandlas:
• Landskapsbild
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• Naturvärden
• Rörligt friluftsliv
• Dagvatten
• Trafiksäkerhet
• Buller
• Luft
• Risk med avseende på farligtgodstransporter
• Fornlämningar
Kommentar:
Beskrivningar av konsekvenserna för miljön avses tas fram i samband med kommande
detaljplanearbeten. Om det efter samråd om denna framkommer sådant som föranleder
ändringar i programbeslut föreslås att kompletterande programbeslut tas.
Riskanalys
Länsstyrelsen rekommenderar att en riskanalys tas fram, när bebyggelse planeras
närmare än 100 m från transportled för farligt gods. Riskerna och konsekvenserna av en
olycka med dessa transporter behöver redovisas och beaktas. På samma sätt behöver
riskerna med eventuell planerad och nytillkommen farlig verksamhet i området belysas.
Brandkåren föreslår att riskbedömningen delas in i två delar; grovanalys och
identifiering om ytterligare utredning behövs, samt detaljerad riskanalys. Transporter av
farligt gods till riskobjekt i områdets närhet; företrädesvid Fresenius Kabi, Air Liquide
och Livgardet, skall även beaktas i riskbedömningen.
Kommentar:
Synpunkterna beaktas vid fortsatt detaljplaneläggning.
Riskanalys tas fram om bebyggelse placeras närmare än 100 m från transportled för
farligt gods. Därvid sker samarbete med Brandkåren.
Grönplan
Kommunen uppmanas att ta fram en grönplan för framför allt tätortsområden, där en
noggrannare bedömning skulle göras av behovet av olika typer av rekreations- och
strövområden.
Kommentar:
En Grönplan för Upplands-Bro kommun med fokus på tätorterna Bro och Kungsängen
har tagits fram. Den behandlades av kommunfullmäktige den 18 december 2008 § 137.
Rödlistade arter
De rödlistade arterna smalskaftlav och trådbrosklav bör eftersökas av expertis. Om de
finns kvar bör expertis bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för arternas fortlevnad i
området.
Kommentar:
I den översiktliga naturinventeringen av Upplands-Bro kommun som gjorts i slutet av
1980-talet nämns beträffande strandzonen mellan Rankhus och Sjöstugan att ”enligt
uppgift har de hotade lavarna smalskaftlav och trådbrosklav noterats inom området”. I
rapporten Värdefull natur mellan Bro och Kungsängen redovisas ett stråk längs
Mälaren som klass 4, område som har viss betydelse för landskapets biologiska
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innehåll. Inte heller detta område ligger inom mark avsedd att bebyggas. En fördjupad
inventering av vegetationen kommer att göras i den fortsatta planeringen för att
klarlägga detta och för att konstatera om andra hotade arter kan komma att beröras.
3.8 Övrigt
Skolor, fritid
Bildningsnämnden bedömer att det föreligger behov av ett par skolor och ett antal
förskolor inom området. I kommande detaljplanearbete krävs att mark avsätts för
förskolor, skolor och kultur- och fritidsanläggningar. De senare skulle kunna integreras
med skolorna. I ett inledningsskede bedöms förskolor och skolor i Kungsängens
centrum kunna svara mot behoven.
Kultur- och fritidsavdelningen anser att hänsyn bör tas till människors behov av
mötesplatser, lokaler för kultur- och fritidsverksamhet samt även behov av
näridrottsplats för spontanidrott.
Kommentar:
Programmet anger ”bebyggelse med inslag av servicefunktioner” vilket inrymmer
förskolor, skolor, kultur- och fritidsanläggningar med mera.
Under detaljplanearbetet kommer lämpliga områden för förskolor, skolor, kultur- och
fritidsanläggningar med mera att anges.
Räddningstjänst
Brandkåren uppmärksammar att planområdet ligger utanför 10 min insatstid från
nuvarande brandstationsplacering i Upplands-Bro och Järfälla.
Kommentar:
Förutsättningarna för räddningstjänst beaktas i kommande detaljplanearbeten.
Dikningsföretag
Eventuell påverkan på Granhammars dikningsföretag från 1947 som sträcker sig utmed
hela Gröna dalen kan behöva uppmärksammas i den fortsatta planeringen.
Kommentar:
Utreds i samband med kommande detaljplanearbete.
4. Inkomna yttranden
Statliga myndigheter och Försvarsmakten
1. Länsstyrelsen..................................................................................................inkom 2005-11-09
2. Försvarsmakten ..............................................................................................inkom 2005-08-10
3. Vägverket .......................................................................................................inkom 2005-09-29
4. Lantmäteriet ...................................................................................................inkom 2005-06-10
5. Sjöfartsverket .................................................................................................inkom 2005-07-14

Företag, organisationer
6. Graninge Elnät AB .........................................................................................inkom 2005-08-15
7. Norrvatten ......................................................................................................inkom 2005-07-04
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8. Vattenfall Eldistribution AB ..........................................................................inkom 2005-07-06
9. AB Storstockholms Lokaltrafik .....................................................................inkom 2005-10-04
10. Svensk Naturgas AB ....................................................................................inkom 2005-08-25
11. TeliaSonera ..................................................................................................inkom 2005-09-27
12. Brandkåren Attunda .....................................................................................inkom 2005-09-28
13. Käppala ........................................................................................................inkom 2005-10-01
14. Stockholms läns museum .............................................................................inkom 2005-10-04

Kommunala nämnder och företag
15. Bildningsnämnden .......................................................................................inkom 2005-10-20
16. Kultur- och fritidsavdelningen .....................................................................inkom 2005-06-14
17. Norrortspolisen, NÄPO Upplands-Bro ........................................................inkom 2005-06-15
18. Socialnämnden .............................................................................................inkom 2005-09-02
19. Bygg- och miljönämnden .............................................................................inkom 2005-09-13
20. AB Upplands- Brohus ..................................................................................inkom 2005-08-09

Intresseorganisationer
21. Upplands-Bro Naturskyddsförening ............................................................inkom 2005-08-16
22. Friluftsfrämjandet, lokalavdelningen Kungsängen-Bro ...............................inkom 2005-09-26
23. Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktförbund ...........................................inkom 2005-10-10
24. Kungsängens Villaägarförening ...................................................................inkom 2005-09-29
25. Svenska kyrkan, Kungängen-Västra Ryds församling .................................inkom 2005-06-27

Enskilda
26. Privatperson 1-2 ...........................................................................................inkom 2005-06-10
27. Privatperson 3 ..............................................................................................inkom 2005-06-10
28. Privatperson 4 ..............................................................................................inkom 2005-08-31
29. Privatperson 5 ..............................................................................................inkom 2005-06-13
30. Privatperson 6-7 ...........................................................................................inkom 2005-06-13
31. Privatperson 8-9 ...........................................................................................inkom 2005-06-13
32. Privatperson 10 ............................................................................................inkom 2005-06-29
33. Privatperson 11 ............................................................................................inkom 2005-08-05
34. Privatperson 12-13 .......................................................................................inkom 2005-08-09
35. Privatperson 14-15 .......................................................................................inkom 2005-08-16
36. Privatperson 16-17 .......................................................................................inkom 2005-08-22
37. Privatperson 18 ............................................................................................inkom 2005-08-30
38. Privatperson 19-20 ......................................................................................inkom 2005-10-03
39. Privatperson 21 ............................................................................................inkom 2005-06-30
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40. Privatperson 22 ............................................................................................inkom 2005-09-19
41. Privatperson 23 ............................................................................................inkom 2005-09-19
42. Privatperson 24 ............................................................................................inkom 2005-09-20
43. Privatperson 25 ............................................................................................inkom 2005-09-22
44. Privatperson 26-27 .......................................................................................inkom 2005-09-27
45. Privatperson 28 ............................................................................................inkom 2005-09-28
46. Privatperson 29 ............................................................................................inkom 2005-09-29
47. Privatperson 30-31 .......................................................................................inkom 2005-09-29
48. Privatperson 32 ............................................................................................inkom 2005-09-29
49. Privatperson 33-34 .......................................................................................inkom 2005-09-29
50. Privatperson 33 och 6 namnunderskrifter ...................................................inkom 2005-09-29
51. Privatperson 35-38 .......................................................................................inkom 2005-09-30
52. Privatperson 39 ............................................................................................inkom 2005-09-30
53. Privatperson 40-41 .......................................................................................inkom 2005-09-30
54. Privatperson 42 ............................................................................................inkom 2005-09-30
55. Privatperson 43-44 .......................................................................................inkom 2005-09-30
56. Privatperson 45 ............................................................................................inkom 2005-09-30
57. Privatperson 46 ............................................................................................inkom 2005-09-30
58. Privatperson 47 ............................................................................................inkom 2005-10-18
59. Privatperson 48-49 .......................................................................................inkom 2005-09-30
60. Privatperson 50 och 34 st namnunderskrifter...............................................inkom 2005-09-30
61. Privatperson 51-52 .......................................................................................inkom 2005-09-27
62. Privatperson 53 och 72 st namnunderskrifter...............................................inkom 2005-09-30
63. Privatperson 54-55 .......................................................................................inkom 2005-09-26
64. Privatperson 56-57 .......................................................................................inkom 2005-09-26
65. Privatperson 58-59 .......................................................................................inkom 2005-09-26
66. Privatperson 60 ............................................................................................inkom 2005-09-26
67. Privatperson 6-7 ...........................................................................................inkom 2005-09-26
68. Privatperson 61-62 .......................................................................................inkom 2005-09-26
69. Privatperson 63 ............................................................................................inkom 2005-09-26
70. Privatperson 64-65 .......................................................................................inkom 2005-09-26
71. Privatperson 26-27 .......................................................................................inkom 2005-09-26
72. Privatperson 66-67 .......................................................................................inkom 2005-09-26
73. Privatperson 53 ............................................................................................inkom 2005-09-30
74. Privatperson 68-69 .......................................................................................inkom 2005-09-26
75. Privatperson 16-17 .......................................................................................inkom 2005-09-26
76. Privatperson 4 och 70 ...................................................................................inkom 2005-09-26
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77. Privatperson 71-72 .......................................................................................inkom 2005-09-26
78. Privatperson 8-9 ...........................................................................................inkom 2005-09-26
79. Privatperson 73-74 .......................................................................................inkom 2005-09-26
80. Privatperson 75-76 .......................................................................................inkom 2005-09-26
81. Privatperson 77-78 .......................................................................................inkom 2005-09-26
82. Privatperson 79-80 ......................................................................................inkom 2005-09-26
83. Privatperson 81-82 .......................................................................................inkom 2005-09-26
84. Privatperson 83-84 .......................................................................................inkom 2005-09-26
85. Privatperson 85-86 .......................................................................................inkom 2005-09-26
86. Privatperson 87-88 .......................................................................................inkom 2005-09-20
87. Privatperson 89-90 .......................................................................................inkom 2005-09-28
88. Privatperson 91 och 129 ...............................................................................inkom 2005-09-28
89. Privatperson 92 ............................................................................................inkom 2005-09-29
90. Privatperson 93-94 .......................................................................................inkom 2005-09-29
91. Privatperson 95-96 .......................................................................................inkom 2005-09-29
92. Privatperson 33-34 .......................................................................................inkom 2005-09-29
93. Privatperson 97-98 .......................................................................................inkom 2005-09-27
94. Privatperson 99 ............................................................................................inkom 2005-09-26
95. Privatperson 100 ..........................................................................................inkom 2005-09-30
96. Privatperson 101 ..........................................................................................inkom 2005-09-30
97. Privatperson 102 .........................................................................................inkom 2005-09-30
98. Privatperson 35-37 .......................................................................................inkom 2005-09-30
99. Privatperson 103 ..........................................................................................inkom 2005-09-30
100. Privatperson 104 ........................................................................................inkom 2005-09-30
101. Privatperson 105 ........................................................................................inkom 2005-09-30
102. Privatperson 106 ........................................................................................inkom 2005-09-30
103. Privatperson 107-108 ................................................................................inkom 2005-09-30
104. Privatperson 109-110 .................................................................................inkom 2005-09-30
105. Privatperson 111 ........................................................................................inkom 2005-09-30
106. Privatperson 112-113 .................................................................................inkom 2005-09-30
107. Privatperson 114-115 .................................................................................inkom 2005-09-30
108. Privatperson 111 och 116 ...........................................................................inkom 2005-09-27
109. Privatperson 117-118, 111 och 116 ...........................................................inkom 2005-09-26
110. Privatperson 119-120 .................................................................................inkom 2005-09-26
111. Privatperson 121-123 .................................................................................inkom 2005-09-26
112. Privatperson 124-125 .................................................................................inkom 2005-09-26
113. Privatperson 126 och 42 st namnunderskrifter ...........................................inkom 2005-09-30
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114. Privatperson 127-128 .................................................................................inkom 2005-08-15

5. Inkomna yttranden med kommentarer
I detta kapitel kommenteras samtliga yttranden med synpunkter på förslag till
detaljplaneprogram för Rankhus. Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden
med avseende på programmets utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak.
Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga
lydelsen av respektive synpunkt samt de många namnlistorna med underskrifter
hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I omedelbar
anslutning till inkomna synpunkter redovisas plan- och exploateringsavdelningens
kommentarer. I de flesta fall hänvisas till kommentarerna i kapitel 3.
1. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen rekommenderar att en riskanalys tas fram, när bebyggelse planeras
närmare än 100 m från transportled för farligt gods. I det fortsatta planarbetet behöver
riskerna och konsekvenserna av en olycka med dessa transporter redovisas och beaktas.
På samma sätt behöver riskerna med eventuell planerad och nytillkommen farlig
verksamhet i området belysas.
Vid planläggning inom förordnandeområdet bör ny bostadsbebyggelse inte tillkomma
inom områden där riktvärdet 90 dBC överskrids för buller från Kungsängens skjut- och
övningsfält.
Inom övriga delen av förordnandeområdet får en lämplig avgränsning av
bebyggelseområdet göras i den fortsatta planläggningen. Bebyggelsens avgränsning bör
utgå från bullerutredningar i det gällande miljötillståndet för verksamheten vid
skjutfältet och eventuella senare utredningar och tas fram i samråd med
Försvarsmakten.
Länsstyrelsen är tveksam till tät och hög bebyggelse närmast E18 på grund av det
bullerutsatta läget. I det fortsatta planarbetet behöver bullersituationen redovisas och
åtgärder för att klara gällande riktvärden behandlas. Länsstyrelsen anser att riktvärdena
för buller ska klaras utan avstegsfall.
I det fortsatta planarbetet behöver redovisa hur trafiken på den nya tillfarten i norr
påverkar den befintliga bebyggelsen i området.
Kommunens motiv och särskilda skäl för att upphäva strandskyddet måste redovisas i
den fortsatta planeringen. Det är särskilt viktigt att i tätortsnära områden säkerställa
ströv- och passagemöjligheter för allmänheten vilket enligt länsstyrelsens bedömning
innebär att bevara en större del av strandskyddsområdet än som illustrerats i
programmet. Det gäller särskilt partier med utsikt/utblickar ovan branterna,
vistelsevärden för allmänheten och friluftslivet och miljöer som har intresse för växtoch djurlivet. Även fortsatt samband mellan stranden och grönområden som avses
bevaras innanför strandskyddszonen är viktiga. Att anlägga vandringsstråk och spänger
längs med vattnet kan öka tillgängligheten, men innebär i sig ingrepp som måste prövas
med hänsyn till att konsekvenserna kan motverka syftet med strandskydd.
Strandskyddslinjen som är redovisad i programmet stämmer inte riktigt i delen mellan
Ryssgraven och Kungsängens kyrkby.
Länsstyrelsen anser att innehållet i ”Översiktlig miljöbedömning” kan utgöra en bra
”behovsbedömning” om den kompletteras och struktureras om så att kriterierna i MKBförordningens bilaga 4 följs tydligare. Miljöpåverkan är enligt länsstyrelsens
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uppfattning betydande och utbyggnaden av Rankhusområdet innebär ett så stort ingrepp
i ett sammanhängande naturområde med värden för växt- och djurliv, rörligt friluftsliv
och strandskydd att det bör hanteras i en miljöbedömning enligt miljöbalkens 5 kap 1118 §§.
De rödlistade arterna smalskaftlav och trådbrosklav, som eventuellt förekommer i
området, bör eftersökas av expertis som även, om arterna finns kvar. Gör en bedömning
av vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas för att dessa arter ska kunna fortleva i
området.
Länsstyrelsen förutsätter att frågan om områdets värde och tillgänglighet för det rörliga
friluftslivet uppmärksammas och dess betydelse som rekreationsområdet för
Kungsängens tätort belyses ytterligare i det fortsatta planarbetet.
I programområdets södra del, i anslutning till verksamhetsområdet, finns en mindre
anhopning fornlämningar. I samband med en detaljplaneläggning av området kan det
därför bli aktuellt med en arkeologisk utredning enligt KML 2 kap 11§.
Med avseende på trafik och kommunikationer beskriver planprogrammet på ett bra sätt
utmaningarna och önskvärd inriktning på planarbetet för att skapa goda
kommunikationer till Rankhusområdet. Det är enligt Länsstyrelsens mening viktigt att
såväl infrastruktur som bebyggelse i området utformas så att kollektivtrafiken i området
blir attraktiv och konkurrenskraftig. Kontakter med SL på ett tidigt stadium i
planeringen är därför önskvärda.
Eventuell påverkan på Granhammars dikningsföretag från 1947 som sträcker sig utmed
hela Gröna dalen kan behöva uppmärksammas i den fortsatta planeringen.
Kommentar:
Länsstyrelsens synpunkter beaktas vid fortsatt planering.
Behövliga, fördjupande utredningar, t.ex. riskanalyser och bullerutredningar kommer
att tas fram vid fortsatt detaljplaneläggnig.
Militärens riksintresse beaktas vid fortsatt planering i de berörda delarna av
programområdet, där riktvärdet för skjutbuller från Kungsängens skjut- och övningsfält
överskrids. Området närmast E18 planeras som verksamhetsområde och vid fortsatt
detaljplanearbete för bostäder ska Boverkets rekommendationer följas.
Bullerutredningar med eventuella förslag till bullerdämpande åtgärder ska tas fram.
Programmets bebyggelseförslag inkräktar på det nuvarande strandskyddet i och med
att bebyggelse föreslås närmare än 300 meter från stranden. Programförslaget innebär
att strandskyddet behöver upphävas i vissa delar. För vattenområdet behålls
strandskyddet. Planprogrammet har kompletterats med avsnitt om strandskyddet, där
bl.a. särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet motiveras. Vid fortsatt
detaljplaneläggning kommer strandskyddets avgränsning utredas närmare.
Vid utformningen av den framtida bebyggelsen i Rankhusområdet ska de naturliga
förutsättningarna tas till vara. En bra boendemiljö med närhet till naturen och
allmänhetens tillgänglighet samt förutsättningar för djur- och växtliv eftersträvas.
Utbyggnaden av Rankhusområdet innebär att tätorten Kungsängen expanderar och den
nya stadsdelen behöver på ett bra sätt sammanfogas med bebyggelsestrukturen i
Kungsängen. Den nya stadsdelen ska medföra något positivt för hela Kungsängen.
Framförallt de “gröna stråken” inom Rankhusområdet innebär att stadsdelen kan
knytas samman med de centrala delarna av Kungsängen och med bebyggelsen i
Brunna. Samtidigt fås en bättre tillgänglighet för flera till strandområden och natur
längs med Mälaren. Naturmarken längs Mälarens strand föreslås bevaras som ett
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grönstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten och omfattas av strandskydd.
Avsikten är dels att det skall bli möjligt att längs ett vandringsstråk gå utmed stranden
från den befintliga bebyggelsen i Kungsängen till friområdena vid Livgardet, dels att
bevara den biologiska mångfalden.
En bearbetning och komplettering av avsnittet Översiktlig miljöbedömning har skett och
utgör en översiktlig behovsbedömning för detaljplaneprogrammet Rankhusområdet. I
motiverat ställningstagande görs bedömningen att ett genomförande av
detaljplaneprogrammet för Rankhusområdet kan antas medföra betydande påverkan på
miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser enligt 5:18 PBL. En
miljöbedömning enligt MB 6:11–6:18 ska således utföras. I kommande
miljökonsekvensbeskrivning föreslås att följande aspekter behandlas:
• Landskapsbild
• Naturvärden
• Rörligt friluftsliv
• Dagvatten
• Trafiksäkerhet
• Buller
• Luft
• Risk med avseende på farligt godstransporter
• Fornlämningar
I fortsatt planering ska möjlighet till kollektivtrafik främjas i samarbete med SL. I första
hand gäller det att få en busslinje som anknyter till Kungsängens Centrum och
pendeltågsstation samt att det ska finnas goda gång- och cykelförbindelser dit.
Våtmarksområdet i den södra delen av området bevaras och ingår i det
sammanbindande södra grönstråket mellan Gröna dalen och friytorna vid
torpet Rankhus.
2. Försvarsmakten

Livgardet reserverar sig definitivt emot all bebyggelse innanför gränsen till
Riksintresseområde för Försvarsmakten enligt 12.4 PBL.
Livgardet vill erinra kommunen och Länsstyrelse om att Försvarsmakten redan i
yttrande över översiktsplanen (LG 2001-01-29 13 920:100318) anmält att en 800 m
bred zon av fritidsområdet måste undantas från bebyggelse. Länsstyrelsen uteslöt i sitt
granskningsyttrande (2001-04-26 Dnr 1922-00-51504) inte att en inskränkning i
planområdet med hänsyn till militära intressen kunde vara nödvändig. Livgardet anser
att en sådan reglering nu är aktuell, på grund av Länsstyrelsen år 2003 förordnat
riksintresse, samt det faktum att 90 dBC buller från grovkalibrig eld delvis belastar
området, som därför enligt Naturvårdsverkets, Boverkets och Socialstyrelsens
gemensamma regelverk bör undantas från all ny bebyggelse.
Livgardet förordar att tätare bebyggelse koncentreras till områdets södra del, precis som
ÖP 2000 förutsätter, och att man inte gör fler avvikelser från denna. Livgardet förordar
att kommunen håller sig till den av Länsstyrelsen och Försvarsmakten redan
accepterade ÖP 2000 också vad gäller väganslutningar, kollektivtrafikförsörjning och
placering av tätare bebyggelse inom Rankhusprojektet.
Livgardet förordar även att alternativ trafikförsörjning (inkl kollektivtrafik) utreds
närmare, samt att en större areal grönytor kan bevaras i kommande planering bland
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annat genom att exploatör och kommun tar hänsyn till 800-m zonen. Ifall så sker
bevaras också existerande motionsspår och de områden, Gröna dalen, som idag
samutnyttjas som fritidsmark. Livgardet förordar också att rondellen vid Musikvägen, ej
Konstvägen, görs till huvudinfart och genomfartsgata till Rankhusområdet, vilket leder
till att nuvarande motionsspår kan bibehållas.
Slutligen förordar Livgardet att området bebyggs söderifrån, istället för ifrån norr.
Orsaken till detta är behovet av ytterligare utredningar samt att det inte finns några
invändningar emot den föreslagna ”första detaljplan” som redovisas i planprogrammet,
eller emot programmets huvuddel beläget utanför Försvarsmaktens Riksintresse.
Kommentar:
Militärens riksintresse beaktas vid fortsatt planering, speciellt när detaljplaneläggning
av norra delen av planområdet blir aktuellt. Detta gäller framför allt för bebyggelsens
avgränsning, nyttjande av grönområden och motionsspår samt trafikplanering.
Valet av Konstvägen som sammanlänkande väg mellan Rankhus och Brunna i stället för
Musikvägen, som pekas ut i Översiktsplan 2000, är främst av hänsyn till Gröna dalens
funktion som sammanhängande grönstråk. (Se även kommentarer i kap 3.1).
3. Vägverket

Vägverket har i tidigare yttrande över kommunens översiktsplan påpekat att en
komplettering av Kungsängens trafikplats med ramper i riktning mot och från Enköping
kan vara komplicerad. Vägverket har nu beslutat starta en förundersökning för att
studera frågan. Vägverket har dock i nuläget inte möjlighet att finansiera någon
ombyggnad med hänsyn till de medel som myndigheten har tilldelats. I det fortsatta
planarbetet bör det förtydligas vilken typ av verksamhet som kommunen tänker sig i
området närmast E18 och vilken trafikalstring det skulle kunna ge upphov till.
Vägverket har inte någon information om att trafikplatsen skulle vara otillräcklig för
dagens trafik.
I det fortsatta arbetet bör det särskilt beaktas om ansatsen med tätare bebyggelse och
högre hus i södra delen av området är lämplig med tanke på de bullerstörningar som
trafiken på E18 ger upphov till.
Av programmet framgår att kommunen anser det önskvärt med bullerskydd utmed E18,
på bron över Ryssgraven samt över Gröna dalen. Då kommunen har planmonopol
innebär det också att kommunen ansvarar för att man vid nybyggnation intill befintliga
vägar uppfyller de riktvärden som finns för vägtrafikbuller. Vägverket åtgärdar, i den
mån medel finns för detta, bullerproblem som uppstår för befintlig bebyggelse, men har
inte möjlighet att genomföra åtgärder för nytillkommen bebyggelse i redan bullerstörda
lägen.
Vägverket ser positivt på att kommunen redan på det här stadiet planerar för gång- och
cykeltrafik till och från området. Det är även positivt att kommunen tänker sig
kollektivtrafikförsörjning av området. I det fortsatta arbetet bör utredas hur områdets
utformning och täthet påverkar möjligheten till kollektivtrafikförsörjning. Det bör
beaktas att E18 även framöver kommer att utgöra en betydande barriär mellan Rankhus
och Kungsängens centrum och risk finns för att boende i området blir beroende av
transporter med bil för stor del av sina resor.
Sträckningen för områdets norra tillfart ligger inom försvarets förordnande. I det
fortsatta arbetet bör redovisas om detta har någon inverkan på möjligheten att
trafikförsörja området från två håll.
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Kommentar:
Efter samrådstiden har Vägverket tagit fram en förstudie för trafikplats Kungsängen
samt kommit med ett ställningstagande till förstudien. Se kommentarerna i kapitel 3.1.
4. Lantmäteriet

Lantmäteriet avstår från synpunkter i detta skede av planprocessen.
5. Sjöfartsverket

Sjöfartsverket konstaterar att planerna ej kommer att beröra vattenområden och har
därför inget att erinra om programmet.
6. Graninge Elnät AB

De har inga direkta synpunkter på planprogrammet. I samband med kommande
detaljplaneremisser kommer de att lämna synpunkter på placering av nya
transformatorstationer, E-områden och eventuella u-områden. I planområdet finns idag
ett befintligt ledningsnät. Eventuella flyttningar och ändringar av dessa bekostas av
kommunen.
7. Norrvatten

Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet och har därför
inga synpunkter på programmet.
8. Vattenfall Eldistribution AB

Inget att erinra.
9. AB Storstockholms Lokaltrafik

Dagens SL-trafik ligger långt från stora delar av området och finns framförallt vid
Kungsängens centrum med pendeltåg och längs Granhammarsvägen.
Den föreslagna bebyggelsen ger förutsättning till mer kollektivtrafik. Utformningen av
bebyggelsen, målpunkter i området, tillgänglighet, framkomliga uppsamlingsgator som
ligger centralt i området, gång- och cykelvägar samt etappindelning av utbyggnaden
avgör hur attraktiv kollektivtrafiken blir. SL föreslår att kommunen och SL tillsammans
ser över hur SL-trafiken i området bör utformas när Rankhusområdet är färdigbyggd.
Utifrån en sådan målbild går det sedan att göra etappindelningar av trafiken som
överensstämmer med kommande bebyggelseetapper.
SL förutsätter att de uppsamlinggator som planeras i området uppfyller de krav som SL
har på utformning och framkomlighet. SL och kommunen kommer tillsammans fram till
var hållplatserna bör ligga i området.
Gång- och cykelvägarna i området ska utformas med tanke på säkerhet, trygghet,
tillgänglighet och genhet till SL-trafiken. Särskild hänsyn tas till hur barn i området går
och cyklar.
Kommentar:
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Trafiksäkerhet, fungerande kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till
Kungsängens Centrum och pendeltågsstation är viktiga för Rankhus utbyggnad.
Kommunen kommer i den fortsatta planeringen ha en kontinuerlig dialog med SL.
10. Svensk Naturgas AB

De har inga invändningar mot planprogrammet. Den föreslagna naturgasledningen som
tangerar området i sydväst är en grenledning till Brunna industriområde. Denna
grenledning kan anpassas efter de nya förutsättningarna, om den blir aktuell.
11. TeliaSonera

Vid omläggning av Kungsängens trafikplats kan ev. befintlig kanalisation med ett antal
optokablar samt lokalkabel att bli berörda. TeliaSonera önskar vara med vid fortsatt
projektering. Telia Mobile har en mast inom området vars åtkomst med bil erfordras för
underhåll. I övrigt ingen erinran.
Kommentar:
TeliaSoneras synpunkter beaktas i fortsatt planering.
12. Brandkåren Attunda

Planområdet ligger utanför 10 min insatstid från nuvarande brandstationsplacering i
Upplands-Bro och Järfälla kommun. Faktisk insatstid kan överstiga 10 min.
Avstånd från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och till baspunkt för
räddningsinsatsen skall vara max 50 m (avser en- och flerbostadshus) och vid
utrymning via maskinsteg 9 m från husfasad.
I den planerade bebyggelsetypen är brandkårens stegutrustning vanligtvis den
alternativa utrymningsvägen. Då insatstiden överstiger 10 min kan förstärkta
brandskyddsåtgärder bli aktuella i kommande byggprojektering.
De förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenska vattenoch avloppsföreningens rekommendationer.
Planprogrammet gränsar i väster mot E18 som är en primär led för transport av farligt
gods. Enligt länsstyrelsens rekommendationer ska riskerna analyseras vid planeringen
av bebyggelse inom 100 m från leden. Riskbedömningen bör delas in i två delar;
grovanalys och identifiering om ytterligare utredning behövs, samt detaljerad
riskanalys. Brandkåren Attunda önskar delta i diskussionen kring hur en detaljerad
riskanalys ska genomföras. Transporter av farligt gods till riskobjekt i områdets närhet;
företrädesvid Fresenius Kabi, Air Liquide och Livgardet, skall beaktas i
riskbedömningen.
Kommentar:
Brandkåren Attundas synpunkter beaktas i fortsatt planering. Behövliga utredningar
t.ex. riskanalyser kommer att tas fram.
13. Käppala

Tillkommande anslutningar ryms väl inom Käppalaverkets kapacitet. Vid andra
anslutningar än hushåll ska Käppalaförbundet lämnas tillfälle för yttrande. I övrigt inga
synpunkter på förslaget.
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Kommentar:
Käppalaverket kommer att informeras om framtida verksamheter i Rankhus vid den
fortsatta detaljplaneläggningen.
14. Stockholms läns museum

Markförhållandena i de högre områdena visar på möjliga boplatslägen från framförallt
stenåldern. Branterna längs vattnet har under bronsåldern rest sig ur vattenmassorna och
med sina grunda vikar invid farleden är det troligt att det i anslutning till dessa kan
finnas arkeologiska lämningar. En arkeologisk förundersökning av området inför
exploatering vore därför önskvärt för att ytterligare bringa kunskap och klarhet kring
dessa förhållanden.
Förutom de två kända fornlämningarna i Gröna dalen, vilka inte kommer att påverkas
av den planerade bebyggelsen, finns enligt fornminnesregistret två gränsmarkeringar
inom planområdet. Dessa betraktas ej som fasta fornminnen och är enligt uppgift
troligen uppförda i modern tid av en äldre ortsbo. Det föreligger inte heller något
kartmaterial som visar på en äldre gräns i området. Av lokalhistoriska skäl skulle det
ändå vara önskvärt om dessa gränsmarkeringar kunde bevaras.
I anknytning till torpet Rankhus finns uppgifter i fornminnesregistret angående en
forngrav samt ett lösfynd från stenåldern. Dessa uppgifter är osäkra men platsen bedöms
enligt fornminnesregistret vara ett lämpligt boplatsläge.
Bebyggelsemiljön Rankhus, bestående av italienska villan samt torpet, är redan utpekad
som ett betydelsefullt kulturarv värt att vårda och bevara. Torpet tillhörde tidigare
säteriet Granhammar med medeltida anor. Idag utgörs miljön vid Rankhus av två skilda
delare; en sammanhållen torpmiljö från 1900-talets början med anor från 1700-talet
samt en senare tillkommen italiensk sommarvilla med f.d. handelsträdgård. Just denna
utveckling där båda miljöerna var för sig har bevarat sin karaktär är motiv för
bevarandet. Den före detta åkermarken till torpet väster om vägen är viktig för områdets
karaktär samt förståelsen för platsens historia. Det är viktigt att denna åkermark med
tillhörande diken bevaras i sin helhet och inte bebyggs. Den kan dock brukas för andra
syften såsom fotbollsplan eller liknande. I samband med planläggningen för
bebyggelsemiljön Rankhus bör skyddsbestämmelser utformas.
Norr om torpet Rankhus finns ett befintligt sommarstugeområde med bebyggelse
insmugen i skogslandskapet. Detta är en sammanhållen miljö som vinner på att inte
integreras med nybebyggelse. Det för rekreation planerade promenadstråket längs
vattnet bör, i framtiden, liksom idag gå jämte områdets utkant med bevarat skogsbryn.
Vid Stigstorp finns en större jugendvilla med tillhörande brygga och badhus i anslutning
till den allmänna badplatsen. Då dess kulturhistoriska värde idag inte är bedömt bör
fastigheten inventeras och dokumenteras för att i planarbetet eventuellt förses med
skyddsbestämmelser.
I området för värdefull naturmark (32a Stigstorp) är enligt häradskarta upprättad över
Bro härad, Uppsala län 1860, den ”förmodade torpgrunden” utsatt som ångsåg
tillhörande Granhammar. Dagens granplanteringar är där utmärkta som öppen mark.
Länsmuseet bedömer det positivt att dessa lämningar ej kommer beröras av
exploateringen samt att åker- och ängsmarken planeras att återställas.
Länsmuseet anser att det är positivt att den planerade bebyggelsen skall utformas med
hänsyn till topografin. Bevarade gröna stråk och skogspartier vilka omfattar kända
fornminnen bidrar på ett positivt sätt till förståelsen av områdets äldre historia.
Länsmuseet deltar gärna i det fortsatta planarbetet.
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Länsmuseet föreslår att det planerade promenadstråket längs vattnet kompletteras med
en kulturstig som med skyltar eller modernare teknik berättar områdets historia från
forntid till idag.
Kommentar:
Länsmuseets synpunkter beaktas vid fortsatt detaljplaneläggning och miljöprövning. Se
även kommentarerna i kap. 3.6.
15. Bildningsnämnden

Bildningsnämnden tillstyrker förslag till planprogram för Rankhus. Fullt utbyggt
bedöms föreligga behov av ett par skolor och ett antal förskolor. I ett kommande
detaljplanearbete krävs att mark avsätts för förskolor, skolor och kultur- och
fritidsanläggningar. De senare skulle kunna integreras med skolorna. I ett
inledningsskede bedöms förskolor och skolor i Kungsängens centrum kunna svara mot
behoven.
Kommentar:
Bildningsnämndens synpunkter beaktas vid fortsatt detaljplaneläggning. Se även
kommentarerna i kap. 3.8.
16. Bildningsförvaltning, Kultur och Fritid

Kulturhistoriska intressen bör beaktas.
Beträffande ”planerad bebyggelse”, planeras för bostäder med inslag av service samt
arbetsplatser. Med hänsyn till människors behov av annan service än förskola, skola
samt närbutik bör man även ta hänsyn till behovet av mötesplatser, lokaler för kultur
och fritidsverksamhet. Även behovet av näridrottsplats för spontanidrott bör
uppmärksammas.
Kommentar:
Kultur och Fritids synpunkter beaktas vid fortsatt detaljplaneläggning. Se även
kommentarerna i kap. 3.6.
17. Norrortspolisen, NÄPO Upplands-Bro

Polismyndigheten i Stockholms län har ingen erinran mot planförslaget, förutsatt att
kommande bebyggelse i området planeras efter ”Bo tryggt 01” beträffande säkerhet och
trygghet, samt att infrastruktur beträffande tillfartsvägar utformas på ett optimalt sätt ur
ett trafiksäkerhetsmässigt perspektiv samt att området görs tillgängligt för
utryckningsfordon i alla delar.
18. Socialnämnden

Socialnämnden har inget att invända mot planprogram för Rankhus.
19. Bygg- och miljönämnden

Utförliga miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) måste tas fram i kommande
detaljplaneskeden. Här bör risker och åtgärdsförslag redovisas, bl. a gällande
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naturmiljö, rekreation, buller, lukt från pumpstationer, avloppsbräddning,
dagvattenomhändertagande, magnetfält osv. I MKB:n bör även den samlade påverkan
från de olika utbyggnadsskeendena jämföras med nollalternativet. Detaljplaneförslagen
bör även relateras till nationella, regionala och lokala miljökvalitets- och folkhälsomål.
Området omfattas av generellt strandskydd om 300 meter från strandkanten. Byggnation
inom detta avstånd riskerar att påverka växt- och djurliv samt den allmänrättsliga
tillgängligheten. Intrång i strandskyddet kräver därför enligt miljöbalken särskilda skäl
och påverkan måste noggrant utredas. Länsstyrelsen prövar frågan om upphävande av
strandskydd inför antagande av detaljplanen.
Rankhusområdet är idag i princip det enda större opåverkade grönområde som boende i
Brunna och i vissmån Kungsängen har tillgång till. Kommunen har i översiktsplan 2000
beskrivit behovet av en grönplan för att utreda tillgången till och behovet av
grönområden i kommunen. Denna finns ännu inte färdig och detta ställer mycket höga
krav på utredning av förändringen av rekreationsmöjligheter med anledningen av
utbyggnad av Rankhus
I norra delen av utbyggnadsområdet berörs en igenväxande hagmarksbacke av viss
betydelse för både flora och fauna, bland annat för småfågellivet. Detta område bör
kunna undanhållas från utbyggnad då det ligger inom den del av Rankhus som är
påverkat av buller från Kungsängens övnings- och skjutfält.
För att bibehålla viss allmänrättslig tillgänglighet till området är behovet stort av
korridorer i östvästlig riktning genom området samt i nord-sydligs riktning längs
strandlinjen. Utformning och utsträckning av dessa bör utredas närmare i ett
helhetsperspektiv över hela området. Den utbredning som redovisas på
illustrationskartor bedöms t ex inte tillräcklig för att utgöra korridorer ut växt- och
djurperspektiv.
För att skapa en god boendemiljö måste utbyggnad av området anpassas så att gällande
nationella riktvärden för buller klaras med marginal. Inom Rankhusområdet bedöms
avsteg från riktvärdena inte vara aktuella. Utredningar av buller ska utgå från de
riktvärden för trafikbuller som riksdagen antog 1997 och som inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostäder. Vid beräkning av trafikbuller bör prognoser för framtida (ca
20 år) förändring av trafiken användas. Det är också viktigt att tänka på att
verksamheten inom övnings- och skjutfältet idag inte fullt ut nyttjar det tillstånd som
finns för verksamheten. Den bullerutbredning som tillstånd och förordnanden visar får
därmed utgöra gräns för bebyggelse.
En ändring av trafikplatsen vid E18 i Kungsängen bedöms som en förutsättning för att
området ska kunna byggas ut. Inför utbyggnad bör buller- och ljusstörning för boende
kring trafikplatsen utredas och åtgärdas. Genomfart via Brunnaområdet bedöms orsaka
bullerstörningar för omkringboende och kan inte accepteras utan bullerdämpande
åtgärder längs berörda vägar.

Kommentar:
En översiktlig behovsbedömning har tagits fram, som första steg i
miljöbedömningsprocessen. Vid fortsatt planering ska mer detaljerade
behovsbedömningar och eventuella miljökonsekvensbeskrivningar tas fram. Se även
kommentarerna i kapitel 3.7.
Miljökvalitets- och folkhälsomål beaktas vid fortsatt planering samt vid eventuell
bygglovs- och tillståndsprövning .
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Vid fortsatt detaljplaneläggning kommer strandskyddsfrågan att behandlas mer
detaljerad och behövliga utredningar tas fram. Se även kapitel 3.4.
Kommunen har tagit fram Grönplan (behandlad av kommunfullmäktige 2008) var man
tagit fram mål, riktlinjer och åtgärdsförslag för att utveckla den tätortsnära
grönstrukturen. I enlighet med Grönplanen har Gröna dalen, strandzonen och
grönstråk planerats inom planområdet.
Bullerfrågan utreds närmare vid fortsatt detaljplaneläggning. Se även kommentarerna i
kapitel 3.2.
20. AB Upplands- Brohus

Inga erinringar.
21. Upplands-Bro Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen motsätter sig att bostadsbebyggelse uppförs inom strandskyddat
område inom Rankhus och således att strandskyddet upphävs. Förslaget strider helt mot
strandskyddets syften. Att tillgängligheten till stränderna underlättas genom anläggande
av stigar är inte en åtgärd som kan kompensera för att strandskyddet upphävs för
bostadsbebyggelse. Åtgärden betraktas med stöd av lagstiftningen inte heller som ett
särskilt skäl för upphävande.
Strandskyddade stränder är en resurs/naturtillgång som kommunen bör värna om för att
skapa ett attraktivt boende för alla i Rankhus och för boende såväl i Brunna som i
Kungsängen. De viktigaste större grönområdena som binder ihop Kungsängen, Brunna
och Rankhus är Gröna dalen och Mälarstranden.
Området norr om Stigstorp och Stigtorpsvägen bör undantas från bebyggelse, detta för
att behålla ett sammanhängande strövområde i skogsterräng för rekreation för boende i
Brunna och Rankhus.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.4 och 3.5.
22. Friluftsfrämjandet, lokalavdelningen Kungsängen-Bro

De anser att kommunen bör dra tillbaka planprogramförslaget för utbyggnad av
Rankhusområdet, utarbeta en Grönplan och revidera Översiktsplan 2000.
De framför följande argument
 Planprogramförfattarna visar bristande kunskap om och förståelse för
friluftslivets och friluftsmiljöns betydelse:
 Begreppet ”rörligt friluftsliv” innebär inte bara att hänsyn måste
tas till möjligheten att färdas längs leder eller stråk utan även att
hänsyn måste tas till möjligheten att vistas och fritt ströva i skog
och mark. Styrdokumentet ”Vision för Upplands-Bro kommun”
nämner ingenting om natur eller friluftsliv. I planprogrammets
Översiktliga miljöbedömning behandlas inte påverkan på
friluftsmiljön under egen rubrik vilket borde vara en självklarhet
med tanke på att området är ett viktigt rekreationsområde för
Brunna/Gamla Kungsängen. De uppmanar kommunen att skaffa
sig större insikt om friluftslivets och friluftsmiljöns betydelse.
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Förslaget innebär att alldeles för små ytor naturmark lämnas orörda:
 Rankhusskogen är så belägen och av sådan storlek att den
uppfyller kraven både på större strövområde och på
närströvområde för Brunna och en stor del av Kungsängen och
Tibble. Många har bosatt sig här just för närheten till naturen.
Skolorna behöver naturområden för utflykter och exkursioner.
Det är viktigt att planera så att det finns högkvalitativ friluftsmark
för ej bilburna och för de som på grund av långa arbetsdagar ej
hinner ut på vägarna för att nå ett strövområde. Om
Rankhusområdet bebyggs enligt förslaget kommer de boende i
Brunna och i Rankhus, ca 20 000 – 25 000 människor, att sakna
närströvområde för sitt vardagliga friluftsliv. I en sådan kommun
som Upplands-Bro, där kommunikationerna är glesa i tid och
rum, får inte de synnerligen viktiga närströvområdena exploateras
bort, som här riskerar ske.
 Det sammanbindande naturstråket Gröna dalen föreslås
genomskäras av GC-vägar och därmed belastas av avgaser och
buller (mopedtrafik tillåts på GC-vägar) och göras otrygga för
dem som söker sin rekreation där. Inte heller bör vandringsleder
planeras inom bullerbelastat område som det sk friområdet upp
mot Livgardets gräns.
Planerad bebyggelse tillåts inkräkta på strandskyddat område:
 Strandskyddet är en nationell tillgång som måste respekteras och
vårdas för framtida generationer, i all synnerhet i en
storstadsregion som denna. Bostadsbebyggelse bör utformas så
att den lockar nya kommuninnevånare, som inte är mer egoistiska
än att de kan glädjas åt att även andra kan vistas i strandområdena
och åt att marken där har skydd för framtiden. För friluftslivet är
det långt viktigare att strandområden förblir skyddade än att leder
anordnas längs stränderna. Att en strand bitvis är kuperad eller
brant är inte något hinder för friluftsliv. En variationsrik terräng
har ett särskilt värde. Det är inte nödvändigt att nås strandlinjen
överallt. Strandskyddsområdet skall inte exploateras för
bebyggelse utan bevaras för naturvård och friluftsliv.
Ett tyst område i en storstadsregion görs bullerstört:
 Den centrala delen av Rankhusområdet har idag en god ljudmiljö.
Den är inte genomkorsad av trafikerade vägar. Gröna dalen är
buffert mot väster, Ryssgraven mot öster. Ett sådant tyst område
är en sällsynthet i storstadsregionen.
 Brandområdet, som är en del av det tysta området, är intressant
som sådant. Det är ingalunda ogästvänligt. Det är planterat med
tall och gran och dessutom bevuxet med bl. a rikligt med björk,
sälg, al och asp. Det ser idag ut som ett fjällandskap med låga
bergsryggar mellan grönskande stråk. Just nu är det
svårframkomligt men det är givetvis inte något som måste vara
bestående eller motiverar att området fylls över med massor och
bebyggs. Detta område har goda förutsättningar att återhämta sig
och åter bli attraktiv mark för friluftsliv. Inga vägar bör dras
genom detta tysta område.
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att spridningsmöjligheterna till Görvälnkilen över Stäksön försämras
 Bebyggelse av Rankhusområdet kommer att försämra
spridningsmöjligheterna till den regionalt viktiga Görvälnkilen.
Redan beslutade exploateringar söder och väster om Bro
samhälle inom kilområden och värdekärnor tillhörande
Görvälnkilen ger försämrade spridningsmöjligheter och därför är
det viktigare att bevara naturen här. Spridningsmöjligheterna
inom Rankhusområdet mot Görvälnkilen bör bevaras eller
förstärkas.
Planprogramförslaget har tagits fram innan en kvalitativ Grönplan för UpplandsBro kommun utarbetats:
 I översiktsplan 2000 utlovades en Grönplan för framför allt
tätortsområden, där en noggrannare bedömning skulle göras av
behovet av olika typer av rekreations- och strövområden. Någon
sådan har ännu ej utarbetats. Både i Miljöbalken och i
regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” ges ett starkt
stöd för friluftslivet och för att den tätortsnära naturens ställning i
förhållande till annan mark- och vattenanvändning skall stärkas, i
synnerhet i de tre storstadsregionerna. Det räcker inte att ”spara
natur” utan det krävs en offensiv planering för friluftslivet med
tydliga strategier och mål. En kvalitativ Grönplan måste utarbetas
innan ytterligare planering görs för exploatering av friluftsmark.

Därtill anser Friluftfrämjandet att demokratin i planprocessen ej fungerat särskilt väl.
Då Rankhusområdet är ett välbesökt strövområde anser de att många fler än de som fått
direktinformation måste anses som berörda. Planhandlingarna har ej varit tillgängliga
utanför arbetstid för de som ej har tillgång till Internet. De hänvisar även till hur
Rankhusområdet hanterats i översiktliga planeringsdokument från 1880-talet och
framåt. De anser även att ÖP 2000 ej ger en korrekt samlad bild av markanvändningen i
kommunen med tanke på hur exploateringar skett utanför tätortsområdet.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3, framför allt 3.4 , 3.5 och 3.7.
23. Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktförbund

Distriktet stödjer lokalavdelningen i dess krav på att kommunen drar tillbaka
planprogramförslaget för utbyggnad av Rankhusområdet, utarbetar en Grönplan och
reviderar Översiktsplan 2000.
 Strandskyddet får ej inkräktas på. Strandskyddet är en nationell tillgång som
måste respekteras och vårdas för framtida generationer.
 Planering måste göras för närströvområden. Dessa kn inte vara för små. De
fungerar då inte som strövområden och resultatet blir nedsliten naturmark.
 Bullerfria områden är mycket viktiga för hälsa och välbefinnande vilket gör att
den centrala delen av Rankhus som idag har en god ljudmiljö, bör fortsätta att
vara så.
 Kommunen har inte uppfyllt löftet om framtagning av en Grönplan. På grund
av detta saknas översikt över var exploatering kan ske utan men för
friluftslivet.
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Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3, framför allt 3.4 , 3.5 och 3.7
24. Kungsängens Villaägarförening

För Kungsängens Villaägarförening anser inte att Trafikplats Kungsängen Östra (151)
behöver byggas ut med ytterligare en på- och avfart mot Enköping. Jakobsberg och
Kalhäll-Stäket har också ett trafikplatssystem som ger 2 uppfarter mot Stockholm och
en mot Enköping. De klarar sig med det och det kan vi också. Det behövs bara bättre
bullerskydd. Alltså behöver man inte rita in Skyttens väg, Bergencrantz väg och
Ängsvägen i programområdet.
Om vägsystemet inom Rankhus tror vi, att om man öppnar vägar från Konst-, Artistoch Musikvägen mot Rankhus och Trafikplats 151, kommer de flesta att åka den vägen
mot Stockholm. Det blir då 2-3 km kortare färdväg. Det gör 100-150 milj. per år. Det är
en hel del pengar. Naturligtvis kan vår kommun bygga olika sorters hinder, så att det
avskräcker folk att åka den vägen.
Rankhus är ett stort område med stora utbyggnadsmöjligheter. Här finns en bra
möjlighet att först konstruera väl bullerskyddade bussgator och sedan lägga ut boendet.
I programförslaget föreslås 3000 bostäder. Inget sägs om fördelningen lägenheter och
villor. Enligt Översiktsplan 2000 anses cirka hälften av varje vara lämpligt. Inget sägs
heller om hur många parkeringsplatser som behövs. Det har redan tidigare visat sig att
en parkeringsplats per bostad inte är tillräckligt.
Vår kommun har nu planer på ett vidlyftigt höghusbyggande. Kungsängen ska tydligen
också bli ett höghussamhälle på gott och ont. Vi föreslår, att lägenhetsfastigheter ska
vara högst 6000 kvm, stå att lägenhetsfastigheterna också betalar för 100 % av sin
tomtytas regnvatten.
Planprogrammet ger oss en känsla, att vi intresserade skulle föreslå ett byggande som
HSB skulle följa. Det är HSB som ska planera ett rejält byggande inom en rimlig tid. 30
år är för länge. Det är ett sådant program vi ska ta ställning till.
Fantasier om nollalternativ: Att tro att Kungsängen inte utvecklas och växer, är ett
ovanligt ställningstagande. Vi ligger så nära Stockholm, att Kungsängen säkert kommer
att växa. Att plantera skog är dumt.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
25. Svenska kyrkan, Kungängen-Västra Ryds församling

Det är viktigt med kommunikationsmöjligheter från Rankhusområdet över till det
befintliga Brunnaområdet. De tjänster vi vill och kan erbjuda till de som flyttar in i
området vill vi gärna koncentrera till Brunnagården beläget vid Artistvägen. Det borde
även vara av intresse för boende i Rankhusområdet att lätt kunna nå Brunna
företagsområde med COOP och eventuella arbetsplatser där. Den planerade
förbindelsevägen via Konstvägen i norra Brunnaområdet torde vara en bra lösning på
detta. Gång- och cykelväg direkt mot Artistvägen tror vi skulle vara ett bra komplement
för kommunikationen mellan de två områdena.
Kommentar:
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Se kommentaren i kapitel 3.
26. Privatperson 1-2

De motsätter sig planerna på att bygga om eller ny trafikplats Kungsängen. Det finns
lämpligare ställen att bygga anslutningsvägar till Rankhusområdet både ur buller- och
miljöhänseende, till en billigare kostnad och framförallt av respekt för oss
fastighetsägare, som förhoppningsvis också i framtiden har våra hem i planområdet.
Därtill otillfredsställande hanteringen av samrådet.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
27. Privatperson 3

Hantering av samrådet otillfredsställande.
28. Privatperson 4







Ändra planförslaget så att de permanenta fastigheterna söder om E18 kommer
utanför förslaget. Av- och påfart mot Enköping utgår helt.
Förslagets gränsdragning slår mot möjligheten att få ett realistiskt pris för
respektive fastighet vid en eventuell försäljning.
Väganslutning från Kungsängen Östra i en slinga väster om Rankhus till Gröna
dalen för att där delas upp i en väg under E18 till Kasmo industriområde och
vidare till Rönnbärsvägen, samt en väg rakt fram till Brunna avfarten och kanske
en väg norr ut längs Gröna dalen med anknytning till skolor och stormarknad.
Förr eller senare kommer behovet av en anslutning västerut upp och nu är
det dags att reservera mark och resurser för detta. Anslutningen ska gå via
Rankhus och norr om nuvarande E18. För att binda ihop olika delar av
Kungsängen så är det naturliga att ansluta Rankhus till södra delen av
Brunna till avfart Brunna. Den önskade sammanbindningen av
Kungsängens olika delar uppnås ej via Konstvägen. Observera
fornminnena i närheten av avfart Brunna. En sådan lösning ger även
möjlighet till kontakt med Kasmo industriområde, utlovad ny väg samt
blivande nya idrottsplats. Bifogar skiss med vägförslag.
Planerad genomfartsgata från Kungsängens trafikplats till Konstvägen kan
ifrågasättas som varande de enda två infarterna för 3000 bilar i en framtid.
Det måste vara enklare att komma till köpcentra, idrottsanläggningar och
kulturella avdelningar typ bibliotek och skolor. Därför är det av största
vikt att in- och utfart genom Kasmoområdet får högsta prioritet, det löser
transportfrågan under utbyggnadsskedet och avlastar samhället i övrigt
från tung trafik.
Bullerridåer i form av vegetation samt även bullerplank längs E18 båda sidor
anordnas. Det krävs nedgrävning av kraftledning samt tillskott av jord för
skogen att växa i.
Det tilltänkta industriområdet norr om E18 kommer att skicka bullret från
motorvägen tillbaka till samhället i söder. Miljömässigt är det heller inte
så bra eftersom industrier inte alltid är av den renaste sorten och redan
vägtrafiken är tillräckligt förorenande. En bättre lösning är en rejäl ridå av
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vegetation bestående av höga och låga träd ett 100-tal meter längs E18
norra sida, kanske ett utökat fritidsområde fram till radiomasten eller
reservmark för framtida behov om 30 år. Det finns områden för
industriändamål färdig för inflyttning på flera platser i kommunen. En
annan bullerdämpande åtgärd och miljövänlig satsning är att gräva ned
kraftledningen längs E18 och plantera tät vegetation på denna förhatliga
gata.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
29. Privatperson 5

Otillfredsställande hantering av samrådet.
30. Privatperson 6-7

Trafikplats Kungsängen skall ej byggas ut. Kraftigt bullerskydd skall byggas runt
trafikplatsen. Planprogrammet skall ej omfatta de bebyggda fastigheterna vid
trafikplatsen. Ett realistiskt förslag till trafiklösning är det som en arbetsgrupp tagit fram
och som knyter ihop Kungsängen och brunna med en lokalgata och med anslutning till
såväl Rankhusområdet som till Kasmo industriområde. E!8 kommer då ej att belastas av
lokaltrafik och kommunikation till och från Enköping löses via Brunna trafikplats.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
31. Privatperson 8-9

De är chockade över att en ny trafikplats har ritats in där deras fastighet är belägen och
är missnöjda över hur samrådet har drivits.
32. Privatperson 10

Invänder å det starkaste mot förslaget att använda Konstvägen som länk mellan
Rankhusområdet och Brunna då Konstvägen kommer att bli en vältrafikerad väg och för
många en smitväg vilket drabbar de boende utmed Konstvägen. Frågan måste utredas
till fullo innan byggnation tillåts i Rankhus så att inte alternativa trafiklösningar byggs
bort.
 Det är inte orimligt att anta att hälften av Rankhus 3000 hushåll besöker COOP
Forum minst 1 gång i veckan och att Konstvägen blir främsta vägvalet och att i
så fall ökar trafiken med 1500 bilar/vecka varav huvuddelen mellan kl 17 och
20.
Från Rankhus till den plats de flesta vill besöka i Brunna (COOP) kan man
enligt förslaget komma med bil antingen via Kungsängens trafikplats eller via
Konstvägen. Avståndet kan ej vara lika långt, ca 3 km, som uppges i
programförslaget.
 Uppenbar risk finns även för att Konstvägen kommer att trafikeras av boende i
Brunna för trafik via Rankhus till Kungsängens centrum.
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Redan idag är Konstvägen vältrafikerad. Buller och fordon som framförs
väsentligt snabbare än trafikhastigheten är dagliga situationer för oss boende.
Detta samsas med barn som bor i anslutning till vägen och framförallt barn som
går, åker spark och cyklar mm på Konstvägen. Ökar trafiken med bilar från
andra områden, alltså ”ej boende i området”, är det en mycket påtaglig risk att
antalet incidenter och allvarliga olyckor ökar väsentligt. Även buller och
vibrationer för fastigheterna i vägens närhet kan komma att öka väsentligt.
Vilka underlag och beräkningar finns för konstaterandet att Granhammarsvägen
har tillräcklig kapacitet för en utökning av trafiken? Vägen har redan idag
periodvis påtaglig trafik särskilt då föräldrar lämnar/hämtar barn vid förskolor
och skolor. Även cirkulationsplatsen vid Energivägen är redan idag en trafikfara.
Att förbättra för kommunal transport är positivt men detta kan uppnås genom att
väg etableras där endast buss kan framföras, såsom skett på andra håll i
kommunen där ”smitvägar” för biltrafiken velat undvikas.
Att vägen behöver finnas av säkerhetsskäl behöver förklaras bättre. ’

Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
33. Privatperson 11








Miljökonsekvensbeskrivning utarbetas över hur exploateringen av
Rankhusområdet påverkar boendekvaliten i befintlig bebyggelse i Kungsängen
och Brunna
Det pågår en förtätning av bebyggelsen på flera håll i Kungsängen.
Rankhusområdet är det naturliga närströvområdet både för dem som nu
bor och de som flyttar in i tillkommande bebyggelse. Hur påverkas
boendekvalitén för övriga boende i Kungsängen om Rankhusområdet
exploateras?
Under rubriken Nollalternativ framhålles att utan exploatering kan tänkas
att öppna ytor vid Rankhus och Stigstorp skogsplanteras, vilket skulle vara
negativt för landskapsbilden. Det finns all anledning att ifrågasätta om inte
en exploatering är mer negativ just för landskapsbilden.
Programförslaget omarbetas att omfatta 1400-1500 bostäder i blandad tät och
gles bebyggelse
I översiktsplanen har Rankhusområdet varit upptaget för framtida
bebyggelse. Programmet för den fördjupade översiktsplanen för BroKungsängen angav att Rankhus skulle kunna inrymma 1400 bostäder.
Detta har tydligen ändrats under arbetet till 3000 bostäder vilket lagts in i
detaljplaneprogrammet på bekostnad av stora inskränkningar i
strandskyddet.
Bebyggelsen planeras så att strandskyddet enligt gällande lag respekteras
Utbyggnadstakten bör begränsas till 10-15 år med start efter det att
byggnationen i Tibbleskogen anses slutförd
Med 100 lgh per år blir området färdigbyggt efter 30 år. Det innebär att de
först inflyttade får leva större delen av sin boendetid med byggtrafik .
Alternativt något kortare om byggtrafiken till norra delen dirigeras via
Brunna med olägenheter för denna bebyggelse.
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Gränsen för planområdet justeras så att befintlig villabebyggelse i Kungsängen
ej ingår
Med dagens teknik torde en utbyggnad av Kungsängens trafikplats enligt
system ”RUTER” kunna genomföras. Alternativt kan förslaget från
gruppen av villaägare i Kungsängen bearbetas vidare. Anslutningen i
Gröna dalen bör ske till en utbyggd Bygdegårdsväg varigenom bättre
förbindelse Kungsängen-Brunna också skapas. Gamla Kungsängen har
komplicerade trafiklösningar som inte medger den trafikalstring som
uppstår när blivande rankhusbor skall söka sig genom samhället till
centrum.
Ny detaljplan för trafikplats Kungsängen eller för annan trafiklösning skall vara
fastställd innan bebyggelse igångsättes
Studie över planerad bebyggelses trafikalstring genom såväl gamla Kungsängen
som Brunna skall redovisas

Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
34. Privatperson 12-13

De protesterar mot bygget av trafikplats vilket berör dem. Eftersom det redan finns en
utfart mot Enköping finner de det orimligt att bygga en ny trafikplats i området.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
35. Privatperson 14-15
De anser att programförslaget påverkar alltför mycket intressen som berör tillgänglighet till
natur och naturhänsyn, att det även infrastrukturmässigt finns delar som inte bidrar till ett
sammanhållet och strategiskt utvecklat Kungsängen, att bebyggelsen skall begränsas till det
idag avbrända området och dess omedelbara närhet samt att det positiva är strandpromenaden
med ”bryggor” utmed bergen.








Byggplanens omfattning är alltför stor. De gröna partierna som inte drabbats av
branden är ett viktigt rekreationsområde och programförslaget minskar detta för
kraftigt och minimerar ostörd naturupplevelse, bärplockning, djurs naturliga
rörlighet.
Byggplanen inkräktar alltför mycket på strandskyddet och behöver därför
minskas och koncentreras kring nuvarande bebyggelse, inte minst för att
kommunen skall framstå som en kommun som bryr sig om naturvärdena.
Området närmast E18 undantas från bebyggelse för att befintlig vegetation skall
utgöra en bullerskärm och för att detta är det närmaste grönområdet för centrala
Kungsängen och därför extra värdefullt. Det finns ingen anledning att placera
verksamheter här.
Gärna en utbyggd trafikplats men ej till priset av vräkta husägare eller högre
bullernivå. En utbyggd trafikplats måste rymmas inom nuvarande
trafikplatsområde på södra sidan om E18 och med bullerförebyggande åtgärder.
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På norra sidan borde dock plats finnas för påfartsramp västerut. Alternativet är
att nyttja trafikplats Brunna.
Koncentrera verksamheter till befintliga områden i Brunna och Kasmo. Att ha
fler verksamheter norr om E18 i ett viktigt rekreationsområde är ett typiskt
generaltankefel som inte får bli verklighet. Ett alternativ är att på södra sidan av
E18 fortsätta placera verksamheter och till detta bygga en ny lokalväg för trafik
till Kasmos industriområde från Trafikplats brunna för att minska trafiken och
öka trafiksäkerheten för skolbarn och dagisbarn i området kring Kungsängens
kyrka. En del boende i Ekhammarsområdet kunde även nyttja den och på så sätt
minska belastningen förbi skola, dagis och idrottsplats.

Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
36. Privatperson 16-17

De anser att planprogrammet för Rankhus och ny cirkulationsplats inte är bra då många
kommuninnevånare blir drabbade. Något utav det gamla ursprungliga Kungsängen
måste sparas. De anser att tidigare föreslagen avfart vid Dalkarlsbacken är mycket bra
och även att förslaget som XXX lämnade vid mötet den 8 juni är bra på så sätt att inga
behöver bli berörda av bygget vid Rankhus.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
37- 39. Privatperson 18-21

Planen att använda Konstvägen som genomfartsgata bör omprövas därför att
 Boendemiljön vid Konstvägen försämras
 Det medför ökat buller
 Ökade risker för innevånarna framförallt för barnen
 Konstvägen är ej byggd som genomfartsgata
 Överensstämmer ej med Översiktsplanen
 Miljökonsekvensutredning för Konstvägen saknas, ej tillräckligt underlag
 Underskattad trafikvolym i programmet, fler kommer att använda vägen
 Säkerhetsskäl som orsak till sammanbindning ifrågasätts
 För få delgivna utmed Konstvägen
 Försämring av marknadsvärdet för våra fastigheter
Istället föreslås att trafiken leds runt Norra Brunna på ny väg dikt intill gränsen mot
Livgardets område av anledningarna; kommunal/HSB:s mark, redan bullerskadat
område, brett skyddsområde fås. Konstvägen kan fortfarande fungera för busstrafik och
även för gående/cyklande. Biltrafikspärr anordnas.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
40. Privatperson 22

Låt inte Konstvägen bli en matargata för trafik till och från Rankhus. Låt inte
utbyggnaden av Rankhus ställa till problem för de boende i Norra Brunna.
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Resonemanget i programmet bygger på att man bygger ut Kungsängens trafikplats. Men
med tanke på att medel för en utbyggnad av trafikplats Kungsängen inte finns och att
det redan finns en trafikplats ca 800 m därifrån så förefaller en utbyggnad av
Kungsängens trafikplats inte sannolik. Denna motsättning behöver redas ut innan man
över huvud taget går vidare med projektet.
Det är märkligt att programmet så lättvindigt föreslår att sammanlänkningen RankhusBrunna ska ske via Konstvägen, som går rakt igenom och som delar bostadsområdena i
norra Brunna, och därmed låta Konstvägen vara matargata för trafiken via
Granhammarsvägen ned till Brunna trafikplats som blir den trafikplats som i huvudsak
används om inte Kungsängens trafikplats byggs ut.
Redan idag utgör trafiken på Konstvägen ett problem; trafikbuller och avgaser,
bebyggelse nära vägen, säkerhetsrisker för barnen. Vi boende har försökt förbättra
trafikmiljön med olika former av farthinder och även uppmärksammat kommunen på
trafikproblemen – detta utan resultat. Och nu föreslår kommunen Konstvägen som
matargata till Rankhus…
Dra istället fram matarvägen från norra delen av Rankhus intill regementets område
direkt ut till Granhammarsvägen och bygg denna väg innan utbyggnadsarbetena av
Rankhus inleds.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
41. Privatperson 23

Rankhus är i stort sett den del av Kungsängen som är orörd. Vi är många som
promenerar och njuter av naturen där. Självklart är att Rankhus inte ska bebyggas.
Som boende i Kungsängen sedan 1963 har hen sett Kungsängen ”växa upp” till en
mycket trevlig kommun. Kungsängen var fint med all natur och fina strövområden men
har förändrats. Strövområden försvinner eller minskar på grund av byggnation till
exempel husen på Topazvägen, lyxhusen i Sylta, Norrboda, Svartviken och
Furuhällsvägen. Diskussioner pågår om hur Kungsängens centrum ska se ut och en plan
för Kungsängens centrum måste vara klar innan vidare byggnationer av bostäder. Hur är
det tänkt angående ökad trafik på Konstvägen och Skyttens väg? Kommer husen utmed
dessa vägar att bli mindre attraktiva?
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
42. Privatperson 24
Förslaget om att dra bussgatan genom skogen mellan bebyggelsen i Norra Brunna och
Livgardets område är dåligt genomtänkt ur flera synpunkter:




Bussgatan skulle då gå längst ut i området och alla boende i området skulle få
långt till busshållplatsen.
På mötet protesterades mycket mot att strövområden skulle förstöras i och med
Rankhus bebyggs. Drar man en bussgata mellan bebyggelsen och Livgardet
förstör man ännu mer strövområde, vilket det inte finns någon anledning till.
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Konstvägen är idag bussgata. Det finns inget skäl vare sig ekonomiskt eller
miljömässigt att inte fortsätta på denna redan skapade bussgata ner mot
Rankhus.
Biltrafik ej nödvändig. Endast bussgata samt gång- och cykelväg.

Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
43. Privatperson 25

Det är inte acceptabelt med ett vandringsstråk utefter strandremsan vid Ryssgraven på
min privata tomtmark. Det är en markant olägenhet av följande skäl:
 Delar av min privata tomt tvångsinlöses
 Strandlagsrätten överskrides av kommunen
 Hemfridszonen blir kraftigt reducerad då min fastighet är placerad endast 20
meter från vattenlinjen
 Terrängen är kraftigt sluttande och är att beteckna som en ren brant
 Som skattebetalare är det olämpligt att bekosta stora markarbeten + investering
av icke ägd mark för det ringa mervärde det skulle ge att förlägga
vandringsleden på anvisad sträckning i planprogrammet.
HSB-representanten framförde vid mötet att vandringsleden ska uppfattas som en
eventuell vandringsled utan anspråk på att placeras enligt ritningen i planprogrammet.
Kommentar:
Planprogrammet har reviderats så att vandringsleden planeras gå runt befintlig
bebyggelse.
44. Privatperson 26-27

De anser att byggnationen i den planerade utsträckningen inte ska ske med
motiveringen
 en ”lunga” för intillboende försvinner
 bullret i området kommer att öka ytterligare
 Kungsängens centrum är inte dimensionerat för den planerade utbyggnaden.
Om byggnation ändå sker enligt planerna så
 får den inte inkräkta på lagstadgat strandskydd, snarare ska den ej bebyggda
strandnära marken utökas
 ska området närmast motorvägen (Hjortvägen, Rådjursvägen, Älgvägen och
Rankhus) lämnas ifred.
Angående Kungsängens trafikplats
 om den utritade trafikplatsen blir verklighet kommer den att förstöra – eller störa
– boendet för människor, varav många bott i området i över 40 år
 den utbyggda trafikplatsen ger ett för kort avstånd för en avfart från respektive
påfart mot Enköping
 en annan lösning med utbyggnad på rankhussidan och med anknytning till
Brunna trafikplats borde vara möjlig. Elever vid Upplands-Brogymnasiet vt
2002 i kursen teknologi C planerade det aktuella området och kom fram till att
inte röra byggnationen vid Kungsängens trafikplats. Istället drog de en väg från
det framtida Rankhusområdet genom Gröna dalen och till Brunna trafikplats.
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Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
45. Privatperson 28

Förordar en mycket mera försiktig utbyggnad av Rankhus, med sammanhängande
”stora gröna svep” snarare än ”små gröna stråk” inklämda här och där. Bra
strövområden är viktiga för folkhälsan, både för den fysiska och för den psykiska
hälsan. De små gröna stråk som år inritade på plankartan kommer inte att räcka för
25 000 invånare i Kungsängen. För många i Kungsängen är Rankhus strövområde ett
andningshål idag. Ganska risigt och vanskött men ändå; mångas smultronställen,
jogging- och svampskogsmarker kommer att försvinna vid en exploatering.
1. Trafikplats Kungsängen
Skippa fullt utbyggd trafikplats på grund av förmodade stora tekniska problem,
förfulning, inkräktan på nuvarande villaområde, inlösen av fastigheter. Välj istället den
smarta anslutningen till trafikplats Brunna som några grannar lämnat förslag om.
2a. Strandskyddet och områdets inneboende naturvärde
Bevara strandskyddets 300-meters gräns. Sköt och vårda strandskyddsområdet som
”Naturpark” = trädgallring, busk- och slyröjning, kontinuerlig städning. Idag är
”skogen” bitvis mycket risig och svårtillgänglig. Naturparksområdet skulle kunna
kompletteras med ”woodlandsplanteringar” närmast de tänkta husen dvs. komplettering
med växter som trivs i ”skogsmiljön”.
2b. Jämförelse: Är Gröna dalen skyddsvärd?

Varför ska Gröna dalen ”skyddas” med grön skärm? Bygg hellre intill Gröna dalen än
nära vattnet. En bättre skötsel av gräsmarken i Gröna dalen vore önskvärt.
Tistelodlingarna som nu förekommer ser för d-j ut. Ett välskött Gröna dalen kan
jämföras med Gärdet i Stockholm. Hela sträckan från Brunna ned till Tibbleviken borde
ses som en helhet och ”fejas” 2-3 ggr under sommarhalvåret. Man kunde även plantera
lite fina solitärträd.
3. Fästingplågat område
Fästingplågan är ett aktuellt problem under hela sommarhalvåret och det försvårar
utnyttjandet av Rankhus som strövområde idag. Föreslår därför åtgärder för att minska
risken för motionärer och hundar; röj/klipp eller trimma ned allt högt gräs längs efter
stigar och skogsvägar. Det kostar säkert en del men blir nog samhällsekonomisk
lönsamt om sjukvårdskostnader mm tas med i beräkningen. Om man redan idag börjar
sköta strandskyddsområdet som naturpark och med tanke på fästingarna skulle säkert
”Goodwillen” öka för hela det framtida byggprojektet.
4. Börja exploateringen ”norrifrån”
Börja bygg i norra änden närmast Brunna för där finns lite ”infrastruktur” att bygga
vidare på såsom ”coop-lada”/stormarknad och ”trafikplats” som kan nyttjas av de första
nybyggarna.
5. Möjligen ett undantag från strandskyddet?
Angående strandskyddet och den byggnation som redan finns intill Ryssgraven dvs.
”Fallet”, ”Italienska villan” och eventuellt även ”Stigstorp”; dessa områden kan kanske
upplåtas som kolonistugeområde(jfr Tanto i Stockholm) under förutsättning att
nuvarande fastighetsägare önskar sälja under de närmaste 5-10 åren. Ett annat alternativ
är att åkerbitarna intill upplåts för kolonistugelotter. Ett kolonistugeområde är ju öppet
för allmänheten så det blir ingen privatisering av strandområdet.
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6. ”Förtätning” av villaområden?
Det finns fastigheter i Kungsängen som är fuskbyggen, dåligt underhållna eller
ohälsosamma på grund av radon. Kunde kommunen eller HSB köpa in dessa fastigheter
då de säljs och överväga rivning och nybyggnation istället? En sådan äldre villatomt är
1000-2000 kvm och skulle säkert rymma 3-5 radhus istället. Då kanske några av de små
gröna kilarna i villakvarteren kunna sparas.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
46. Privatperson 29

Låt inte Konstvägen bli en matargata för trafik till och från Rankhus. Låt inte
utbyggnaden av Rankhus ställa till problem för de boende i Norra Brunna.
Resonemanget i programmet bygger på att man bygger ut Kungsängens trafikplats. Men
med tanke på att medel för en utbyggnad av trafikplats Kungsängen inte finns och att
det redan finns en trafikplats ca 800 m därifrån så förefaller en utbyggnad av
Kungsängens trafikplats inte sannolik. Denna motsättning behöver redas ut innan man
över huvud taget går vidare med projektet.
Det är märkligt att programmet så lättvindigt föreslår att sammanlänkningen RankhusBrunna ska ske via Konstvägen, som går rakt igenom och som delar bostadsområdena i
norra Brunna, och därmed låta Konstvägen vara matargata för trafiken via
Granhammarsvägen ned till Brunna trafikplats som blir den trafikplats som i huvudsak
används om inte Kungsängens trafikplats byggs ut.
Redan idag utgör trafiken på Konstvägen ett problem; trafikbuller och avgaser,
bebyggelse nära vägen, säkerhetsrisker för barnen. Vi boende har försökt förbättra
trafikmiljön med olika former av farthinder och även uppmärksammat kommunen på
trafikproblemen – detta utan resultat. Och nu föreslår kommunen Konstvägen som
matargata till Rankhus…
Dra istället fram matarvägen från norra delen av Rankhus intill regementets område
direkt ut till Granhammarsvägen och bygg denna väg innan utbyggnadsarbetena av
Rankhus inleds.
Önskar svar på följande frågor:
Hur blir trafiksituationen på Konstvägen med tung och nersmutsande byggtrafik? Går
det överhuvudtaget att bo kvar för oss som bor utefter vägen? Hur kommer kommunen
att kompensera oss? Blir det bullerplank och lägre taxeringsvärden? Barnfamiljer som
bor norr om Konstvägen – hur ska de våga skicka barn till Brunnaskolan?
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
47- 48. Privatperson 31-32

De motsätter sig förslaget om Konstvägen som matargata för trafiken till och från
Rankhus. Exploateringen av Rankhus får ej ske genom klara försämringar för de som nu
bor och i framtiden kommer att bo i Norra Brunna.
Alla hushåll i Norra Brunna kommer att bli berörda av miljöproblem som starkt
trafikbuller och avgaser. Redan idag har vi sådana problem på grund av trafiken på E18
och flygtrafiken, vilket inte borde vara helt okänt för kommunen. Ur säkerhetssynpunkt
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utgör trafiken också en stor risk, inte minst för barnen som ska till och från skolan eller
till kompisar. Detta gäller alla som bor norr om Konstvägen. På flera gator har vi själva
försökt förbättra trafikmiljön genom olika former av farthinder. Samtidigt som vi flera
gånger försökt få kommunen att göra något åt den nuvarande trafiken på Konstvägen –
detta utan resultat. Att då föreslå Konstvägen som matargata till Rankhus visar på ett
visst förakt för de boendes problem.
Dra istället matarvägen från norra delen av Rankhus intill regementets område direkt ut
till Granhammarsvägen. Det borde även kunna dras en väg direkt ifrån E18. vid avfarten
Kungsängen, via Rankhus.
49. Privatperson 33-34

De protesterar mot planerna på att förlägga ett verksamhetsområde på norra sidan av
E18 och vill att området istället ska lämnas orört. Vidare yrkar de på att
vägsträckningen från Avfart Kungsängen via Hjortvägen under E18 mot Kasmo
industriområde får en sträckning ca 400-500 meter norrut vid den redovisade gröna
korridoren. De protesterar även mot en utbyggnad av trafikplats Kungsängen.
De anser att kommunen i planprogrammet negligerar de problem som uppstår för de
boende sydväst om E18. Till exempel har kartorna ingen färgmarkering och
bullersituationen redovisas enbart för området norr om E18.
Det föreslagna verksamhetsområdet och området sydväst om E18 ligger på samma
ursprungliga bergsplatå. Bergsplatån delas av motorvägen som är belägen i ett djupt
sprängt schakt med upp till 6 meter höga sidor, där den nordöstra sidan dominerar i höjd
med ca 10 meter. Det djupa bergsschaktet fungerar som en resonanslåda för det
störande motorvägsbullret och ackumulerar förmodligen även en hel del avgaser. Nu
har även en kraftledning placerats parallellt med motorvägens södra sida och då
vegetation ej får växa upp i kraftledningsgatan så lämnas fritt spelrum för buller och
avgaser att nå fram till bostadsbebyggelsen söder om motorvägen. Det tänkta
verksamhetsområdet kommer att exponeras på ett mycket menligt sätt i vår boendemiljö
eftersom ingen skylande växtlighet tillåts. Hela södra sidan av planområdet är mycket
känsligt för vindar. Blåser det från nordväst ökar motorvägsbullret till ett
öronbedövande dån därifrån. Och blåser det från sydväst blir det viceversa. Det är inte
svårt att föreställa sig vad som kommer att ske ifall man hugger ner den
ljudabsorberande barriär av träd och växtlighet som finns för att ge plats åt ett
verksamhetsområde med huskroppar upp till 4 våningar och däröver; det blir fritt
spelrum även för rakt nordliga vindar att föra in motorvägsbullret bland bebyggelsen på
södra sidan. Dessutom kommer höga byggnadskroppar att reflektera motorvägsbullret
rakt över vägen. Scenariot blir en konstant bullermatta hur än vindarna vänder.
Planprogrammets formulering ”kan komma att fungera som bullerskärmar” visar att
ingen med säkerhet kan garantera att det kommer byggnadskroppar som fungerar som
bullerskärmar. Säkert är dock att den redan idag för höga bullernivån och
föroreningarna på sydvästra sidan av E18 kommer att öka. Även verksamhetsområdet
kommer att alstra en hel del störande oljud. Kommunen och NCC har en hel del
outnyttjad bättre lämpad industrimark i Brunna industriområde där många
industrilokaler långa tider stått tomma. Det finns inget allmänintresse att ta också detta
område i anspråk för industrimark.
De har tagit del av XXX inlaga till kommunen och stöder hens förslag på
vägsträckningar. De instämmer även i hens syn på att lämna ett orört område närmast
E18, ett område som är 400-500 meter brett och som kan fungera som värn för deras
störda boendemiljö. Området kommer dessutom att kunna fungera väl som ett
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rekreationsområde för ekhammarsborna då alla våra nära rekreationsområden är
bebyggda, t ex Svartviken.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
50. Privatperson 33 och 6 st. namnunderskrifter

Framför synpunkter som arbetats fram tillsammans med 7 berörda fastighetsägare kring
Kungsängens trafikplats. De är enhälligt emot utbyggnaden av trafikplats Kungsängen
samt att de inte har några invändningar mot den förberedande planen för Rankhus.
Vad motiverar trafikplatsens utbyggnad och den föreslagna vägsträckningen? Hur är de
ekonomiska och teknisk förutsättningarna? Hur långt har kommunen kommit i
förhandlingarna med vägverket och hur ställer sig Vägverket?
Trafikplats Kungsängen kom till under förutsättning att det inte skulle vara västliga
ramper på grund av närheten till Brunna Trafikplats. Nu är trafikintensiteten högre så
vad är det som gör det möjligt att nu bygga västliga ramper? Därtill kommer
motorvägen, om trafikplatsen byggs ut, att användas som lokalgata mellan
Trafikplatserna vilket de inte tror att Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket ser med
blida ögon på.

De föreslår istället att vägen som utgår från Bygdegårdsvägen via Kasmo industriområde och ut
till Granhammarsvägen dras fram till Västra Rydsvägen och vidare under befintlig viadukt
under E18 och rakt in i Rankhusområdet. Här anslutes även till Hjortvägen medelst en ny väg
genom det nya industriområdet längs E18 på Rankhussidan. Hjortvägens andra ände mynnar
rakt in i avfarten från E18.

Argumenten för förslaget är
 Granhammarsvägen har karaktär av huvudled, vägens kapacitet tas till vara
 Busslinje kan dras Hjortronvägen-industriområdena-Rankhus-pendeltågstationen
 Viadukten så bred att den rymmer bilväg, gångväg och andra aktiviteter,
intrånget i Gröna dalen är marginellt
 Flytten av idrottsplatsen till Gröna dalen underlättas, den får bra tillgänglighet,
 Små konsekvenser för de kringboende, långt från privat bebyggelse och i idag
outnyttjad terräng
 Industriområdena på var sida av E18 binds samman, ingen tung trafik på
Skyttens väg
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
51. Privatperson 35-38

De motsätter sig planprogrammet och framför att planerna för Rankhus får negativa
effekter för familjen framförallt för barnen, som rycks upp från sin trygghet.
Familjeföretaget är beroende av fastighetens markområde och vid en flytt riskerar det
att läggas ned vilket leder till ett sämre ekonomiskt läge, förmodade svårigheter att få
nytt arbete och därmed bidragsberoende. De har lagt ner stora pengar på renovering och
tillbyggnad av huset.
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52. Privatperson 39

Rankhusområdet bör fortsätta att vara strövområde för Kungsängen. Kungsängen bör
istället expandera mot Bro- och Bålstaområdet.
”Fallet” är en av de större fastigheterna inom Rankhusområdet och är belagd med
strandskydd. Fastigheten har anor från 1700-talet och bebos av personer med
referensramar till tidigt 1900-tal. Under 1900-talet sköttes Rankhusområdet av flera
markägare med jord- och skogsbruk på ett föredömligt sätt - idag saknas det helt. Redan
då var området ett omtyckt strövområde för kungsängsbor. Markägarbyten under senare
delen av 1900-talet har lett till områdets misskötsel, därtill kan en rad bränder läggas.
Men området är fortfarande ett attraktivt strövområde med goda kontakter och utblickar
mot Ryssgraven.
Det finns inget behov av strandpromenad över Ekhammar 1:20 och 1:23 samt Kyrkbyn
1:7. En sådan innebär ett flagrant ingrepp i hemfridszonen.
Det behövs bostäder men även strövområden. Rankhusområdets bergiga terräng gör det
mer lämpligt som strövområde än bebyggelsområde. Kungsängens utveckling är en del
av Mälarregionens utveckling med sammanlänkning av områden runt Mälaren och detta
gör att det är mer naturligt att Kungsängen expanderar i riktning mot Bro- och
Bålstaområdet vilket även länsstyrelsen länge hävdat. Parkeringsmöjligheterna vid
Kungsängens station är redan idag starkt begränsade. En utbyggnad mot Bro- och
Bålstaområdet möjliggör utbyggnad av p-platser vid Bro. Därtill är buller från E18 idag
besvärande inom Rankhusområdet.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
53. Privatperson 40-41

De föreslår att befintligt bostadsområde norr om motorvägen bevaras och planläggs för
permanent villabebyggelse. Området kan kanske utökas något.
De anser att Rankhusskogen ska bevaras som strövområde. När nu Kungsängen förtätas
och byggs ut, t ex i Svartviken, finns ett ännu större behov av ett närströvområde för
motion och rekreation. Rankhusskogen har alltid varit och är en riktig skog som
används av boende i Kungsängen för skogspromenader, motion, bär- och
svampplockning etc. Skogen närmast Kungsängen utnyttjas även av Bergaskolan,
dagisgrupper mm då den ligger inom gångavstånd.
Om man ändå väljer att bygga så borde i princip utbyggnaden ske väster om
vattendelaren mot Gröna dalen. På så sätt fås ett brett strövområde med ett ordentligt
strandskydd. Trafikförsörjningen kunde ske genom att Bygdegårdsvägen förlängs under
motorvägen och dras utmed befintlig GC-väg som på så sätt får belysning.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
54. Privatperson 42




Eventuell ändring av trafikplats Kungsängen söder om motorvägen ska ej
påverka befintliga bostäder, dvs. markering ska tas bort från planförslaget.
Arbetsplatsområdet i södra delen av motorvägen ska utgå ur programmet.
Bullerskydd behöver anläggas oavsett ny bebyggelse.
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Befintligt bostadsområde norr om trafikplats Kungsängen planläggs för
permanent villabebyggelse.
Ett närströvområde bibehålles i områdets södra del.
Eventuell ny bostadsbebyggelse i Rankhusskogen samordnas via angöringsväg
på östra sidan av Gröna dalen och samordnas med Kasmo industriområde.
Om ny trafikplats Kungsängen ska genomföras ska ersättning till samtliga
berörda fastighetsägare föreligga innan detaljplaneprogrammet antas.

Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
55. Privatperson 43-44

Trafikplats Kungsängen
Om trafikförsörjningens kärna är oklar (av- och påfart via trafikplats Kungsängen), är
också planprogrammets oklart vilket medför att det svårligen kan fattas några avgörande
beslut angående centrala frågeställningar som t ex förändringar av strandskyddet,
eftersom man då inte kan bedöma exploateringens omfattning och planprogrammets
substans. Kort sagt, planprogrammet är mycket flytande.
En av- och påfart från E18 till Rankhusområdet längre västerut aktualiserar åter frågan
om det kan vara mer realistiskt att börja en eventuell exploatering av området från norr.
Strandpromenad
”Fallet” (Ekhammar 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23) har flera ägare som tillsamman sköter
området enligt gemensam syn och gamla traditioner. Bostadshuset ligger närmare än 20
meter från stranden. Vid stranden finns olika typer av anläggningar; kajkonstruktion av
sten, gemensam badplats, cementbrygga, båtplatser. I anslutning till strandmiljön på
1:20 finns också vår dricksvattenbrunn och en väl utnyttjad jordkällare. De geotekniska
förutsättningarna för en vandringsled vid grannfastigheten i söder, Kyrkbyn 1:7, är
synnerligen dåliga då det ovanför ligger en instabil rasbrant full v sprängsten. Stranden
under vattenytan är mycket brant och, enligt dykare, formad som en hylla med
obehaglig överhängskaraktär vilken eroderats fram av de starka strömmarna.
Den föreslagna vandringsleden längs stranden torde kunna rubriceras som förberedelse
till grovt hemfridsbrott och vi tänker inte under några omständigheter upplåta vår sedan
100 år vårdade mark till allmän vandringsled/strandpromenad. De hoppas att ansvariga
planerare inte är så respektlösa utan att vandringsleden är en grov skiss som kommit till
utan kännedom om lokala förutsättningar. Alltsedan gamla tider har det funnits ett
gångstråk på berget strax ovanför vår mark med utsikt både över våra tomter och
Mälaren. Detta stråk har förbundit Rankhus med Stigstorp och kan med fördel fortsätta
att göra det. Om närkontakt önskas med vattnet kan stigen norr om våra tomter böja ned
mot Mälaren på ett naturligt sätt.
Naturvärden
”Fallet” är gammal kulturmark med sina rötter i torpet Carlberg från ca 1850 (se
häradskartan från 1860). Denna ängs- och lundmark har sedan denna tid slagits med lie
och görs så än idag för att bevara en ursprunglig karaktär och en avsevärd artrikedom
(biologisk mångfald). Vi kommer att söka EU-bidrag för slåtteräng för att bekräfta och
stödja denna insats för miljön. ”Fallet” är en väl sammanhållen enhet och drivs på ett
enhetligt sätt med största respekt för de natur- och kulturvärden vi förvaltar. Vi kan
bevara naturen och verka för den biologiska mångfalden i egen regi. Enligt programmet
skall naturvärden skyddas men en strandpromenad inom vårt område skadar naturen.
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Strandskydd
Ett strandskydd på 300 meter längs Mälarstranden är ett riskintresse och skall
bibehållas. Avstegen från strandskyddet motiveras inte i programmet. Programmet
avhandlar en essentiell del av kungsängs- och brunnabornas närströvområde och detta
bör med strandskyddslagens hjälp hållas intakt.
Allmänt
 Vi ser ingenting i detta planförslag som explicit speglar en intention att ta
hänsyn till och respektera de privata markägare som redan finns i området.
 På sid 22 i planprogrammet och även senare föreslås att den ena
höghusbebyggelsen skall motivera/legitimera den andra. Ett sådant resonemang
är barockt.
 Angående nollalternativet så tror vi att många ansvarskännande
natur/friluftsintresserade i Kungsängen och brunna skulle ställa upp och på
frivillig basis hålla t ex området kring Rankhus och Stigstorp i ett gott öppet
skick om en exploatering uteblev och området arrenderades av kommunen.
 Landskapsprofilen på sid 13 i programmet är alltför summarisk och missar
mycket; den förlorar därför i trovärdighet och sin mening.
 Porten till Upplands-Bro från Stockholm via Stäketsön utgörs nu av den
miljöförstörande monstruös bergkrossanläggning. Vi hoppas att detta inte är
signifikativt för kommunens inställning till natur och miljö utan att politikerna
respekterar de befintliga naturvärdena och privata fastighetsägare.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
56. Privatperson 45

Har under sitt liv tillbringat mycket tid i Rankhusområdets natur, ser med fasa hur den
möjligheten är på väg att försvinna. Inser att det är nödvändigt att bygga bostäder men
undrar till vilket pris och i vilka former.
Framför att här finns ett unikt ursvenskt natur- och kulturlandskap som på egna villkor
fått växa fram och som hyser en bred flora och fauna. Det är unikt att sådan natur
fortfarande existerar på ett sådant här kort avstånd från storstaden, sällan kan en sådan
tystnad och frid omsluta en människa på ett så kort avstånd från en större ort.
Omgivningar som dessa bör bevaras och tilldelas speciell respekt. Är det inte just tack
vare den här ovärderliga naturen som man bosatt sig här i Upplands-Bro. Varför tar inte
kommunen vara på och vårdar denna unikt historiska naturskatt?
Att anlägga bostadsområden och publika ”grönområden” kommer att rasera allt detta
och ge stereotypa, förfabricerade ytor som gjorda för att skräpas ned och nötas.
Intrånget i strandskyddsområdet medför att strandområdet som är skört och fågelrikt
inte kommer att stå pall för den stress som utbyggnadsplanerna kommer att orsaka.
Brutala ingrepp som de planerade lämnar oläkbara sår i natur och miljö.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
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57. Privatperson 46

Motsätter sig att området bebyggs, att vandringsstråk längs stranden anläggs samt anser
att strandskyddsområdet ska bevaras med följande argument.
Vandringsleden med vidlyftiga konstruktioner på berg och stup och bryggor i
vassvikarna blir kostsamt att anlägga och underhålla för skattebetalarna. Dessutom
föreslås att stråket under hemfridsbrottsliknande former läggs på privat strandmark och
vandaliserar trädgårds-, brygg- och andra anläggningar i ett gammalt kulturlandskap.
Kungsängen Kanotklubb har därtill sin brygga nedanför ”Sjövillan” Sedan över100 år
finns en bra fungerande promenadväg från Lilltorpet till Stigstorp där man går i skön
och omväxlande skogsnatur. Man kan här lätt från flera ställen nå strand och orörda
klippor.
Motorvägen med dess buller och nödvändig ombyggnad skapar enorma långsiktiga
problem. Ett unikt, orört lättillgängligt naturområde går till spillo. Husen kommer att
ligga på långt och obekvämt avstånd till pendeltåg, affärer och annan service i
Kungsängens centrum. En bil med tillhörande avgaser kommer att bli en nödvändighet
för varje hushåll. Värna om de befintliga innevånarnas/skattebetalarnas intressen och
sälj inte ut deras ströv- och naturområden. Kommunen/HSB föreslås inventera sina
egendomar för att finna lämpligare områden att bebygga.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
58. Privatperson 47

Vi finner det märkligt att man i planprogrammet föreslår att sammanlänkningen
Rankhus-Brunna ska ske över Konstvägen som går rakt igenom och delar
bostadsområdena i norra brunna. Redan idag utgör trafiken på Konstvägen ett av de
största miljöproblemen i norra brunna i form av starkt trafikbuller och avgaser där ett
antal hus bara ligger 10-12 meter ifrån denna väg. Ur säkerhetssynpunkt utgör trafiken
också en stor risk, inte minst för barnen som ska till och från skolan.
Ett bättre förslag som nämndes på mötet är att dra matarvägen från norra delen av
Rankhus intill regementets område direkt ut till Granhammarsvägen. Detta torde inte
vara ett problem eftersom denna mark ägs av kommunen och HSB. Det är också viktigt
att denna nya väg byggs innan utbyggnadsarbetena med medföljande byggtrafik inleds.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
59. Privatperson 48-49

Vid en mindre ”marknadsundersökning” gjorde vi en rundvandring på ca 45 minuter för
att se om det fanns ett intresse av att ha ett verksamhetsområde på norra sidan av
motorvägen. Det visade sig att 9 av 10 som öppnade dörren var positiva till att vi
engagerade oss i att bevara detta verksamhetsområde som ett grönområde dvs. som det
är idag.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
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60. Privatperson 50 och 34 st. namnunderskrifter

Låt denna underbara skog få vara ifred med sina stora vackra berg och alla fina träd och
övrig natur! Vi behöver verkligen få ha kvar hela denna ljuvliga skog som ger oss
livsglädje och rekreation! Man har ju redan skövlat vid Svartviken däruppe och även
tagit bort den vackra skogskullen i Furuhällskvarteret! Vidare håller man på vid
Vattentornet med mera! Alla träd och övrig växtlighet är dessutom nödvändigt och
nyttigt för syrets skull! Allt detta påverkar även många förutom de som bor i området
som vill kunna ha ett skönt friluftsliv där vid olika tillfällen! Även djuren blir
påverkade!
61. Privatperson 51-52

1. Den nordliga matarvägen via Konstvägen måste flyttas norrut.
Genomfartsvägar ska dras utanför bostadsområden. Enligt konsult i panelen beräknas
trafiken till 10-15 000 fordon/dygn. Bostadsområdet är tättbefolkat och många barn bor
utmed Konstvägen och angränsande gator. Husen ligger 5-15 meter från vägen. Vägen
behöver istället placeras norr om Brunna strax norr om bebyggelsen. Kollektivtrafiken
kan då gå i cirkel från Kungsängens station, runt Kungsängen, förbi Tibble, Brunna och
Livgardet och igenom Rankhus tillbaka till stationen. Av det som sades på mötet tolkar
jag det som att HSB kan tänka sig att bekosta en sådan väg.
2. 3000 bostäder är för mycket i Rankhus. Området närmast Livgardet ska förbli
obebyggt.
Det enda rekreationsområdet inom gångavstånd i Brunnas närhet bebyggs. Även
personer som bor utanför de angränsande områdena använder Rankhus för rekreation.
Vi är inte emot hela bygget men vi anser att man inte ska bebygga hela
Rankhusområdet. Skrinlägg planerna på bebyggelse i den nordliga delen, med andra ord
området som gränsar till Stigstorp, rakt in mot Koloniområdet/Konstvägen och
Livgardet i norr. Då får brunnaborna och rankhusborna ett gemensamt
rekreationsområde. I den södra delen är det viktigt att ett rejält bälte av skog lämnas
kvar mellan Gröna dalen och bebyggelsen. Är den kommunala miljöplanen från
1970/80-talet beaktad?
3. Det blir för trångt.
3000 nya bostäder ger 6-10 000 nya invånare. Det blir väldigt trångt. Om man halverar
antalet bostäder blir antalet människor i området bättre dimensionerat i förhållande till
den yta som finns. Många av oss som flyttade hit för att bo i ostörd natur och för att
Mälaren ligger nära. Vi blir besvikna om det byggs hus hela vägen upp till Livgardet
och än värre om Konstvägen används som matarväg.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
62. Privatperson 53 och 73 st. namnunderskrifter

Vi protesterar mot industribyggnation i det natursköna Rankhusområdet.
63. – 106. har lämnat in samma yttrande.
63. Privatperson 54-55
65. Privatperson 58-59
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66. Privatperson 60
67. Privatperson 6-7
68. Privatperson 61-62
69. Privatperson 63
70. Privatperson 64-65
71. Privatperson 26-27
72. Privatperson 66-67
73. Privatperson 53
74. Privatperson 68-69
75. Privatperson 16-17
76. Privatperson 4 och 70
77. Privatperson 71-72
78. Privatperson 8-9
79. Privatperson 73-74
80. Privatperson 75-76
81. Privatperson 77-78
82. Privatperson 79-80
83. Privatperson 81-82
84. Privatperson 83-34
85. Privatperson 85-86
86. Privatperson 87-88
87. Privatperson 89-90
88. Privatperson 91 och 129
89. Privatperson 92
90. Privatperson 93-94
91. Privatperson 95-96
92. Privatperson 33-34
93. Privatperson 97-98
94. Privatperson 99
95. Privatperson 100 (*)
96. Privatperson 101 (*)
97. Privatperson 102 (*)
98. Privatperson 35-37 (*)
99. Privatperson 103 (*)
100. Privatperson 104 (*)
101. Privatperson 105 (*)
102. Privatperson 106 (*)
103. Privatperson 107-108 (*)
104. Privatperson 109-110
105. Privatperson 111
106. Privatperson 112-113

Följande ändringar, tillägg och kompletteringar skall beaktas, utredas och redovisas
offentligt:
 Skrafferat område för Trafikplats Kungsängen söder om motorvägen tas bort
från planförslaget.
 Arbetsplatsområdet i södra delen mot motorvägen utgår ur planprogrammet.
 Befintligt bostadsområde norr om Trafikplats Kungsängen bevaras och
planläggs för permanent villabebyggelse.
 Ett närströvområde för det fria friluftslivet med minst 700 meter bredd skapas i
områdets södra del från motorvägen och befintligt bostadsområde i Rankhus.

55(60)
Samrådsredogörelse 1, Detaljplaneprogram för Rankhusområdet







Angöringsväg via östra sidan av Gröna dalen till eventuell ny bostadsbebyggelse
i Rankhusskogens mellersta del samordnas med ny trafiklösning för Kasmo
industriområde och inarbetas i detaljplaneprogrammet.
Alternativ med maximalt 1400-1500 bostäder i blandad bebyggelse och bevarat
lagstadgat strandskydd redovisas.
Miljökonsekvensutredning genomförs där Rankhusprojektets påverkan på
befintlig bebyggelse och boendemiljö i Gamla Kungsängen samt belastning på
Kungsängens centrum redovisas.
Om ny trafikplats Kungsängen bibehålles skall avtal om ersättning till samtliga
berörda fastighetsägare föreligga innan detaljplaneprogrammet antas.
Om Rankhusprojektet i någon form över huvudtaget skall genomföras skall
genomförandetiden maximeras till lagstadgade 15 år för hela området.

(*)
Protesterar mot utbyggnaden av Rankhusområdet och motsätter sig tvångsinlösen av
fastigheten.
Tar därvid stöd av Expropriationslagen, PBL samt den utvidgade EU-rätten angående
äganderätt och frågar efter vilken paragraf som kommunen anser sig ha stöd av för
expropriering.
Anser att annan mark finns tillgänglig i Brunna för etablering av verksamheter. Anser
även att argumentet för verksamheter att området är bullerstört ej håller då bullret idag
ej uppfattas som störande och att bullerskydd kan anordnas på norra sidan i likhet med
det som gjorts för Svartviken.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
107. Privatperson 114-115

Det planerade verksamhetsområdet stryks ur både planprogrammet och översiktsplanen.
Området planläggs som bostadsområde istället.
Argumenten är; det finns annan mark för verksamhetsområde i kommunen, ifrågasätter
om det finns efterfrågan på industrimark, samt att det är möjligt att uppföra bostäder i
stället om kommunen åtar sig att bekosta bullerskydd i likhet med de bullerskydd som
sätts upp på motorvägsbron åt Svartvikshållet.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
108. – 112. Privatperson 111, 108, 117-118, 111 och 116

Protesterar mot utbyggnaden av Rankhusområdet och motsätter sig tvångsinlösen av
fastigheten.
Tar därvid stöd av Expropriationslagen, PBL samt den utvidgade EU-rätten angående
äganderätt och frågar efter vilken paragraf som kommunen anser sig ha stöd av för
expropriering.
Anser att annan mark finns tillgänglig i Brunna för etablering av verksamheter. Anser
även att argumentet för verksamheter att området är bullerstört ej håller då bullret idag
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ej uppfattas som störande och att bullerskydd kan anordnas på norra sidan i likhet med
det som gjorts för Svartviken.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
113. Privatperson 126 och 42 st. namnunderskrifter

De ser stora nackdelar med en genomfartsled då detta leder till ökad trafik på
Konstvägen:
 Beräkningarna hur bilrörelserna kommer att ske tror de inte kommer att
överensstämma med verkligheten då de flesta troligen kommer att handla i
Coop Forum och då använda Konstvägen. Därtill kommer resor till skolor,
förskolor och företag i Brunna.
 Det finns risk för tung trafik på Konstvägen under byggtiden innan de
sammanbindande gatorna byggts ut.
 Konstvägen har inte tillräcklig kapacitet för en trafikökning. Det är heller
inte lämpligt med en trafikökning med tanke på angränsande tomter,
bullernivå, farlig trafikmiljö, utsläpp av avgaser, lugnt och naturskönt läge.
 Fler än de som bor längs med Konstvägen berörs. Alla boende i Brunna
påverkas av förändrad miljö, se punkten ovan, och av förändrat värde på
fastigheterna.
I stället för att Konstvägen används föreslår de att en väg anläggs uppe vid militärens
övningsområde eller att det ursprungliga förslaget med Musikvägen används.
Musikvägen kantas inte på samma sätt som Konstvägen av bostäder och trädgårdar.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
114. Privatperson 127-128

De motsätter sig bestämt ”denna fullständigt hänsynslösa utbyggnad av området, där
varken rekreationsvärden eller naturkvalitéer beaktas”. I yttrandet konstateras att deras
närnaturområde föreslås bebyggas och att ”asfaltvägar och anlagda parker” har inte
samma rekreationsvärde som strandszonen och skogarna har idag.
De ser stora nackdelar med Konstvägen som en genomfartsled då detta leder till ökad
trafik och därmed föroreningar och buller som konsekvens.
Kommentar:
Se kommentarerna i kap 3.
5. Resultatet av samrådet
Följande kompletteringar och revideringar görs i planförslaget till följd av
synpunkter, som har inkommit under utställningen:



Planområdet har reviderats: området söder om E18 har avgått
Markanvändningskartan har kompletterats med inslag av grönområden
inom bostadsbebyggelseområden
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Markanvändningskartan har ändrats i vissa delar närmast Mälaren, där
idag bebyggda delar har fått betackning ”områden med fortsatt
nuvarande markanvändning” och nya utbyggnadsområden kallas för
”bebyggelse, hänsyn till tillgänglighet för allmänhet”
Markanvändningskartan har ändrats så att området för trafikplats
Kungsängen har minskats något
Markanvändningskartan har ändrats så att området norr om
verksamhetsområdet har fått beteckning ”bostäder och/eller icke
störande verksamheter”
Planprogrammet har kompletterats med avsnitt av strandområden och
strandskydd. Särskilda skäl för upphävandet av strandskydd på vissa
delar har presenterats
Linjen som markerar det gällande strandskyddsområdet i
markanvändningskartan har rättats till
Planprogrammet har ändrats så att tidigare kapitel ”Översiktlig
miljöbedömning” har bearbetats till en behovsbedömning

För följande yttranden har samtliga framförda synpunkter inte tillgodosetts i
programskedet:


























Upplands-Bro Naturskyddsförening
Friluftsfrämjandet, lokalavdelningen Kungsängen-Bro
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktförbund
Kungsängens Villaägarförening
Privatperson 4
Privatperson 6-7
Privatperson 10
Privatperson 11
Privatperson 12-13
Privatperson 14-15
Privatperson 16-17
Privatperson 18
Privatperson 19-20
Privatperson 21
Privatperson 22
Privatperson 23
Privatperson 24
Privatperson 25
Privatperson 26-27
Privatperson 28
Privatperson 30-31
Privatperson 32
Privatperson 33 och 6 st. namnunderskrifter
Privatperson 34
Privatperson 35-38
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Privatperson 39
Privatperson 40 och 41
Privatperson 42
Privatperson 43-44
Privatperson 45
Privatperson 46
Privatperson 47
Privatperson 48
Privatperson 49
Privatperson 50 och 34 st. namnunderskrifter
Privatperson 51-52
Privatperson 53 och 73 st. namnunderskrifter
Privatperson 54-55
Privatperson 56-57
Privatperson 58-59
Privatperson 60
Privatperson 6-7
Privatperson 61-62
Privatperson 63
Privatperson 64-65
Privatperson 26-27
Privatperson 66-67
Privatperson 53
Privatperson 68-69
Privatperson 16-17
Privatperson 4 och 70
Privatperson 71-72
Privatperson 8-9
Privatperson 73-74
Privatperson 75-76
Privatperson 77-78
Privatperson 79-80
Privatperson 81-82
Privatperson 83-84
Privatperson 85-86
Privatperson 87-88
Privatperson 89-90
Privatperson 91 och 129
Privatperson 92
Privatperson 93-94
Privatperson 95-96
Privatperson 97-98
Privatperson 99
Privatperson 100
Privatperson 101
Privatperson 36-37
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Privatperson 103
Privatperson 104
Privatperson 105
Privatperson 106
Privatperson 107-108
Privatperson 109-110
Privatperson 111
Privatperson 114-115
Privatperson 126 och 42 st. namnunderskrifter
Privatperson 127-128
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MKB för Rankhus etapp 1
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Sammanfattning
Detaljplan Rankhus etapp 1 är första etappen i utvecklingen av Rankhusområdet.
Detaljplanen omfattar ca 2900 bostäder, skolor och förskolor, sporthall samt en
mindre andel kommersiella lokaler och handel. En strandpromenad längs
Ryssgravens västra strand möjliggörs även. Längs E18 samt de större
lokalvägarna inom planområdet planeras flerfamiljshus. I de inre delarna av
området förslås lägre tvåvåningsbebyggelse i form av t.ex. radhus. På berget,
väster om Ryssgraven, och intill avfart från E18 föreslås ett 10-våningshus som är
tänkt att vara ett nytt landmärke för Kungsängen.

Huvudsakliga miljökonsekvenser
Planalternativet medför generellt att ett skogsbeklätt kuperat landskap i stora
delar exploateras och ersätts med bl.a. bebyggelse och vägar. I de norra och östra
delarna av planområdet kommer topografin delvis bevaras medan i de södra och
västra delarna kommer planområdet sprängs ned för att klara kraven på lutning
på huvudgator samt anslutning till befintliga vägar. Längs E18 planläggs större
kvartersstrukturer, dock inte naturområdet E18/Gröna dalen som avsätts som
Natur. De största konsekvenserna av planalternativet beskrivs kort nedan.
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Största konsekvenserna för landskapsbilden bedöms uppstå kring de känsliga
landskapsavsnitten vid Gröna dalen och Ryssgraven. Ny bebyggelse ansluter
direkt mot Gröna dalen och inramningen av dalen kommer att brytas och delvis
försvinna. Den nya gatan bedöms utgöra en bredare struktur i landskapet som
sämre smälter in. Vid Ryssgraven bedöms värdena vara såväl lokala, regionala
som nationella (riksintresset). Området upplevs från såväl E18, Kungsängen som
vattenrummet och rekreationsområden kring Ryssgraven. Störst påverkan
bedöms 10-våningshus medföra, men ur vissa vinklar bedöms även
flerfamiljshusen kring ”Kungsvägen” kunna påverka landskapsbilden. Förändringen
bedöms som påtaglig på nära håll, men troligen mer nedtonad på håll beroende
på val av material och färg m.m. Området bedöms även bli mer påtaglig under de
mörkare tiderna på dygnet pga. belysning. Sammantaget bedöms konsekvenserna
som måttlig till eventuellt stora och negativa. Osäkerheter finns då siktstudier från
t.ex. Ryssgraven saknas.
Planförslaget innebär att en fornlämning och en övrig kulturhistorisk lämning
behöver tas bort samt att kulturlandskapet (bl.a. gamla vägsträckningar)
försvinner i stora delar av planområdet. Många forn- och kulturlämningar sparas
och hamnar i ett område avsatt som natur, men hamnar delvis lite ur sitt
sammanhang. Konsekvensen bedöms sammanlagt som måttlig och negativ.
För naturmiljön bedöms merparten av de högre naturvärdena sparas i och med att
området längs Ryssgraven och området mellan E18/Gröna dalen avsätts som
Natur. Dock bedöms planförslaget medföra en måttlig och negativ påverkan på
spridningssamband.
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Planförslaget innebär att två skolgårdar inte uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer
för ljudmiljön vid yta som avses för pedagogisk verksamhet. Konsekvensen
bedöms som måttlig och negativ.
För resursutnyttjandet bedöms planförslaget medföra en omfattande omdaning av
området. Konsekvensen bedöms som måttlig och negativ.
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Föreslagen dagvattenhantering ger möjlighet för recipienterna att nå uppsatta
miljökvalitetsnormer. Planen innebär inte att utflödet från området ökar vid ett
10-års regn. Planen är anpassad för att klara högre flöden (100-års regn), då
dagvatten leds via grönytorna ut från planområdet. Vid kraftigare nederbörder
bedöms därmed utflödet från planområdet mot t.ex. Gröna dalen öka. Detta i sin
tur medför att belastningen ökar på nedströms VA-nät som redan i nuläget är hårt
belastat. Sammantaget bedöms dock planförslaget medföra måttliga och negativa
konsekvenser.
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Tabell 1 Sammanställning av konsekvenser och inarbetade åtgärder för
planalternativet jämfört med nollalternativet.
Grad av
konsekvens
och färgkod
Aspekt

Landskap

Mycket stor
negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Nollalternativ
Ingen förändring inom
planområdet
Liten till måttlig
förändring utanför
planområdet (Stäksön)
och igenväxning av
Rankhusängen
Liten
Fortsatt igenväxning
kring kulturmiljöobjekt

Kulturmiljö

Naturmiljö

Rekreation
& friluftsliv

Ingen eller eventuellt
liten påverkan. Eventuell
risk för att naturvärden
försvinner pga. skötseln
inte anpassas
Ingen förändring.
Fortsatt svårtillgängligt
och klätterklippan säkras
inte.

Bättre luftkvalité, lägre
halter kvävedioxid

o:\sto3\sgm\2017\1320028817\3_teknik\n\dokument\beskrivningar\mkb\mkb etapp 1 rankhus 171107.docx

Människors
hälsa

Resursutnyttjande

Vatten

Ingen förändring för
ljudmiljö och riskbild

Ingen förändring

Risk för fler kraftiga
regn och därmed fler
överbelastningar i
nedströms VA-nät.

Måttlig
negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Planalternativet
Måttlig till ev. stor
Naturligt landskap
försvinner, omfattande
omdaning, påverkan på
känsliga landskapsrum

Måttlig
Två lämningar tas bort,
kvarvarande lämningar
hamnar något ur sitt
sammanhang, påverkan på
kulturhistoriska landskapet
Förbättrad tillgänglighet,
ökad skötsel
Måttlig
Stora markområden tas i
anspråk och delar av
spridningssamband
försvinner
Liten
Stort område tas i anspråk,
dock redan starkt påverkat
av trafiken från E18.
Passager genom området
säkerställs.
Ökad tillgänglighet med nya
stigar, ökad trygghet i Gröna
dalen
Måttligt
Två skolgårdar uppfyller inte
gällande riktvärde.
Liten
Delar av parkmark
(uppmuntrar till vistelse)
inom 20-30 meter från E18
med halter PM10 över MKN
och förhöjd individrisk.
Miljökvalitetsmålet för frisk
luft för PM 10 uppnås inte i
hela planområdet
Måttlig
Kuperat område där
planförslaget medför stor
omdaning.
Måttlig
Påverkan på nedströms vanät vid höga flöden. Vid
100-års flöde sker
översvämning av befintlig
gc-tunnel.

Försumbar
konsekvens

Positiv
konsekvens

Inarbetade åtgärder
Marklov för träd i områden som
avsatts som Natur längs
Ryssgraven och E18/Gröna
dalen.
Reglering av högsta tillåtna
byggnadshöjd.
Flytt av pumphus från
Rankhusängar
Varierande byggnadssiluett
längs de större gatorna.
Kvarvarande fornlämningar
hamnar inom Natur
Skyddsavstånd på 25 meter
hålls överlag.

Högre naturvärden är överlag
avsatta som Natur med marklov
för trädfällning.

Strandpromenaden regleras i
plankartan med möjlighet att i
senare skede upprätthålla
skyddsavstånd vid klätterklippan
(skyddsavstånd säkerställs dock
inte).

Yta avsatt för
bullerskyddsåtgärder längs E18.
Hälften av skolgård ska ha ekv.
ljudnivå på högst 50dBA.
Ekv. ljudnivå på högst 50 dBA
på hela förskolegården
Bebyggelsen placeras minst 50
meter från E18

Höjdsättning som reglerar viss
terränganpassning i delar av
planområdet
Höjdsättning som säkerställer
avrinning vid 100-års flöde.
Fördröjningskrav på
kvartersmark.
Krav på max. utsläpp från
planområdet vid 10-års regn.
Avskärande diken.
Krav på jordmån ovan
bjälklager.
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Miljöpåverkan under byggtiden är till stor del övergående och upphör när byggnationen avslutats. Vattenhanteringen under byggtiden bedöms bli viktig med
tanke på bl.a. grumling, kväveutsläpp vid sprängning, risk för läckage/olycka.
Sprängning, schaktning, eventuell bergkrossningsanläggning och andra bullrande
arbeten bedöms medföra störningar för rekreationsutövare och djur i området
samt eventuellt närboende. Tillgängligheten till området bedöms även vara delvis
begränsad under byggtiden. Byggtiden påverkar också klimatet pga. fler
energikrävande moment. Eftersom planområdet bedöms byggas ut etappvis under
relativt många år blir en utmaning att logistiskt bl.a. planera och förvara
massorna på ett effektivt sätt som även minimerar miljöpåverkan under
byggtiden. Trots återanvändning inom planområdet förväntas ett överskott av
bergmassor finnas inom planområdet.
Kumulativa och indirekta effekter fram till år 2030 bedöms främst utgöras av
sociala aspekter som härrör från den stora befolkningsökningen. Goda kopplingar
mellan Kungsängen och Rankhus samt Brunna bedöms vara viktiga för att
integrera områdena. Ett större tryck bedöms även uppstå på rekreationsområden
utanför planområdet.
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De största kumulativa och indirekta effekterna bedöms uppstå efter år 2030 när
resterande delarna av planprogrammet Rankhus byggs ut. Störst påverkan
bedöms ske på bl.a. landskapsbilden, det rörliga friluftslivet samt
spridningssambanden för flora och fauna. Inom länsstyrelsens beslutade
skyddsavstånd för Kungsängens skjut- och övningsfält behöver även ljud- och
riskbilden redas ut. Dagvatten- och masshanteringen bedöms bli viktiga frågor
även i nästa skede. För kommande etapper bör inledningsvis en kartstudie göras
där brister och värden identifieras för olika aspekter. Detta kan resultera i att
”undviksområden” identifieras där många värden sammanfaller. En strukturplan
bör tas fram där identifierade viktiga stråk och samband utgör underlag till att
inledningsvis klargöra vilka stråk, bredder och naturmiljöer som behöver
sparas/utvecklas för att stråkens funktion som spridningssamband och
rekreationsstråk bibehålls och säkerställs. Efter detta bör stråken geografisk
avgränsas.
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1.

Bakgrund
Upplands-Bro kommun har påbörjat planering kring Rankhusområdet, som ligger i
sydöstra delen av kommunen. Ett planprogram har varit utsänt för samråd hos
berörda parter under 2005 och antogs av kommunstyrelsen 2009. Planarbetet
avstannade därefter i väntan på dåvarande Vägverkets förstudie och
ställningstagande gällande trafiksituationen vid Kungsängens trafikplats.
Detaljplanering och utbyggnad av Rankhusområdet planeras ske etappvis i totalt
sju etapper. Först ut är förestående detaljplan Entré Rankhus-DP1 som utgör
etapp 1. Entré Rankhus-DP1 omfattar de södra delarna av planprogramsområdet
(Figur 1). Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, tillhör Entré Rankhus-DP1 och
är framtagen av Ramböll på uppdrag av Villamarken Exploatering i Stockholm AB
(Villamarken), ABT Rankhus AB (ABT) och Norrboda Rankhus Krysset AB
("Kilenkrysset").

VIBY
BRUNNA

KUNGSÄNGEN

STÄKSÖN
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Figur 1. Översiktskarta där lila linje utgör detaljplanegräns för Entré RankhusDP1.©Open Stockholm, © Lantmäteriet Geodatasamverkan.
Det aktuella markområdet ägs av Villamarken, ABT-bolaget/Kilenkrysset,
Upplands-Bro kommun samt 10 stycken privata markägare. Detaljplanen omfattar
ca 61 ha varav ca 7 ha utgörs av vattenområde. Avsikten är att planområdet
utvecklas med ca 2900 bostäder varav ca 100 utgör äldreboendeenheter samt
tillhörande social infrastruktur som skola och förskola. Detta innebär att
Kungsängens befolkning ökar med ca 30 %. Detaljplanen är också tänkt att
möjliggöra för skolor och förskolor, sporthall samt en mindre andel kommersiella
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lokaler och handel vid trafikplatsen. Detaljplanen möjliggör för centrumändamål i
bottenvåningarna i utvalda kvarter. Inom arbetet för detaljplanen planeras också
en strandpromenad längs Mälarens strand.

2.

Planprocess och miljöbedömning
En detaljplan ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) visa regleringar för
markanvändningen inom ett avgränsat område. En behovsbedömning ska utföras
för att avgöra hur planen kan komma att påverka omgivningen. Om kommunen
bedömer att detaljplanen kan medföra en betydande påverkan på miljö, hälsa
eller hushållning med naturresurser, ska en MKB upprättas.
Behovsbedömningen är en första avgränsning av innehållet i MKB, som ska vara
inriktad på att beskriva de konsekvenser som förväntas innebära en betydande
miljöpåverkan. Övriga miljövärden som är aktuella för området, men där
detaljplanen inte antas medföra betydande påverkan, hanteras endast i
planbeskrivningen. Avgränsningen av MKB ska samrådas med berörda kommuner
och länsstyrelser.
Efter avgränsningsfasen följer arbete med att ta fram ett planförslag och en MKB.
Dessa ska via samråd hållas tillgängliga för berörda kommuner, myndigheter och
allmänhet, som ska ges möjlighet att yttra sig över planförslaget. Länsstyrelsen
har då rollen som yttrande instans och samrådspart. Efter samrådet omarbetas
planförslaget och MKB vid behov för att sedan ställas ut som ett färdigt förslag.
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Om inga överklaganden inkommit antas detaljplanen via kommunalt beslut och
MKB får då status som godkänd handling. När detaljplanen har antagits ska en
sammanställning upprättas som redovisar hur miljöaspekterna har integrerats i
planen, hur synpunkter från samråd har beaktats, skäl till att detaljplanen har
antagits istället för de alternativ som övervägts samt åtgärder för uppföljning och
övervakning. Sammanställningen ska göras tillgänglig för samrådskretsen.
Redan i planprogrammet (år 2009) klargjordes att utvecklingen i området kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. I samband med starten av
detaljplaneprocessen (år 2015) påbörjades en behovsbedömning. Arbetet med
miljöfrågor i form av framtagande av underlagsutredningar och anpassningar av
planen har skett parallellt med detaljplanearbetet. Utredningar har tagits fram
med avseende på, naturvärden, spridningssamband, ekosystemtjänster,
dagvatten, VA, geoteknik, trafik, luft, buller, risk, tillgänglighet och arkeologi samt
hantering av bergmaterial. Utredningarna har legat till grund för denna MKB.
Utöver ovan har även studier gjorts avseende påverkan och anpassningar till
landskapet.
Upphandling för framtagande av MKBn gjordes i maj 2017. Ett skriftligt samråd
med länsstyrelsen avseende avgränsning av MKBn genomfördes under juni-juli
2017.
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Detaljplanen med tillhörande MKB bedöms vara under samråd från december
2017 till slutet februari 2018. Bemötande av inkomna synpunkter hanteras under
andra kvartalet 2018. Granskning bedöms ske under tredje kvartalet 2018 och
planen bedöms kunna gå till antagande i första kvartalet 2019. Utveckling av
området kan i så fall påbörjas under andra halvan av 2019 och en bedömd första
inflyttning kan ske 2021.

2.1

Metod och bedömning av konsekvenser

En MKB är både en process och ett dokument som fungerar som beslutsunderlag.
Processen kring MKB ska integrera miljöaspekterna i planeringen så att en hållbar
utveckling främjas. Arbetet med MKB ska också ge möjlighet till en ökad insyn för
allmänhet och organisationer och på det sättet bidra till ett breddat
kunskapsunderlag. Dokumentet MKB sammanfattar processen och slutsatserna är
ett viktigt beslutsunderlag för detaljplanen.
MKB ska beskriva den föreslagna detaljplanens påverkan på miljö, människors
hälsa och hushållningen med naturresurser. MKB ska visa vad som är viktigt att
tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller begränsa påverkan på
omgivande miljö. För att bedöma vilka miljökonsekvenser som uppstår jämförs
föreslagen detaljplan med en situation utan att planen genomförs, ett så kallat
nollalternativ (se vidare i avsnitt 2.3.1).
Konsekvenserna bedöms utifrån planens inverkan på olika miljövärden, se Tabell 2
och 3. Höga värden och stora förändringar kan ge stora miljökonsekvenser. Man
beskriver också om konsekvenserna är negativa eller positiva, kumulativa,
samverkande eller reducerande. Konsekvensbedömningen omfattar det som är
reglerat i detaljplanen, det vill säga markanspråk inklusive inarbetade
skadeförebyggande åtgärder.
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Tabell 2. Matris för bedömning av konsekvenser, exempelfärger för negativa
konsekvenser (se även Tabell 2).

Stort
miljövärde
måttligt
miljövärde
litet
miljövärde

Stor
förändring
mycket stor
konsekvens
stor
konsekvens
måttlig
konsekvens

Måttlig
förändring
stor
konsekvens
måttlig
konsekvens
Liten
konsekvens

Liten
förändring
måttlig
konsekvens
Liten
konsekvens
Försumbar
konsekvens

7 av 90

MKB för Rankhus etapp 1
Unr 1320028817

Tabell 3. Förklarande text om graden av konsekvenser.
Grad av konsekvens

Förklaring

Mycket stor
negativ konsekvens

Stor påverkan på högsta värde som exempelvis Natura 2000område, riksintresse eller mycket skyddsvärda arter. Påverkan är
så omfattande att värdet försvinner helt eller påverkas i mkt hög
grad. Många människor drabbas.

Stor negativ
konsekvens

Stor påverkan på måttligt värde eller måttlig påverkan på högt
värde, exempelvis naturreservat, bevarandevärt odlingslandskap
eller kulturhistorisk bygd. Påverkan är så omfattande att värdet
påverkas i hög grad. Många människor drabbas.

Måttlig negativ
konsekvens

Måttlig påverkan på måttligt värde, exempelvis område i
kommunalt program eller liknande. Måttliga negativa effekter på
värdet, som minskar i omfattning eller kvalitet. Relativt få
människor drabbas.

Liten negativ
konsekvens

Liten påverkan på måttligt värde eller måttlig påverkan på litet
värde, t.ex. skog i närhet till bostäder. Värdet minskar ngt i
omfattning eller kvalitet. Relativt få människor drabbas.

Positiva
konsekvenser

Förbättrade möjligheter för miljövärde eller intresse. Både värdet
och påverkan kan vara i skalan liten, måttlig eller stor. Värdet
ökar i omfattning eller kvalitet genom att exempelvis en barriär
byggs bort, tillgängligheten till värdet ökar eller liknande.
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Följande har utgjort bedömningsgrunder vid konsekvensbedömningen:
• Formellt skyddade områden (t.ex. fornlämningar eller skyddade arter)
• Nationellt utpekade värden (t.ex. riksintressen)
• Regionalt utpekade värden (t.ex. av länsstyrelsen)
• Lokalt utpekade värden (t.ex. i ÖP eller annat planeringsunderlag)
• Möjligheten att bibehålla eller uppnå miljökvalitetsnormer för ytvatten och
miljökvalitetsnormer för luft
• Landskapskonventionen
• Riktvärden för buller
• Risknivå och skyddsavstånd med avseende på risk
• Utförda utredningar och undersökningar
För att minimera påverkan på miljö och mäniskors hälsa ska utöver åtgärder
också rimliga alternativ med hänsyn till detaljplanens syfte och geografiska
räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Normalt sker alternativutredning via
den stegvisa planprocessen där tänkbar lokalisering av exempelvis bostäder,
verksamheter eller gator prövas via lokaliseringsutredningar, översiktsplaner eller
fördjupade översiktsplaner. För beskrivning av alternativ lokalisering se avsnitt
2.3.2.
Fokus i MKB för detaljplaner ligger normalt sett på alternativ utformning och
omfattning inom planområdet samt inarbetande av skadeförebyggande åtgärder i
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planhandlingen. För beskrivning av alternativ utformning och anpassningar se
avsnitt 2.3.3.

2.2

Avgränsningar

2.2.1

Geografiska avgränsningar
Den geografiska avgränsningen av MKB:n baseras på gränsen för detaljplanen.
Influensområdet för miljökonsekvenser kan dock vara större än planområdet och
bedöms för vissa frågor sträcka sig utanför planområdet. Ett större
influensområde är aktuellt för vatten (påverkan på nedströms recipienter),
landskapsbild och spridningssamband för flora och fauna inom området och mellan
områden.
MKB behandlar under avsnitt 4.8 indirekta och kumulativa effekter, vilket också
omfattar ett större geografiskt område. Här beskrivs tillkommande planer i
närområdet och den samlade effekten av exploateringen. Även utbyggnaden av
kvarvarande etapper i Rankhusområdet, som bedöms ske efter 2030, beskrivs
kortfattat.

2.2.2

Avgränsningar i sak
En MKB ska fokusera på sådant som är av vikt och där konsekvenserna kan antas
bli betydande. Den första avgränsningen har gjorts i behovsbedömningen till
planprogrammet.
Tyngdpunkten i denna MKB ligger på att beskriva betydande påverkan på
landskap, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, människors hälsa
(buller, luftkvalitet och risk), resurshushållning (skogsbruk och masshantering)
och vatten. Vidare kommer indirekta och kumulativa effekter att hanteras samt
konsekvenser under byggtiden. Övriga aspekter har inte bedömts vara betydande.
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Konsekvensbedömningen omfattar det som är reglerat i detaljplanen, det vill säga
markanspråk för bland annat gator och bostäder inklusive inarbetade
skadeförebyggande åtgärder. Rekommenderade åtgärder ingår inte i
konsekvensbedömningen utan är rekommendationer för det fortsatta arbetet med
och råd inför genomförandefasen.
Denna MKB beskriver endast översiktligt lösningar och bedömningar som
redovisats i angränsande utredningar. För mer information hänvisas till respektive
utredning/PM, se avsnitt 10.
Nedanstående aspekter påverkas inte av detaljplanen och beskrivs därför inte i
MKB:
·

MKB för Rankhus etapp 1
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Förorenad mark, planområdet utgörs till största delen av naturmark där
ingen känd industriell verksamhet har bedrivits, inte heller någon känd
markfyllning har gjorts. Undantaget är för fyllning för befintliga vägar
kring Rankhusvägen. Inga potentiellt förorenade områden är kända inom
planområdet.
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2.2.3

·

Detaljplanen ligger direkt norr om vattenskyddsområde Östra Mälaren,
en marginell del av planområdet ligger inom vattenskyddsområdets
sekundära skyddszon. Närmaste uttagspunkt utgörs av Görväln
vattenverk som ligger ca 7,5 km söder om planområdet.
Vattenskyddsområdet bedöms inte påverkas av föreslagna åtgärder.
Föreslagen dagvattenhantering innebär att planen inte försvårar för
angränsande ytvatten att nå sina miljökvalitetsnormer.

·

E18 omfattas av riksintresse för kommunikation. Den utbyggda
detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset. Påverkan under byggtiden
hanteras i avsnitt 4.8.

·

Mälaren-Skarven omfattad av riksintresse för yrkesfiske i insjöar.
Riksintresset bedöms inte påverkas av planförslaget.

Avgränsningar i tid
MKB ska beskriva det tidsperspektiv inom vilket de flesta konsekvenserna bedöms
uppstå. För den aktuella MKB:n är det valda tidsperspektivet år 2030, vilket
stämmer överens med detaljplanens genomförandetid. Året stämmer också med
tidsperspektivet för den gällande översiktsplanen.
År 2030 bedöms detaljplanen ha vunnit laga kraft och hela den tänkta
exploateringen kan vara genomförd.

2.3

Alternativ

2.3.1

Nollalternativet
För att bedöma vilka miljökonsekvenser som uppkommer av den föreslagna
detaljplanen jämförs planen mot ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet visar
hur området utvecklas utan att planförslaget genomförs.
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I nollalternativet bedöms markanvändningen inom planområdet fortgå som idag.
Det innebär att spridd fritidsbebyggelse ligger kvar i sydöstra delen av
planområdet. Det innebär också att skogsbrukandet fortsätter i området.
Ombyggnation/utbyggnad av trafikplats Kungsängen bedöms inte vara aktuell i
nollalternativet då denna är kopplad till utvecklingen av Rankhusområdet.
Utvecklingen i Brunna och Kungsängen bedöms inom nollalternativet ske enligt
nedan (siffrorna nedan hänvisar till numreringen av områden i Figur 2):
·

Område 1: Utbyggnad av verksamheter i Brunna verksamhetsområde.

·

Område 2: Tre större områden sydost om E18. Dessa områden bedöms
exploateras med sammanlagt 300-400 bostäder. Blandad bebyggelse med
flerfamiljshus i öster och främst villor/småhus i väster.

·

Område 3: Centralt i Kungsängen, fyra planområden med sammantaget
1200 bostäder. Flest bostäder i den sydliga ytan i Korsängen (här byggs
ca 900 av 1200 bostäder). Området vid Korsängen omfattar utbyggnad av
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skola och förskola. I områdena längre norrut (Tibbleängen och
Ekhammaskog) planeras blandad bebyggelse.
·

Område 4: Området omfatta en utbyggnad av ca 150-200 bostäder.

·

Område 5: Detaljplanen (Ringvägen del 2) medger en utbyggnad av ca
200-300 bostäder.

·

Område 6: Svartviks strand bedöms medföra en exploatering med ca 190
bostäder

·

Område 7: Norra Stäksön – udden öster om planområdet. Planprogram
som varit på samråd, men är ej antaget eller beslutat. Planprogrammet
omfattar ca 1500 bostäder och ungefär hälften av området bedöms vara
utbyggt i nollalternativet.

1 1
1

1

2
2

RANKHUS
OMRÅDET

2

7
3

3

4
6

3
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Figur 2. Karta som redovisar pågående planer i Upplands-Bro kommun. (Källa:
Upplands-Bro kommun webbkarta över pågående planer, utdrag juni 2017).
2.3.2

Alternativ lokalisering
I Kungsängen har befolkningsökningen under de senaste tre åren varit högre än
kommunens prognoser. Kommunen har därför ett stort behov av att tillskapa
många nya bostäder. De områden som anges i översiktsplanen som prioriterade
är främst mindre kompletteringar (t.ex. Lillsjögården och Tibblegården) i tätorten.
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Liknande karaktär som Rankhus har ”verksamhetsområde Norrboda” som nu
håller på att uppföras och omfattar både verksamheter, handel och bostäder.
För att möta efterfrågan på bostäder och fortsatt befolkningsutveckling har
kommunen pågående planarbete i, i stort sett alla områden, som är utpekade i
översiktsplan för såväl större som mindre bostadsprojekt.
Ett alternativ för mindre utbyggnad är Viby 19:3 som ligger utanför tätorten i
verksamhetsområdet Brunna logistikpark. Utifrån befintlig struktur och
översiktsplan är en mer naturligt utveckling av området snarare mot
verksamheter än bostäder. Frågan prövas nu i och med planuppdraget. Området
skulle kunna byggas med bostäder, men rymmer dock inte samma antal som
Entré Rankhus-DP1 (första etappen i Rankhusområdet).
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I områdena kring Kungsängen och Brunna är det bara Norra Stäksön som är i
samma storlek som första etappen i Rankhusområdet och därigenom möjliggör
samma typ av bostadsutveckling. På Norra Stäksön pågår planarbete och ett
planprogram har varit ute på samråd. Området innehar dock högre naturvärden
och omfattas av utökats strandskydd (300 meter) samt utgörs delvis av
jordbruksmark. Norra Stäksön har ingen utvecklad vägstruktur, ingen
direktanslutning till E18 och ingen kollektivtrafik. Området ligger även utanför
befintligt tätort och service och utgör ingen naturlig utveckling av tätorten. Om
det visar sig att bebyggelse i planområdet inte får ske inom det utökade
strandskyddet minskar andelen möjlig bebyggelseyta markant i programområdet.
Planprogrammet för Norra Stäksön kan inte inrymma hela den utveckling som
detaljplan Entré Rankhus-DP1 kan inhysa.
Entré Rankhus-DP1 ligger nära Kungsängens centrum och är en naturlig
utveckling av tätorten. Området ligger precis som Kungsängens centrum och
Brunna på västra sidan av Mälaren samt i anslutning till befintliga bostäder och
möjliggör därför en mer samlad utveckling av tätorten. E18 utgör Kungsängens
centrums gräns i norr. Befintliga gc-tunnlar under E18 samt trafikplats
Kungsängen möjliggör koppling till Rankhusområdet. I området finns möjlighet att
skapa ett stort antal bostäder och en möjlighet att anpassa service och skola efter
behovet som finns och skapas i området. Det finns en möjlighet att ta ett
helhetsgrepp i området över service, tillgång till skola, förskola, sporthall med
mera. Entré Rankhus-DP1 ligger även bra till för kollektivtrafik och området ligger
på cykelavstånd till befintligt pendelstation och har en direkt anslutning till E18.
Områdets lokalisering möjliggör ett hållbart resande genom god koppling till
kollektivtrafik och Kungsängens station samt via lokala gc-vägar till övriga
Kungsängen och det regionala cykelstråket mot Järfälla. De högsta natur- och
kulturvärdena återfinns inte i området och ingen jordbruksmark tas i anspråk. Den
andel bostäder som Entré Rankhus-DP1 föreslår är svårt att få in i andra områden
kring tätorten. Föreslagna kommande etapper av Rankhusområdet möjliggör även
fler bostäder i anslutning till tätorten och en utbyggnad som kan anpassas
vartefter behovet uppstår.
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2.3.3

Alternativ utformning och omfattning
Följande ställningstaganden har gjorts sedan planprogrammet antogs:
·

Marken närmast E18 var i planprogrammet utpekat för verksamheter,
men beslut har sedan dess tagits att området bättre tas till vara genom
byggnation av bostäder. Området bedöms ha bra pendlingsläge då det är
beläget nära befintlig pendelstation och kollektivtrafik samt har bra
koppling till E18. Området bedöms även kunna möjliggöra en förstärkning
av tätorten och skapa en ny entré till Kungsängen österifrån samtidigt
som en utveckling av området med bostäder mm ger bättre ekonomiska
förutsättningar för genomförandet.

·

Detaljplanen möjliggör en mer blandad bebyggelse med högre
exploatering än planprogrammet. Högre expolateringsgrad bedöms ge
bättre underlag till kollektivtrafik och skapar förutsättningar och underlag
till service samt bättre ekonomi.

·

Efter planprogrammet fanns idéer kring att området närmast E18 skulle
utvecklas med en kombination av verksamheter och vindkraftverk. Dessa
planer beslöt projektet att inte gå vidare med, bland annat utifrån ovan
angivna ställningstaganden samt områdets direkta närhet till spårbunden
trafik vid Kungsängens station samt kopplingen till Kungsängens centrum.

·

I planprogrammet undantogs Gröna dalens skogsbeklädda sidor från
exploatering. Detta har nu frångåtts eftersom högre naturvärden
påträffades inom planområdet och bebyggelse fick förskjutas mot Gröna
dalen. Vidare bedömdes att Gröna dalen var ett attraktivt läge för
bostäder samt att exploateringen kan bidra till en ökad trygghetskänsla i
Gröna dalen samt i kopplingen under E18 mot Västra Rydsvägen.

Detaljplanen har anpassats efter platsens förutsättningar och i flera avseenden
anpassats efter de miljövärden som finns inom området. I planprocessen har
energi lagts på att skapa en god bebyggd miljö och flera justeringar har gjorts för
att uppnå detta. Exempelvis har förskolor och skolor flyttats så att de generellt
ligger i anslutning till grönområden samt skolgårdar utökats. Närheten till
grönområden har även varit viktig vid lokaliseringen av äldreboende. Solstudier av
bostadsgårdarna längs E18 har medfört att höjden på bebyggelsen delvis har
sänkts, en avvägning har gjorts mot bulleraspekten.
Nedan redovisas de anpassningar som har gjorts av planförslaget utifrån de
sakområden som MKB:n omfattar. Anpassningarna redovisas med siffra som
hänvisar till siffror i Figur 3.
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Figur 3. Plankarta som pekar ut de områden där anpassningar av planen gjorts
under detaljplaneprocessen. (Situationsplan – daterad 170925).

Anpassningar till befintligt landskap:
·

Anpassning 1: Punkthusen och lamellhusen på bägge sidor om ”Stora
allén” har utgått. En varierad bebyggelse med lameller och stadsradhus
möter nu Gröna Dalen. Den lägre skalan på bebyggelsen längs ”Stora
allén” ansluter bättre till naturmarken än tidigare. Med en lägre
bebyggelse minskas även påverkan på vyer och landskapsbild från Gröna
dalen.

·

Anpassning 2: Vägsträckningen är justerad så att den bättre följer
landskapet och att den karakteristiska trädbevuxna udden i landskapet
behålls.
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Anpassningar utifrån naturmiljö:
·

Anpassning 3: Efter utredningen Spridningssamband och
Ekosystemtjänster har bebyggelsen justerats för att tillskapa ett nordsydligt ekologisk samband, för bland annat fåglar i området.

·

Anpassning 4: Utredningen Naturvärdesbedömning har medfört att
anpassningar har gjorts för de kommunala naturvärdena i området. Äldre
granar har mätts in. Ett kvarter har tagits bort och bebyggelse har flyttats
för att minska intrånget i naturvärdet. Exempelvis har punkthusen längs
”Stora allén” tagits bort och ersatts med mer lämpade kvartersformer som
är betydligt mindre än tidigare och lämnar en större sträcka av
naturmarken längs ”Stora allén” orörd. För att bibehålla kopplingen norrut
har ett släpp i bebyggelsen gjorts. ”Stora allén” norr om ”Allétorget” och
ner till Gröna Dalen har flyttats österut för att kunna bevara en större
sammanhängande del av naturområdet och de stora granar och tallar som
växer där. Vägen följer nu topografin bättre vilket gör att bergsskärningar
respektive vägbankar blir bättre anpassade till omgivningen.

·

Anpassning 5: Lamellhusen i kvarteret längst söderut har flyttats och fått
en förändrad struktur som bättre anpassar sig efter naturvärden och håller
undan för hällmarken uppe på höjden. Husen formerar sig runt en stor
gård som öppnar upp mot naturmarken i öster.

·

Anpassning 6: Bebyggelsen har anpassats och håller nu undan helt från
strandskyddet.
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Anpassningar utifrån rekreation och friluftsliv:
·

Anpassning 8: Bebyggelsen har flyttats isär för att ge plats åt ett
grönstråk som möjliggör ett öst-västligt grönt rörelsestråk i området.
Stråket nyttjas även för dagvattenhanteringen.

·

Anpassning 9: Bebyggelsen har flyttats isär och en bredare allmän yta har
tillskapats för att förstärka det allmänna stråket till klätterklippan och
strandområdet.

Anpassningar utifrån hälsa:
·

Anpassning 10: Utformningen av bebyggelsen har anpassats genom att
byggnadskropparna har slutits mot E18 och därigenom skapas en bättre
ljudmiljö på innegårdarna och bättre möjlighet att uppnå gällande
riktvärden.

15 av 90

MKB för Rankhus etapp 1
Unr 1320028817

Anpassningar utifrån resursutnyttjande:
·

Anpassning 11: Förskolan har flyttats till ett nytt läge för att möjliggöra
mer funktionella utevistelseytor och ersatts med radhusbebyggelse som
lättare kan anpassas till nivåskillnaderna.

·

Anpassning 12: Den framtida gc-brons läge har anpassats efter den nya
strukturen och den naturliga topografin.

·

Anpassning 13: Punkthusen har ersatts av två kvarter med småhus som
möter naturmarken och den branta sluttningen bättre. Småhusen
möjliggör en bättre terränganpassning.
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Anpassningar utifrån vatten:
·

Generell anpassning A: Efter studier av 50- och 100 års regn har avbrott
gjorts i bebyggelsen i naturliga lågpunkter för att möjliggöra avrinning ut
från området och minska risken för översvämning. Område A är ett
exempel på släpp/avbrott i bebyggelsen.

·

Anpassning 14: Bebyggelsen har flyttats isär för att ge plats för en
bredare grönyta, vilket krävs för dagvattenhantering. Indirekt vidgas även
det gröna öst-västliga rörelsestråket i området.
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3.

Planförslag

3.1

Detaljplanens huvuddrag

Den aktuella detaljplanen ger möjlighet för utveckling av ett större bostadsområde
med därtill kopplad service på en större yta som idag utgörs av skogsmark.
Området som planeras är beläget norr om E18 och sträcker sig från Gröna dalen i
väster till Ryssgraven i öster. Detaljplanen utgör en första etapp i utbyggnaden av
programområdet Rankhus.

Park
Kungsparken
Natur

Natur

Naturområdet
E18/Gröna dalen

Park
Park

Natur

Natur

Ryssgraven

Park
Park

Natur
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Rankhusklipporna

N
Figur 4. Utsnitt ur plankarta Entré Rankhus-DP1 (Plankarta – daterad 2017-1106).
Gröna ytor= Natur eller Park.
Röda ytor = Skola/förskola.
Brun yta= Handel

Orange yta= Idrottshall
Blå yta= Vattenområde
Grå yta= Gata
Gula ytor= Kvartersmark för bostäder

Planen ger möjlighet för byggnation av bostäder i flera plan. Tätare bebyggelse i
högre höjder är lokaliserade främst längs med E18 och de större huvudgatorna
genom området (”Stora allén”, ”Kungsvägen” och ”Esplanaden”). I de inre delarna
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av planområdet samt väster om Naturområdet längs Ryssgraven och vid Gröna
dalen möjliggörs för tvåplansbebyggelse i form av exempelvis radhus.
Flera platser inom planområdet pekas ut för byggnation av skolor/förskolor.
Användningen för två av dessa ytor är flexibel så att anpassning av ytornas
nyttjande kan ske över tid i relation till de behov som finns i området. Många
kvartersytor i planen ger möjlighet till centrumfunktion i bottenvåningarna.
Flera större områden avsätts som natur, bland annat ett större område längs
Ryssgraven och ett område mellan E18/Gröna dalen. Inom ett flertal av
naturområdena krävs marklov för fällning av träd. Kända kulturlämningar är
utmärkta i plankartan. Utmed väg E18 skapas möjlighet till ett parkstråk (Södra
parkstråket) för dagvattenhantering och rekreation, liksom bullerskydd för att
tillse att boendemiljön i området närmast vägen blir god. Ett väst-östligt parkstråk
(Norra parkstråket) anordnas även i norra delen av planområdet. I parkstråken
samt delar av naturområdena är viktiga ingående delar i planområdets
dagvattenhantering. Dagvatten ska huvudsakligen ske genom LOD. Vid större
nederbördsmängder ska dagvatten kunna magasineras under gator och
överskottet skall ledas vidare via gatustråken till park- och naturområden för att
omhändertas eller fördröjas via öppna dammlösningar innan dagvattnet behöver
ledas ut från planområdet. Regleringar finns i plan för att säkerställa
dagvattenhanteringen och behovet av fördröjning.
Vid Ryssgraven ger detaljplanen möjlighet till ett bryggstråk och en strandpromenad längs med vikens västra strand, från E18-bron till Rankhusängen.
Därutöver ger planen möjlighet till ett flertal vägar med gång- och
cykelmöjligheter.
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Planområdet är uppdelat i ett antal delområden som kommer att hänvisas till i
MKBn, se Figur 5.
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Entré Gröna
dalen

Parkkvarteren

Esplanadkvarteren

Trädgårdskvarteren

Centrumkvarteren
Allékvarteren

Entré Rankhus

Figur 5. Karta som redovisar indelning av delområden inom planområdet. (Källa:
Tematiska kartor, odaterad).
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3.2

Tidigare ställningstaganden

Planområdet är i ÖP 2010-Översiktsplan för Upplands-Bro kommun dels utpekat
som ”Bostadsbebyggelse, planerad/föreslagen” och dels som ”Verksamhetsområde
planerat/föreslagen”, se Figur 6. En ny nord-sydlig vägförbindelse mellan E18 och
Brunna finns utpekad i översiktsplanen, liksom utbyggd trafikplats Kungsängen.
I översiktsplanen anges att utbyggnadsområde för Rankhus verksamhetsområde
även ska möjliggöra framtida utbyggnad av Trafikplats Kungsängen. För
utbyggnadsområde Rankhus planeras bostäder, kommunal och kommersiell
service. Bebyggelsen föreslås bli blandad avseende täthet och typ.
Översiktsplanen pekar på att skogsområdet är viktigt för närboende och att
tillgängligheten till strandområdet ska säkerställas och förbättras. Översiktsplanen
anger att en betydande målsättning är att Rankhusområdet integreras med
befintliga stadsdelar (Brunna och Kungsängens centrum) och att Gröna dalen och
strandstråket utvecklas till ett rekreationsstråk som binder samman stadsdelarna.
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Figur 6. Utdrag ur Sammanfattande mark- och vattenanvändningskartan, ÖP
2010. Lila linje utgör intolkad detaljplanegräns för Entré Rankhus-DP1.
Teckenförklaring:
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Röd yta= Bostadsbebyggelse, planerat/föreslagen
Grå yta: Verksamhetsområde, planerat/förslag
Blå prickad linje=Ny vägförbindelse, förslag
Röd linje med punkter= Kommunlinje för kollektivtrafik, förslag, principiell dragning
Röd streckad linje= Tätortsavgränsning
Blå oval= Trafikplats Kungsängen, tillbyggd

Detaljplaneprogrammet för Rankhusområdet antogs av kommunfullmäktige 2009.
I programmet anges att Rankhusområdet är attraktivt för bostäder eftersom
området har kvalitéer i form av närhet till bl.a. kommunikation, naturmiljö,
rekreationsmöjligheter. Den kuperade terrängen och läget nära Mälaren möjliggör
även en varierad och upplevelserik stadsdel. I planprogrammet utgörs området
närmast E18 av arbetsplatser/verksamheter, medan bostäder är utpekade längre
norrut, se Figur 7. I en övergångzon mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet föreslås en blandad bebyggelse med både arbetsplatser och bostäder.
Bostadsbebyggelsen föreslås terränganpassas.
I planprogrammet undantogs Gröna dalens skogsbeklädda sidor och
naturmarksområdet i dalgångens förlängning österut mot Mälaren från
bebyggelse. Längs Mälarens strand gör planprogrammet en avvägning mellan
natur- och rekreationsintressena och det attraktiva läget för bostäder, viss
bebyggelse föreslås inom 100 meter från strandkant (dvs. inom
strandskyddsområde). Två bredare naturstråk föreslås som binder samman Gröna
dalen och strandområdet vid Mälaren.
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Större delen av detaljplan Entré Rankhus-DP1 omfattar de delar som i
planprogrammet är utpekat som trafikplats Kungsängen, verksamheter,
verksamheter och blandad bebyggelse med bostäder och icke störande
verksamheter samt naturmark. Delar av ett av de bredare öst-västliga
naturstråken ingår i planområdet.

Figur 7. Markanvändningskarta med planprogrammets gräns. Källa
Detaljplaneprogram för Rankhusområdet. Lila linje utgör intolkad detaljplanegräns
för Entré Rankhus-DP1.
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4.

Miljökonsekvenser

4.1

Landskap

4.1.1

Förutsättningar
Planområdet utgörs till största delen av ett skogsbeklätt kuperat naturområde. I
den södra delen av planområdet ligger enstaka stugor i skogsmark. De mest
utmärkande dragen för området och landskapsupplevelserna är förkastningsbranterna ned mot Ryssgraven, vyerna från branterna i planområdet, den
kuperade topografin, bergskärningarna mot E18 och inramningen av Gröna dalen
samt det smala landskapsrummet längs strandkanten. Landskapsbilden varierar
när man rör sig genom skogsmarken i planområdet och upplevelserna förändras
beroende på typ av skog. Hällmarksskogen erbjuder ett mer öppet landskap än
t.ex. den yngre barrskogen.

Gröna
dalen

torpet
Rankhus
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Figur 8: Karta översiktlig landskapsanalys som redovisar landskapsmärke, linjära
element, viktiga utblickar/vyer samt visuellt känsliga landskapsavsnitt. Lila linje
utgör detaljplanegräns för Entré Rankhus-DP1. ©Open Stockholm, ©Lantmäteriet
Geodatasamverkan.
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I nordväst möter det skogsbeklädda planområdet Gröna dalen. Dalgången utgörs
av ett tidigare odlingslandskap och kantas av skogsområden på båda sidor. Från
befintlig gång- och cykelväg i Gröna dalen erbjuds nord-sydliga vyer över dalen.
Omkringliggande skogsmark innesluter dalen och utgör bakgrunden i vyerna av
dalen samt riktar betraktarens blick.

Figur 9: Gröna dalen, sett norrut från gcvägen till Brunna. Planområdet skymtas i
högra delen av bilden.

Figur 10: Gc-vägen som går parallellt med
planområdet längs Gröna dalens östra
kant. Fotot är taget norrut och
planområdet syns i högra delen av fotot.
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Strax nordöst om planområdet öppnar landskapet upp sig och här återfinns
kulturmiljöer i form av torpet Rankhus och Jugendvillan med tillhörande
fruktträdgård. Den öppna marken strax väster om jugendvillan är delvis planterad
i norra delen och bedöms på sikt växa igen. Skogen i planområdet utgör en
bakgrund och inramning till det öppna landskapsrummet.

Figur 11: Den öppna marken i anslutning till jugendvillan, Rankhusvägen syns i
högra delen av bilden. Planteringen skymtas i bakre delen av bilden.
I öster ligger Mälaren. Viken nedanför Rankhusområdet har fått namnet
Ryssgraven. Vissa avsnitt av strandzonen utgörs av iögonfallande
förkastningsbranter. Som exempel kan Rankhusklipporna nämnas som ligger inom
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planområdet. Vid passagen av Ryssgraven ges trafikanterna på E18 vida vyer ut
mot Ryssgraven och anslutande naturmarker. Rankhusklipporna är ett tydligt
element i landskapet för norrgående trafikanter på E18 som passerar Ryssgraven.

Figur 12: Vy för södergående trafikanter på E18 vid Ryssgraven. Rankhusklipporna
skymtas även för södergående trafikanter. Vyn är bättre för norrgående
trafikanter.
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Vyerna uppe från kastbranterna och Rankhusklipporna är öppna och vidsträckta.

Figur 13: Utsikten och vyerna från Rankhusklipporna. Fotot är taget söderut och
E18:s vägbro över Ryssgraven skymtar i bakgrunden.
Längs strandkanten finns en stig som på vissa avsnitt är väldigt smal då den går
mellan förkastningsbranterna och Mälaren. Här i strandkanten bildas ett litet
landskapsrum med vattenkontakt för de som nyttjar stigen. Vyerna sträcker sig ut
över vattnet, medan rummet är tydligt avgränsat in mot land av
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förkastningsbranterna och öppnar sig först när stigen passerar ravinen. Som
kontrast till vyerna och naturen blir ljudbilden, där E18:s trafik ständigt är
närvarande och påtaglig.

Figur 14: Utblick över Ryssgraven från stigen
längs strandkanten.

Figur 15: Smala passager där
förkastningsbranterna skapar ett smalt
landskapsrum för de som nyttjar stigen, vyer
erbjuds över Ryssgraven.
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Planområdets västra gräns utgörs av E18 som på stora delar av sträckan ligger i
bergskärning mot planområdet. Bergskärningen utgör ett påtagligt visuellt inslag
för trafikanter på E18. I den sydvästra delen av planområdet ligger dock E18 i
nivå med planområdet och här erbjuds utblickar in mot planområdet för
södergående trafikanter på E18.

Figur 16: E18 går på långa sträckor i
bergsskärning mot planområdet.

Figur 17: I den sydvästra delen av planområdet
ligger E18 i nivå med området och vyer in mot
planområdet ges för södergående trafikanter.
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Med ekosystemtjänster i form av estetiska värden menas allmänhetens
möjligheter till positiva upplevelser av estetiska värden i naturmiljön utan krav på
aktivitet eller friluftsliv. Nedan områden med estetiska värden är utpekade inom
planområdet (Ekologigruppen, 2017):
·

Utsikter österut från kastbranterna, se A i Figur 18

·

Vattenkontakten längs Mälarens strand, se B i Figur 18

·

Vackra skogsmiljöer dels hällmarksskogen vid kastbranten och dels den
grova granskogen, se C i Figur 18

·

Gamla tallar, se D i Figur 18

Ekosystemtjänster i form av estetiska värden utanför planområdet redovisas
nedan (Ekologigruppen, 2017):
·

Strax nordöst om planområdet: äldre ekar vid Rankhusängen, se E i Figur
18

·

Strax nordöst om planområdet: kulturella lämningar i form av Rankhus
ekonomibyggnad, se F i Figur 18

·

Strax nordväst om planområdet: Gröna dalen, öppna landskapet med
utblickar och som inhyser kulturella lämningar, se G i Figur 18.

G
C

D

E

F
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Figur 18: Estetiska ekosystemtjänster identifierade i området. (Källa:
Ekologigruppen, 2017). Planområdet är intolkat med lila linje.
4.1.2

Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet bedöms landskapet i planområdet inte påverkas i någon större
grad, om inte slutavverkning sker i det skogsparter som är synliga från
Ryssgraven eller Gröna dalen. Konsekvenserna för landskapsbilden inom
planområdet bedöms som marginella.
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Större förändringar bedöms ske utanför planområdet. Rankhusängen nordöst om
planområdet bedöms i nollalternativet delvis ha växt igen och påverkar därmed
landskapet kring torpet Rankhus och jugendvillan. För rekreationsutövare som rör
sig i planområdet bedöms utsikterna från förkastningsbranterna, Rankhusklipporna och stigen längs Ryssgraven att ändras i och med att delar av
planprogrammet för Norra Stäksön är utbyggt. Förändringen bedöms främst
upplevas från förkastningsbranterna, om inte exploateringen sker ända ned mot
vattnet. Effekterna av utbyggnaden på Norra Stäksön är svåra att bedöma då
planarbetet är i ett tidigt skede. Konsekvenserna i nollalternativet för
landskapsbilden bedöms sammantaget kunna blir liten till måttlig och negativa i
omgivande landskap.
4.1.3

Konsekvenser av planalternativet
Planförslaget medför att de estetiska ekosystemtjänsterna kopplade till äldre
tallar, vacker skogmiljö väster om Ryssgraven samt utsikt vid Rankhusklipporna
(se område A, B och D i Figur 18) sparas och avsätts som Natur. Planförslaget tar
i anspråk delar av utpekad skogsmiljö i nordvästra delen av planområdet (se
område C i Figur 18) och övriga delar avsätts som Natur samt Park. Planförslaget
bedöms innebär att fler estetiska ekosystemtjänster skapas på sikt inom
planområdet eftersom skötseln för områden avsatta som Natur och Park bedöms
öka. Konsekvenserna för de estetiska ekosystemtjänsterna bedöms sammantaget
som små och positiva.
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Nedan ges först en beskrivning och bedömning av påverkan på de känsliga
landskapsavsnitten (mot Gröna dalen och Ryssgraven). Påverkan på området
längs Ryssgraven ges från olika håll med hänsyn till dess värden se Figur 8. Efter
dessa genomfångar ges en mer samlad beskrivning och bedömning av
planområdet.
Gröna dalen
Planförslaget innebär att bebyggelse ansluter direkt mot Gröna dalen. Befintlig
skogsridå som ramar in dalen försvinner och ersätts med främst småskalig
bebyggelse i två våningar. På respektive sida av anslutningen till ”Stora allén”
samt i västra delen av området möjliggörs flerfamiljshus med en total
byggnadshöjd på ca 22-26 meter över gatuplan. Förändringen bedöms kunna bli
visuellt påtaglig i denna sektion av Gröna dalen och dalens tydliga och
sammanhängande inramning bryts och försvinner delvis. Befintlig gc-väg ersätts
med en gata som servar ny bebyggelse och sträcker sig ned till befintlig gcpassage under E18. Lokalvägen bedöms utgöra en bredare struktur i landskapet
som sämre smälter in, trots anpassningar i linjeföring. Naturområdet mellan
E18/Gröna dalen är avsatt som Natur (området omfattas av marklov) och
skötselinsatser bedöms öka, vilket bedöms som positivt. Förändringen i Gröna
dalen avseende vyer och upplevelsen av landskapet bedöms som måttliga och
eventuellt stora. Landskapet bedöms ha ett måttliga värden och konsekvensen
bedöms sammantaget som måttlig och negativ.
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Figur 19: Illustration från Gröna dalen av planförslaget och ny bebyggelse och
gata. (Källa: Gestaltningsbilaga – Delområde ”Entré Gröna Dalen”, odaterad)
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Området kring Ryssgraven
Naturområdet längsmed Ryssgraven avsätts som Natur. Marklov är satt som ett
krav för trädfällning, och innebär att eventuella önskningar om nedtagande av
träd först måste godkännas av kommunen. Planförslaget medför att
tvåvåningshus samt ett 10 våningshus får uppföras ca 100 meter från kanten,
uppe på branten.
Planförslaget medför att landskapet från E18 över Ryssgraven mot Rankhus
förändras. Kombinationen av att bebyggelsen terränganpassas och är småskalig
samt att naturmiljö med vegetation mellan bebyggelsen och vattnet bevaras,
bedöms medföra att bebyggelsen, sett från E18, förhåller sig relativt väl till
omgivningen. Däremot bedöms flerfamiljshusen längs ”Kungsvägen” synas på håll
(se Figur 20). För dessa blir färgsättning och utformningen viktig. Störst inverkan
på landskapsbilden bedöms dock 10-våningshuset medföra (huset syns i Figur
20). Huset bedöms bli ett nytt landmärke och en markering av Kungsängen. Från
E18 bedöms huset vara möjligt att se ända från Stäket i Järfälla kommun.
Beroende på slutlig utformning och färgsättning av flerfamiljshusen längs
”Kungsvägen”, kommer dessa troligen också skymtas på håll. Upplevelsen av
bebyggelsen varierar även över dygnet eftersom den bedöms bli påtaglig under
den mörkare delen av dygnet. Sammantaget bedöms förändringen i
landskapsbilden främst vara beroende av hur 10-våningshuset upplevs.
Förändringen bedöms som påtaglig på nära håll, men troligen mer nedtonad på
håll beroende på val av material och färg m.m. Konsekvensen bedöms som liten
till måttlig och negativ beroende på avstånd.
På nära håll från vattenrummet i Ryssgraven bedöms merparten av planområdets
bebyggelse inte upplevas pga. höjdskillnaderna och den sparade skogsridån mot
Ryssgraven. Dock bedöms 10-våningshuset upplevas som påtagligt på nära håll
samt under den mörkare delen av dygnet. Även strandpromenaden kommer att
ses, men bedöms ha bättre möjlighet att smälta in omgivningen genom
materialval och utformning/placering. Eventuell belysning av strandpromenaden
bedöms medföra att stråket blir mer påtagligt under den mörkare tiden av dygnet.
På håll bedöms främst 10-våningshuset upplevas från vattenrummet i Ryssgraven,
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eventuellt även flerfamiljshusen längs ”Kungsvägen” (beroende på färgsättning
och slutlig utformning). Påverkan bedöms som måttlig på ett värde som är såväl
lokalt som nationellt (riksintresse). Den negativa konsekvensen bedöms
inledningsvis som måttlig till eventuellt stor. För säkrare bedömningar behöver
siktstudier tas fram från vattenrummet.
10våningshuset

Figur 20: Vy från E18 passage över Ryssgraven (norrgående körriktning) in mot
Kungsängen. Föreslagen exploatering i Rankhus syns till höger i bilden, främst i
form av 10-våningshuset. (Källa: Gestaltningsbilaga -Entré Rankhus, odaterad)
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Övergripande och sammanfattande bedömning
I norra delen av planområdet kommer främst rekreationsutövare att uppleva
förändringen då de möter en till stor del småskalig bebyggelse i två våningar som
delvis bedöms kunna terränganpassas till omgivande landskap. Kring de större
gatorna kommer dock kvarterbebyggelse med en höjd på uppemot 25-30 meter
över gatuplan uppföras och mötet blir mer påtagligt. Planförslaget bedöms överlag
inte medföra någon större påverkan på landskapet i direkt närhet till torpet
Rankhus eftersom planen dels inte sträcker sig hela vägen fram till torpet och dels
regleras som Natur i de delar som ligger närmast torpet. Det nya skolområdet
som delvis ligger i anslutning till Rankhusängen bedöms medföra att skogsbrynet
kring ängen delvis försvinner. Större delen av skogsridån mot ängen kommer dock
behållas då den ligger utanför planområdet och förändringen bedöms som liten.
Värdena är lokala och konsekvensen bedöms som liten till måttlig och negativ.
Sett från E18, i höjd med planområdet, medför regleringar av byggnadshöjd samt
bebyggelsens nedsänkta läge, i förhållande till befintlig mark i kombination med
bevarad bergskärning med vegetation, att ny bebyggelse smälter relativt väl in i
landskapet. Längs delar av sträckan ser trafikanterna på E18 troligtvis inte
bebyggelsen alls. I höjd med Trafikplats Kungsängen kommer ny bebyggelse att
vara belägen ungefär i nivå med befintlig mark, detta medför att bebyggelsen blir
mer synlig sett från E18. För trafikanter på E18 i höjd med planområdet bedöms
det planerade 10-våningshuset och flerfamiljsbebyggelsen väster om Ryssgraven
till viss del vara synlig från E18, men bevarad bergsskärning med vegetation mot
E18 bedöms ge en mjukare övergång till planområdet. Från Kungsängens centrum
t.ex. villabebyggelsen söder om E18 samt från Enköpingsvägen i höjd med
Svartviksbacken bedöms främst 10-våningshuset synas. Värdena är lokala och
konsekvensen bedöms som liten och negativ.
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Siktlinje
vägtrafikant

Befintlig
bergskärning
sparas

Kvarter B2
Befintlig
marknivå
sänks

E18
Figur 21: Sektion som redovisar illustration av hur föreslagen bebyggelse i västra
delen av ”Esplanaden” (kvarter B2) kan komma att upplevas från E18. Röd linje
vid bergskärningen illustrerar förslag på bullerskyddsplank. (Källa:
Bulleravskärmning, odaterad)
Planförslaget innebär generellt att ett skogsbeklätt kuperat landskap i stora delar
exploateras och ersätts med bl.a. bebyggelse och vägar. I de norra delarna av
planområdet kommer topografin delvis bevaras då bebyggelsen anpassas till
terrängen i möjligaste mån. Relativt omfattande omdaning av landskapet bedöms
dock ändå krävas. I de södra och västra delarna kommer topografin helt att
ändras då planområdet sprängs ned för att klara kraven på huvudgatornas lutning
(maximalt 6 % lutning för att tillgodose god standard på allmänna vägar) samt
deras anslutning mot Kungsängens trafikplats och Gröna dalen. Större
kvartersstrukturer planläggs mot E18. Det känsliga avsnittet mot Ryssgraven
samt delvis mot Gröna dalen avsätts som Natur och sparas. Flertalet anpassningar
och åtgärder har gjorts i projektet. Planområdet bedöms till stor del vara av lokalt
värde men i känsliga avsnitt även av kommunalt, regionalt och nationellt värde.
Förändringen inom planområdet bedöms bli lokalt måttlig till stor. Konsekvenserna
av planförslaget bedöms sammantaget som måttlig till eventuellt stor och negativ,
främst pga. påverkan vid de visuellt känsliga landskapsavsnitten vid Gröna Dalen
och längs Ryssgraven. Risk för stora negativa konsekvenser bedöms kunna uppstå
från vattenrummet. För säkrare bedömningar behöver siktstudier tas fram.
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4.1.4

Åtgärder
Inarbetade åtgärder
Marklov för fällning av träd med diameter över 20 cm i område avsatt som Natur i
naturområdet längs Ryssgraven och naturområdet mellan E18/Gröna dalen.
Högsta tillåtna byggnadshöjd anges för bebyggelse som tillåts bli högre än två
våningar (dock ej skola- och förskola som i visar delar tillåts bli 3 våningar).
Högsta tillåtna bebyggelsehöjd regleras därmed för den högre bebyggelsen i
anslutning till de känsliga landskapsavsnitten vid Gröna dalen och Ryssgraven.
Regleringar finns för att säkerställa en varierande byggnadssiluett för den högre
bebyggelsen längs E18 samt de större gatorna i planområdet.
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Pumphuset som tidigare föreslogs på Rankhusängen är nu flyttat till parkmark
inom Norra parkstråket.
Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen)
Bebyggelsen längs Gröna dalen dras tillbaka något för att möjliggöra att en
grönridå mot Gröna dalen kan bibehållas. Om detta inte är önskvärt ur andra
aspekter, bör andra åtgärder övervägas t.ex. plantering av trädrad mellan
lokalvägen och ny bebyggelse för att delvis behålla dalens gröna inramning.
Utformningen av strandpromenaden bör ta hänsyn till intrycket av anläggningen
från vattenrummet och motsatt strand. Vid eventuell belysning av stråket bör
visuell påverkan från vattenrummet beaktas.
Studier bör göras av vyer Mälarens vattenrum samt från E18 vid Stäket för att
redovisa hur ny bebyggelse kommer att uppfattas i landskapet.
Konsekvenserna för landskapsbilden kan begränsas något genom val av
utformning av grönytor, byggnadernas färgsättning, form och lokalisering eller
genom plantering av skärmande vegetation samt val och utförande av belysning.
Slutlig utformning och val av material samt färg blir extra viktig i anslutning till
Gröna dalen och Ryssgraven.
De karakteristiska bergsskärningarna längs E18 bör säkerställas. De är även
viktiga för andra aspekter, se avsnitt 4.5. Delar av dessa bedöms dock ligga
utanför planområdet, inom Trafikverkets vägområde.
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Skötselplan för områden avsatta som Natur bör omfatta skötsel och utveckling av
estetiska ekosystemtjänster.

4.2

Kulturmiljö

4.2.1

Förutsättningar
Upplands-Bro hade under lång tid, från yngre järnåldern fram till stormaktstiden
(omkring 1700-talet), en viktig roll i Mälardalen eftersom landets centralpolitiska
händelser utspelades här. Därefter förskjuts rikets centrum alltmer mot
Stockholm. (Stockholms Läns museum, 2000)
Strax sydöst om planområdet ligger riksintresse för kulturmiljövård Görväln som
bland annat omfattar södra delarna av Stäksön. Strax nordöst om planområdet
ligger torpet Rankhus och jugendvillan med tillhörande fruktträdgården och
omgivande odlingssänka. Enligt Stiftelsen Kulturmiljövård (2016a) ses Rankhus
med omgivande jordbruksmark först på en avmätning från 1865 och den
Häradsekonomiska kartan (odaterad). Området är i översiktsplanen utpekat som
Kulturmiljö av lokalt intresse.
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Figur 22: Jugendvillan och äppelodlingarna som ligger strax nordöst om
planområdet
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På Häradsekonomiska kartan (odaterad) och Generalstabskartan (daterad 1873)
redovisas en förbindelse mellan södra delen av Gröna dalen (Näs by) och
Rankhus. På Häradsekonomiska kartan redovisas även en koppling från Rankhus
och söderut som skulle kunna vara en tidig dragning av dagens sträckning av
Rankhusvägen. Ett nytt stråk i kulturlandskapet kom till på 60–70-talet i och med
byggandet av E18.

N
Figur 23: Utdrag ur Häradsekonomiska kartan (odaterad) över södra delarna av
Rankhusområdet. (Källa: Lantmäteriets historiska kartor).
Planområdet var enligt 1600- och 1700-talskartorna obebyggt och bestod av
utmarker i form av skog. Den sydvästra delen av planområdet bestod dock av
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åker (inägor). Det är även i den västra delen av planområdet som de flesta fornoch kulturlämningar återfinns. (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2016a)
Inför detaljplaneläggningen har Arkeologisk utredning etapp 1 genomförts för
planområdet. I Arkeologisk utredning etapp 1 identifierades inom planområdet
fyra möjliga boplatser med status möjlig fornlämning, fem röjningsrösen med
status övrig kulturhistorisk lämning och en stensträng med status fornlämning.
Merparten av lämningarna återfanns i områdets västra hörn relativt nära
Näs/Ekhammars före detta bytomt. Enligt utredningen antyder detta ett
järnåldersursprung.
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Under 2016 genomfördes Arkeologisk utredning etapp 2 av de fyra möjliga
boplatserna inom planområdet, se Figur 24. Resultatet av utredningen var att inga
boplatser påträffades inom de objekt som ligger inom planområdet (objekt 1, 2, 5
och 6). I objekt 1 hittades en stensättning som klassas som fornlämning
(Kungsängen 251). I objekt 2 påträffade utgrävningen en äldre odlingsyta som
bedöms som fossil med status fornlämning (Kungsängen 250). I objekt 5 hittade
utredningen lämningar efter en äldre odling med ett röjningsröse och en stensatt
terrasskant. Troligen odlades området upp stegvis från slutet av 1800-talets fram
till mitten av 1900-talet. Lämningen i objekt 5 bedöms som övrig kulturhistorisk
lämning (Kungsängen 242). Objekt 6 vid Rankhusängen ligger delvis inom
planområdet, men ingen fornlämning påträffades här och objektet avfärdades.

N
Figur 24: Karta som visar de objekt som Arkeologisk utredning etapp 2 omfattar.
(Källa: Stiftelsen kulturmiljövård 2016b). Lila linje utgör intolkad detaljplanegräns
för Entré Rankhus-DP1.
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Inom planområdet finns totalt 10 kända fornlämningar, två övriga kulturhistoriska
lämningar och två lämningar som klassas som ”uppgift om”. Kända forn- och
kulturlämningar inom planområdet redovisas i Tabell 4 och i Figur 25. I
länsstyrelsens slutmeddelande för Arkeologisk utredning etapp 2 anges att
marken vid fornlämningarna bör avsättas som naturmark. Området som avsätts
bör vara tillräckligt stort för att fornlämningarna ska skyddas och bevaras.
Kompletterande uppgifter från länsstyrelsen anger att ett skyddsavstånd på 50
meter för fornlämningen brukar vara tillräckligt. Upplands-Bro kommun bedömer
att ett skyddsavstånd på 25 meter är tillräckligt för aktuella lämningar.
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Tabell 4. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom planområdet.
ÖKL= övrig kulturhistorisk lämning, FL= fornlämning. Se även Figur 25 för karta.
Beskrivning

Berörs av
markanspråk

Kungsängen
ÖKL
242

Fossilåker bestående av en åkeryta med en
terrasskant och 7 röjningsrösen. Odling kan
beläggas från sent 1800-tal. Välbevarad.

Lämning tas i anspråk
och försvinner.

Kungsängen
251 (objekt FL
1)

Stensättning, 2,5 m diameter och 20 cm hög.
bronsålder/järnålder. Osäker utbredning.
Välbevarad. Framkom vid schakt och är ej
synlig i markytan.

Lämning tas i anspråk
och försvinner.

Kungsängen
FL
8:1

Område med fossil åkermark, ca 40*40 meter
Lämning hamnar i
och består av två åkerytor och en stensträng.
Natur, påverkas ej.
Välbevarad.

Kungsängen
FL
93:1

Rund stensättning. 4 meter i diameter och 20
cm hög. Typisk datering bronsålder/järnålder.
Välbevarad

Lämning hamnar i
Natur, påverkas ej.

Kungsängen
FL
8:2

Stensättning, 3,5 meter i diameter och 10 cm
hög. Tidsålder bronsålder/järnålder.
Välbevarad.

Lämning hamnar i
Natur, påverkas ej.

Kungsängen
FL
7:1

Hög, 7 m i diameter och höjd 60 cm. Typisk
datering bronsålder/järnålder.

Lämning hamnar i
Natur, påverkas ej.

Kungsängen
FL
7:2

Rund stensättning. 7 meter i diameter och 60
cm hög. Typisk datering bronsålder/järnålder.

Lämning hamnar i
Natur, påverkas ej.

Kungsängen
FL
5:1

Gravfält, ca 45*25 meter bestående av fem
fornlämningar som utgörs av runda, fyllda
Lämning hamnar i
stensättningar diameter 4-6 m höjd 20-30 cm.
Natur, påverkas ej.
Typisk datering
stenåldern/bronsålder/järnålder.

Kungsängen
FL
6:1

Stensättning, 6 meter i diameter och 20 cm
hög. Tidsålder bronsålder/järnålder.

Lämning hamnar i
Natur, påverkas ej.

Kungsängen
ÖKL
6:3

Fornlämningsliknande lämning, stensättning.

Lämning hamnar i
Natur, påverkas ej.

Kungsängen
FL
6:2

Stensättning, 6 meter i diameter och 30 cm
hög. Tidsålder bronsålder/järnålder. Oklar
begränsning. I samma hagmark finns flera
oregelbundna förhöjningar.

Lämning hamnar i
Natur, påverkas ej.

Kungsängen
FL
250

Fossil åker, ca 20*20 meter. Vid schaktning
framkom odlingslager. Välbevarad

Lämning hamnar i
Natur, påverkas ej.
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RAÄ

Uppgift om forngrav? Enligt verk om gårdar
Kungsängen Uppgift
och gods i Uppland ska en gravhög finnas i
182:1
om
området kring Rankhus.

Påverkas ej. Rankhus
torp ligger utanför
planområdet. De delar
som ligger inom
planområdet ligger i
NATUR.

Fyndplats. Enligt gårdar och gods i Uppland
Kungsängen Uppgift ska stenåldersfynd påträffats vid Rankhus,
182:1
om
troligen vid uppodling av åkermark. Osäker
utbredning/läge.

Påverkas ej. Rankhus
torp ligger utanför
planområdet. De delar
som ligger inom
planområdet ligger i
NATUR.
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Kungsängen 5:1

Figur 25: Karta som visar kända forn- och kulturlämningar (utdrag från Fornsök
170628) samt riksintresse kulturmiljövård. Lila linje utgör detaljplanegräns för
Entré Rankhus-DP1. ©Open Stockholm, © Lantmäteriet Geodatasamverkan.
4.2.2

Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet finns samtliga forn- och kulturlämningar kvar. Den fossilåker
(Kungsängen 242) som ligger i anslutning till skog och tidigare åker bedöms på
sikt helt utgöras av skogsmark, eftersom igenväxningen bedöms fortgå.
Igenväxningen bedöms medföra att lämningens ursprungliga koppling till
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landskapet och omgivningen blir svårare att utläsa. Angränsande kulturmiljö kring
torpet Rankhus påverkas inte, utan ligger kvar i sitt sammanhang. Risk finns för
att det öppna landskapsrummet kring torpet Rankhus och jugendvillan på sikt
minskar i och med planteringarna på Rankhusängen. Åtkomsten till
kulturmiljöerna i planområdet är även fortsättningsvis relativt låg.
Konsekvenserna av nollalternativet bedöms pga. igenväxningen som
sammantaget små och negativa eftersom kulturmiljöobjekten delvis kommer ur
sitt sammanhang.
4.2.3

Konsekvenser av planalternativet
Planalternativet påverkar inte torpet Rankhus. Ny skola medför endast en mindre
förändring i anslutning till närliggande Rankhusängar. Sammantaget bedöms
kulturlandskapet kring torpet Rankhus även fortsättningsvis kunna utläsas. Ny
bebyggelse i anslutning till Gröna dalen påverkar delvis möjligheterna att läsa det
kulturhistoriska landskapet. Dock kommer även fortsättningsvis stora delar av
Gröna dalen ha kvar sin koppling mot skogsmark/tidigare utmark.
Kulturlandskapet med bl.a. gamla vägsträckningar kommer till stora delar
försvinna inom planområdet. Fornlämning Kungsängen 251 och övrig
kulturhistorisk lämning Kungsängen 242 behöver tas bort. För övriga kända fornoch kulturlämningar har planförslaget anpassats så att de kan ligga kvar och
området avsätts som Natur. Överlag hålls ett skyddsavstånd på 25 meter.
Avståndet är något mindre vid vissa avsnitt, men den nivåskillnaden (lämningarna
ligger högre än ny bebyggelse och gata) bedöms medföra att tillräckligt fysiskt
skydd erhålls. Lämningarna hamnar dock något ur sitt sammanhang när
bebyggelsen delvis placeras nära. Konsekvenserna av det faktiska markanspråket
är irreversibla, dvs. det går inte att återskapa det kulturvärden som tas i anspråk
och försvinner. Kulturmiljövärden som berörs bedöms som främst lokala och den
negativa konsekvensen bedöms som måttlig.
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Skötseln av naturområdena kan på sikt medföra positiva förändringar för
kulturmiljön om den riktas så att kvarvarande lämningarna åter hamnar i ett
landskap där de och deras samband till omgivande landskap kan läsas.
Planförslaget medför att tillgänglighet till kulturmiljön förbättras, vilket är en
måttlig positiv förändring. Den förbättrade tillgängligheten till kulturmiljön samt
de ökade skötselinsatserna bedöms på sikt kunna bidra till små positiva
konsekvenser.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra såväl små positiva (förbättrad
tillgänglighet och ökad skötsel) som små till måttliga negativa konsekvenser
(borttagande av två lämningar och påverkan på det kulturhistoriska landskapet).
4.2.4

Åtgärder
Inarbetade åtgärder
Naturmark kring de forn- och kulturlämningar i västra hörnet som inte berörs av
utbyggnaden avsätts som Natur.
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Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen)
Lokalisering av t.ex. stigsystem, dagvattenhantering, lekplatser inom Natur och
Park är ej bestämd. I nästa skede bör hänsyn tas till kända forn- och
kulturlämningar och naturvärden så att dessa inte påverkas samt om möjligt
använda sig av de äldre vägsträckningarna i området. Nya stigar och vägar kan
med fördel använda gamla vägsträckningar i landskapet.
Där Kungsängen 251 (fornlämning) och Kungsängen 242 (övriga kulturhistoriska
lämningen) tas bort vore det är önskvärt med information om vilket kulturvärde
som en gång fanns på platsen samt vad lämningarna kan berätta om det
kulturhistoriska landskapet.
Anläggande av en kulturstig som med skyltar eller modernare teknik berättar
områdets historia från forntid till idag. (Förslag från Stockholms läns museum vid
yttrande över planprogrammet)
Skötselplan upprättas för området där skötsel av naturområdet även omfattar
kulturmiljövärdena.
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Namngivning av gator och kvarter som knyter an till platsen och dess historia.

4.3

Naturmiljö

4.3.1

Förutsättningar
En naturvärdesinventering (Figur 21) genomfördes inom området i oktober 2010.
Naturvärdesinventeringen visar att detaljplaneområdet har naturvärden främst
utmed stranden mot Ryssgraven. Därutöver finns höga naturvärden identifierade
vid en brant mot Gröna dalen. Sett till områdets areal har området relativt liten
yta med naturvärden. Inom området finns ett flertal sommarstugetomter, vilka
inte har inventerats. Då tomterna inte inventerats kan det inte uteslutas att det
finns särskilda värden i form av strukturer eller arter inom dessa. Privata tomter
kan hysa en stor biodiversitet, och kan därför bli intressanta som parkmiljöer i
senare skede. Växtarterna inom tomter är dock inte alltid traditionella eller
inhemska och därför kan de vara mindre intressanta att bevara.
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Figur 26. Identifierade områden med naturvärden samt inmätta träd. GIS-material
för naturvärden från Ekologigruppen AB. Den aktuella plangränsen illustreras med
lila linje. ©Open Stockholm, © Lantmäteriet Geodatasamverkan.
Naturvärdena vid stranden ned mot Ryssgraven utgörs av äldre tallskog, som är
den naturtyp som bedömts vara av högst naturvärden inom planområdet.
Vidkroniga träd av bl.a. tall fyller flera viktiga ekologiska funktioner då de
exempelvis kan fungera som boträd för större fåglar, såsom havsörn och
kungsörn. Vidkroniga träd visar ofta på en historik inom området med glesare
skog eller öppna marker. Då området är inritat som skogsmark även på äldre
kartor kan de vida kronorna vara en effekt av utmarksbete eller trädbevuxna
hagmarker. De ekar som finns i planområdet är generellt förhållandevis unga och
vidkroniga ekar (som finns i områden norr om planområdet) förmodas inte vara
vanliga värdeobjekt inom planområdet.
Grövre, äldre tall och grov granskog inom planområdet utgör objekt och bestånd
med höga naturvärden, främst område 56 i Figur 26. Arten tallticka, som är
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rödlistad (NT), har också identifierats inom planområdet i område 120 i Figur 26. I
övrigt har inga rödlistade arter identifierats inom planområdet.
Det finns flera områden med hagmarksrester inom planområdet: En trivial lövskog
vid Rankhusvallen (område 95 i Figur 26) utgör ett av de områden som vid
naturvärdesinventeringen identifierats som tidigare hävdad. Även en björkhage
inom planområdet (område 5c i Figur 26) har tydliga spår av tidigare bete trots att
den under lång tid förmodas ha varit ohävdad. Hagmarksresterna i planområdet
har dock begränsade naturvärden då de stått ohävdade under lång tid.
Bergsstupen mot Ryssgraven vid Rankhusklipporna har värden både för att de ger
karaktär till området och för deras geologiska värden.
Inom området finns också vilt av olika slag, och hela planområdet ingår i
älgförvaltningsområde Sigtuna. Inom jaktvårdsområdet sker jakt på bland annat
älg, rådjur, grävling, dovhjort och vildsvin och arterna kan därför finnas inom
planområdet.
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Ekosystemtjänster kopplade till naturvärden handlar till stor del om biodiversitet
och möjligheter för arter att sprida sig mellan olika områden, men också till
resurser som jaktbart vilt. I utredningen Spridningssamband och
Ekosystemtjänster Rankhus konstateras att främst tallskogarna vid stränderna
mot Ryssgraven är viktiga för spridningsmöjligheterna över och utmed vattnet.
Därutöver har ett stråk åt nordväst med ekosystemtjänster och
spridningssamband identifierats, liksom Gröna Dalen och ett stråk utmed denna.
För beskrivning av spridningssamband ur ett större perspektiv se avsnitt 4.9.

40 av 90

MKB för Rankhus etapp 1
Unr 1320028817

Figur 27. Identifierade spridningssamband inom och i närheten av planområdet.
Gis-underlag från Ekologigruppen AB. ©Open Stockholm, © Lantmäteriet Geodatasamverkan.
Det stråk som inventeringen av ekosystemtjänster beskriver i Gröna dalen finns
också identifierat och beskrivet i Upplands-Bro kommuns grönplan. I grönplanen
beskrivs befintligt gångstråk genom Gröna dalen som något enformigt i sin
karaktär då det är öppet och med lång raksträcka. En utveckling av stråket
föreslås därför innehålla naturlika dungar och planteringar med träd och buskar
som ger omväxling och vindskydd.
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4.3.2

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att området även fortsättningsvis utgörs av naturmark
med övervägande delen skog. I nollalternativet finns stugor kvar inom området.
Skogsbruket fortsätter i området och inga av de naturvärden som är identifierade
inom området bedöms bli påverkade av detta eller andra åtgärder. Befintliga
spridningssamband och ekosystemtjänster finns även fortsättningsvis på platsen.
Nollalternativet innebär en liten påverkan på naturmiljön. Konsekvensen av
nollalternativet kan vara positiv om områden med eftersatt skötsel omhändertas
på sådant sätt att värden får möjlighet att utvecklas. Det mest troliga är dock att
skötseln av området inte intensifieras eller anpassas till naturvärden, vilket istället
kan medföra en liten negativ påverkan på naturvärdena i området. Bedömningen
av nollalternativet är därför att detta innebär liten eller ingen negativ påverkan.
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4.3.3

Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget medför att stora områden med naturmark tas i anspråk för
bebyggelse. Samtidigt som bebyggelsen kräver stora markarealer, bevarar planen
flera större områden som naturmark. Naturmark sparas främst mot Ryssgraven
och Gröna dalen. Att spara naturmark är i vissa fall inte tillräckligt för att bevara
befintliga naturvärden, utan kontinuerlig skötsel av naturområden krävs.
Planalternativet bedöms medföra ökat slitage i de återstående naturområden i och
i anslutning till planområdet då antalet boende i området ökar markant.
Den ianspråktagna naturmarken består huvudsakligen av skogsmark med
generellt låga naturvärden. Många av områdena med högre naturvärden undantas
exploatering, framförallt vid strandområden mot Ryssgraven. Att större områden
med naturmark bevaras begränsar planens negativa konsekvenser.
Ekosystemtjänsterna inom området är tätt kopplade till befintliga naturvärden och
spridningssamband. Därutöver kopplar ekosystemtjänsterna till naturresurser
inom området i form av trä (se avsnitt 4.6), vatten (se avsnitt 4.7) och vilt.
Ekosystemtjänsterna kopplade till biologisk mångfald och höga naturvärden
kommer till stor del att bevaras i och med att de områden med högst naturvärden
inte exploateras utan sparas som Natur i planen. Tillgången till vilt som resurs
kommer dock att minska. I huvudsak handlar det om att vilt som älg minskar i
omfattning i planområdet. Påverkan på ekosystemtjänster kopplade till natur
bedöms totalt vara liten och negativ.
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Inom några områden med sparad naturmark införs planbestämmelsen marklov för
trädfällning, vilket innebär att träd inte kan fällas godtyckligt. Det handlar främst
om området mot Ryssgraven och området i den västra delen mot Gröna dalen.
Marklov medför att de naturvärden som är kopplade till äldre och grövre träd har
förutsättningar att bevaras över tid. Marklov är positivt för naturmiljön i området
och för de ekologiska spridningssambanden.
I detaljplanen finns stråk med parkmark som leder genom bebyggelsen, främst
mellan Gröna dalen och Ryssgraven. Dessa stråk har möjlighet att bidra till att de
ekologiska samband och spridningssamband som identifierats i samband med
detaljplanearbetet kan bibehållas. Parkstråken är viktiga för dagvattenhanteringen
och det finns möjlighet att utveckla stråken så att naturvärden utvecklas på sikt.
Parkstråken kan bidra positivt, men är starkt beroende av växtval, planteringstyp
och vilken utformning parkerna får. Särskilt det nordliga parkstråket är till del
smalt, vilket minskar möjligheterna till naturanpassning. Det spridningssamband
som finns i planens nordliga delar försvagas därmed och kan beroende på
utformningen av parkstråket försvinna närmast helt. Två av de identifierade
stråken med spridningssamband är helt eller delvis belägna inom planområdet.
Stråket utmed Ryssgravens strand bevaras i planen genom bestämmelsen Natur,
dock avsätts delar av området väster om Rankhusklipporna som Park vilket
riskerar att minska bredden på spridningskorridoren vid denna sektion. Det
nordliga stråket i öst-västlig riktning tas däremot delvis i anspråk för bebyggelse.
Det är i dagsläget inte säkerställt om kvarvarandet natur norr om planområdet har
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förutsättningarna att ersätta spridningssambandet för berörda växter och djur.
Ianspråktagandet av delar av det nordliga spridningsstråket medför en liten till
måttlig negativ konsekvens, men kan kumulativt beroende av utformningen på
nästa etapp ge upphov till en måttlig negativ konsekvens. För bedömning av
kumulativa effekter se avsnitt 4.9.
Inom strandområdet vid Ryssgraven planeras för en strandpromenad. Hur denna
utformas har stor betydelse för den strandnära floran och faunan. De främsta
riskerna består i påverkan på ljusförhållanden i de strandnära zonerna. Området
är belagt med strandskydd, vilket betyder att biologiska värden inom
strandområdet och det strandnära vattnet är särskilt skyddade.
Strandpromenaden bedöms påverka strandmiljöerna märkbart och kan komma att
omfattas av tillstånd/anmälan för vattenverksamhet beroende på slutlig
lokalisering och lösning. Strandskyddets tillgänglighetssyfte behandlas under
avsnitt 4.4. Strandpromenaden bedöms ge en måttlig negativ konsekvens för
vatten- och strandmiljöer.
Sammanfattningsvis har naturmarken som tas i anspråk lägre värden. Vidare har
anpassningar av detaljplanen gjorts för att bevara höga naturvärden samt till viss
del tillgodose behovet av ekologiska samband. Sammanlagt blir detaljplanens
konskevens för naturmiljön måttlig och negativ. Bedömningen baseras främst på
att stora markområden med naturmiljö ianspråktas samt att delar av
spridningssamband försämras och försvinner.
4.3.4

Åtgärder
Inarbetade åtgärder
Detaljplanen har anpassats till naturvärdena på flera sätt. Framförallt har
huskroppar flyttats, minskats eller förlagts till mark med lägre naturvärden. För
närmare beskrivning av dessa typer av anpassningar, se avsnitt 2.3.
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Marklov för träd har inarbetats i några av de områden som avsatts som naturmark
i planen. Detta medför att grövre träd med potentiellt höga värden kräver särskilt
tillstånd före nedtagning.
Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen)
De öst-västliga stråken bör förstärkas för flora och fauna. Smala avsnitt bör
vidgats för att förbättra spridningssambanden. Övergångar mellan naturmark
inom planområdet och utanför bör planeras på ett sådant sätt att de inte blir tvära
och märkbara.
För att stärka spridningssambandet längs Ryssgraven bör området som är avsatt
som Park i området mot Rankhusklipporna istället avsättas som Natur.
Åtgärder för att förstärka biotoper eller åtgärda brister inom planområdet bör
utredas. Exempelvis anläggande av stenrösen, sandiga miljöer, anpassa trummor
så att djur kan använda dem som passage under vägar m.m.
43 av 90

MKB för Rankhus etapp 1
Unr 1320028817

Skötselplaner tas fram för de olika park- och naturområdena. Särskilt i områden
planerade som naturmark är det viktigt att skötselplanen anpassas till att
bibehålla och förstärka de värden som finns på platsen, samt de
spridningssamband dessa ”naturöar” kan bidra med i det större
landkapsperspektivet.
För att inte undervegetation kontinuerligt ska röjas bort bör i skötselplan krävas
en viss underväxt för att säkerställa återväxt av större träd så att området även
på lång sikt är trädbevuxen. Skötselplan bör också möjliggöra att riskträd kapas
till att utgöra så kallade högstubbar, eller läggs ned på platsen som liggande död
ved. Äldre tallar och vidkroniga ekar bör frihuggas där detta kan bidra till förhöjda
värden.
Parkområden bör utföras med en sådan vegetation så att inga invasiva arter
importeras till området. Information och uppdaterade listor på invasiva arter
(främmande arter) finns att tillgå på hemsidor för Naturvårdsverket eller European
Network on Invasive Alien Species (NOBANIS). På Naturvårdsverkets hemsida
finns även potentiellt invasiva arter listade. Dessa bör undvikas i planteringar för
att inte påverka naturmiljöerna i området på längre sikt.
Naturområden bör skötas så att områden nära gc-vägar och vägar inte blir helt
trädfri, men heller inte får så tät vegetation att det skapar otrygghet.
Gångvägar som anläggs inom naturområden kan med fördel utformas med en
högre bärighet så att skötselåtgärder inom naturområdet kan genomföras utan
skador på gångvägen. Ytbeläggningen bör dock i första hand vara grus för att
skapa en så naturlig känsla för besökaren som möjligt.
Byggnation av strandpromenad inom vattenområdet bör utredas särskilt. Särskilt
fokus bör läggas på att arter i vattenområdet inte påverkas negativt av
konstruktionen.
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I samband med avverkning av träd inför genomförandet av planen kan lämpliga
stammar sparas så att de senare kan nyttjas till att anlägga spänger, grillplatser,
skyltstativ och andra anläggningar inom naturområden och parker.

4.4

Rekreation och friluftsliv

4.4.1

Förutsättningar
Planområdet är högintressant för friluftslivet. Stränderna inom Rankhusområdet
omfattas av strandskydd. Strandskyddet för Ryssgraven ger goda möjligheter
både för närboende i Kungsängens centrala delar och besökande att uppleva
skogsmiljöer, stränder och klippor av för området typisk karaktär.
Stora delar av planområdet omfattas också av riksintresse för friluftsliv.
Riksintresset Mälaren med öar och strandområden är utpekat enligt miljöbalkens
4:e kapitel. Riksintressen enligt miljöbalkens 4:e kapitel är sådana områden och
landskap som i sin helhet har höga värden för friluftsliv och turism. Riksintresset
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innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast får komma till
stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar de värden som
riksintresset omfattar. Särskild hänsyn ska tas till turismens och friluftslivet,
främst det rörliga friluftslivets, intressen vid planering och bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Riksintresset
innebär dock inte ett hinder för utveckling av befintliga tätorter eller lokalt
näringsliv.
Väster om Ryssgraven finns en mycket välkänd och uppskattad klätterklippa med
upp emot ett 50-tal klätterleder av olika svårighetsgrad. Ryssgravens vatten är ett
område som uppskattas av både långfärdsskridskoåkare och kanotister. Vid
Ryssgravens strand finns i området en brygga vilken används av Kungsängens
kanotsällskap som är aktivt i området. Viken utgör en del av vikingarännet, ett
skridskolopp som om tillräcklig is finns genomförs årligen och går mellan
Stockholm och Uppsala. En parkering söder om E18 är viktig för de klättrare,
vandrare, skridskoåkare och andra friluftsintresserade som besöker området.
Hela planområdet finns med på orienteringskarta ”Brunna”, varför man kan anta
att området är intressant för orienterare. De utsikter över vatten som ges från
höjderna inom planområdet är på sina håll imponerande och vidsträckta. Utsikten
mot planområdet från vattnet på Ryssgraven, är tydlig och utgörs till stor del av
samma klippbranter som bergsklättrare intresserar sig för.
Ingen officiell mountainbike-led finns inom planområdet. Däremot kan det antas
att stigar inom området nyttjas av cyklister. En stig löper från parkeringen söder
om E18 och norrut mot Rankhus torpet och vidare norrut. Stigen löper genom ett
område med hög och grovstammig skog.
Norr om planområdet finns en badplats, Stigstorp, vilken har karaktär av
naturbadplats trots att området är iordningställt med bland annat toalett, grillplats
och lekredskap i form av gungor och sandlåda.
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Mälaren-Skarven är identifierat som värdefullt fiskevatten. Det är fritt fiske med
handredskap i Mälaren, vilket innebär att det är tillåtet för alla att fiska i Mälaren
så länge detta görs från stränderna och med hjälp av exempelvis met- eller
kastspö.
Skogen i området är av varierande karaktär med både tall, gran, bland och
lövskog. En stor del av skogen är i behov av skogsvårdande åtgärder. De
sommarstugetomter som finns i området idag ger möjlighet för semestervistelse
för ett fåtal.
Skolskogar utgör en viktig pedagogisk miljö där barn och unga kan utveckla sitt
engagemang i naturen och de gröna näringarna, främst skogsbruk. Inga skolor i
kommunen har idag registrerade skolskogar.
Mellan Kungsängens centrum och planområdet finns två anordnade passager
under E18, en gc-tunnel strax väster om trafikplats Kungsängen och en passage
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under E18 bro vid Gröna dalen. Längs Ryssgraven går även en stig under E18s
vägbro som ger en koppling in mot Kungsängens centrum eller vidare mot
Stäksön. Från Brunna nås området främst via Gröna dalen och den gc-väg som
går längs planområdets nordvästra kant.
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Naturvärdesbedömningen från 2010 omfattar även en inventering av
upplevelsevärden. Därutöver har en inventering och inmätning av stigar inom
planområdet genomförts. De högsta rekreationsvärdena identifierades i
strandområdena mot Ryssgraven, men också i planområdets nordligare delar i
form av ett större område med stora granar. Flera stråk identifierade i
utredningen Spridningssamband och Ekosystemtjänster finns också identifierat
som stråk i kommunens grönplan.

N
Figur 28. Identifierade områden med höga rekreativa värden. Utklipp ur kartbild i
Bilaga 2 till rapporten Naturvärdesbedömning vid Rankhus, Upplands-Bro kommun
(Ekologigruppen, 2010). Plangränsen intolkad med lila linje.
Orange yta= Regionalt värde, Gul yta= Kommunalt värde, Grön yta= Lokalt värde
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I kommunens grönplan finns Rankhusområdet upptaget som utvecklingsområde
för byggnation av bostäder. Samtidigt beskriver grönplanen flera stråk inom och i
anslutning till Rankhusområdet som ”befintliga stråk att utveckla och förlänga”.
Enligt Grönplanen bör det vid utbyggnad av Rankhusområdet säkerställas att
området närmast vattnet blir allmänt tillgängligt. Ett rörelsestråk utmed vattnet,
så nära detta man kan komma med hänsyn till terrängen, föreslås också.
Upplands-Bro kommun arbetar nu tillsammans med berörda fastighetsägare och
utreder hur Gröna dalen kan utvecklas med avseende på bl.a. rekreation,
ekosystemtjänster och dagvattenhantering.
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Genom passagen under E18 vid Ryssgraven kan det stråk som i Grönplanen anges
som ”Rankhusstråket” kopplas samman med ”Gröna udden-stråket”, något som
föreslås i grönplanen (se Figur 29). En sådan koppling skulle förbättra
förbindelserna mellan Kungsängens centrala delar och Rankhusområdet. ”Gröna
udden-stråket” ger också en naturlig koppling både till naturreservatet på södra
Stäksön med ekskogsmiljöer och till riksintresse för naturvården med
barrskogsmiljöer söder om E18. En koppling mellan ”Gröna dalen-stråket” och det
i Grönplanen angivna ”Rankhusstråket” föreslås också i form av ”Tvär-stråket”.

Figur 29: Utdrag ur Grönstrukturanalys Kungsängen, Grönplanen (Källa:
Grönplan). Lila linje utgör intolkad detaljplanegräns för Entré Rankhus-DP1.
Gröna dalen beskrivs i grönplanen som ett viktigt grönområde att utveckla mot att
bli en stadsdelspark med naturkaraktär. Åtgärder för att förbättra tillgängligheten
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till området och stärka stråken mellan Brunna och centrala Kungsängen genom
bl.a. upprustning av gc-passagen under E18 beskrivs, liksom åtgärder för att
förbättra miljön i förhållande till buller och luftföroreningar från E18. Det föreslås
också att stråket förses med belysning samt att fler tvärgående gc-vägar skapas
för att skapa bättre kopplingar mellan bostadsområdena.
4.4.2

Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet bedöms rekreationen i området fortgå på samma sätt som idag.
Beroende på hur Brunna och centrala Kungsängen utvecklas kan
rekreationstrycket på området komma att öka något. Klätterklippan är även
fortsättningsvis en målpunkt för klättrare. Nollalternativet bedöms innebära att
inget görs för att bergsäkra klätterklippan. Tillgängligheten till området förbättras
inte, men de idag befintliga kopplingarna kvarstår. Strandzonen vid Ryssgraven
kommer även fortsättningsvis att vara svårtillgänglig. Nollalternativet bedöms inte
medföra någon större förändring i förhållande till nuläget.

4.4.3

Konsekvenser av planförslaget
Planalternativet medför att naturmark som tidigare kunnat nyttjas för
närrekreation (t.ex. svamplockning, orientering, skogspromenader) tas i anspråk
och ersätts med byggnader och infrastruktur. De utpekade områdena med högre
värden för rekreation t.ex. stranden längs Ryssgraven, områdena kring
förkastningsbranterna samt delar av den äldre granskogen i västra delen av
planområdet kommer dock att avsättas som Natur och sparas. Flertalet nya stigar
och stråk bedöms anläggas vilket ökar tillgängligheten i området. Ljudmiljön
förbättras även i vissa delar av planområdet pga. bullerskyddsåtgärder och
skärmning från ny bebyggelse.
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Befintlig gc-stråk längs Gröna dalen kommer att ändra karaktär i och med
exploateringen. Gc-vägen kommer ersättas med en gata som är bredare och
tillåter fordonstrafik. Den tillkommande bebyggelsen och vägen medför att
rekreationsområdet på en kortare sträcka förlorar sin naturliga koppling till
skogsområdet samt att rekreationsutövare måste samsas med fordonstrafik. Den
tillkommande befolkningen i området bedöms medföra att fler rör sig i Gröna
dalen och att området därigenom upplevs som säkrare.
Inom planområdet möjliggörs väst-östliga grönstråk genom planområdet, dels
längs E18 (Södra parkstråket) och dels i den norra delen av planområdet (Norra
parkstråket). Dessa stråk möjliggör rörelse mellan Gröna dalen och Ryssgraven,
men är avsatta som Park och bedöms få en mer anlagd karaktär. Det Norra
parkstråket är väldigt smalt (ca 13 meter brett) vid passagen av ”Esplananden”
och bedöms främst upplevas som ett grönare gatustråk. Från ”Kungsparken”, som
till stor del omgärdas av bebyggelse, finns en ca 20 meter bred koppling österut
mot befintlig natur. ”Kungsparken” har även två kopplingar västerut (ca 7 meter
bred respektive ca 20 meter bred). Kopplingar mellan stråken finns vid
Ryssgraven samt i väster. Grönstråken bedöms främst användas av närboende för
närrekreation. För boende i Brunna eller Kungsängen bedöms stråken främst
nyttjas som förbindelse till de större rekreationsområdena i Gröna dalen,
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strandområdena vid Ryssgraven eller strövområdena norr om planområdet. Smala
avsnitt riskerar att ge en visuell barriär i grönstråken samt öka risken för att de på
sikt införlivas i bebyggelsemiljön och upplevs som halvprivata miljöer.
Hela strandskyddsområdet kring Ryssgraven avsätts som Natur, vilket medför att
naturområdet med förkastningsbranter och vattenkontakt behålls. Ljudmiljön i
området, som i huvudsak påverkas av trafiken på E18, är fortsatt påtaglig och
påverka rekreationsupplevelser i området negativt. Området kompletteras med
gångstråk, stigar och strandpromenad. Detta bedöms medföra att flera får
möjlighet att nyttja området för rekreation då tillgängligheten till området ökar.
Strandpromenaden som möjliggörs längs Ryssgraven medför att antalet
rekreationsutövare längs strandskanten bedöms öka samt att typen av rekreation
delvis förändras. Strandpromenaden ökar tillgängligheten och möjliggör att fler
användargrupper kan tillgodogöra sig strandområdet, vilket bidrar till
strandskyddets ena syfte. Påverkan på strandskyddets biologiskavärden behandlas
under avsnitt 4.3. Vid passage av klätterklippan finns risk för konflikt mellan
klättrare och rekreationsutövare om inte skyddsaspekter tas hänsyn till vid
anläggande av strandpromenaden.
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Riksintresset Mälaren med öar och strandområden kan till viss del komma att
påverkas. Området längs Ryssgraven som avsätts som Natur bedöms kunna
tillgodose det rörliga friluftslivets möjlighet att passera förbi planområdet.
Samtidigt bedöms stora delar av planområdet bli mindre attraktivt för det rörliga
friluftslivet. Området är dock förhållandevis bullerstört och bedöms vara mindre
attraktivt att vistas i, vilket medför att det troligen redan idag främst används som
en transporsträcka ut till mindre ljudpåverkade områden. Det nya planområdet
kommer dock bidra med en ljudmiljö som påverkar ljudbilden i de områden norr
om planområdet som inte bebyggs. Förändringen bedöms sammantagen som
marginell till liten då endast ett mindre område inom riksintresset för rörligt
friluftsliv påverkas samtidigt som passagemöjligheter säkerställs. Den negativa
konsekvensen bedöms som liten för det rörliga friluftslivet och riksintresset.
Bedömningen av påverkan på landskapsbilden ur ett rekreationsperspektiv
hanteras i avsnitt 4.1.
I och med att mark ianspråktas för bebyggelse minskar möjligheterna för jakt som
rekreationsform. Möjligheterna för jakt av större vilt, främst älg, begränsas
avsevärt. Viltet bedöms söka sig till andra områden vilket kan ge positiva effekter
för jakten där. Inom planområdet bedöms istället behovet av skyddsjakt på
småvilt och skadedjur som exempelvis gäss, måsar och kajor öka, något som är
mindre attraktivt för de som utövar jakt som rekreationsform.
Sammantaget bedöms rekreationsvärdet i planområdet överlag vara litet och
påverkan måttlig. Planen bedöms sammanvägt ha en liten negativ konsekvens på
rekreationen, främst i och med att stora områden med skogsmark ianspråktas,
samtidigt som ljudmiljön idag förmodas bidra till att områdets attraktivitet för
dessa aktiviteter är låg.
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4.4.4

Åtgärder
Inarbetade åtgärder
Plankartans reglering för strandpromenaden (w3) tar höjd för det skyddsavstånd
som krävs vid passage av klätterklippan och gör att det finns möjlighet att
anlägga strandpromenaden längre ut från klippan. Samtidigt hindrar detaljplanen
inte att strandpromenaden anläggs närmare klippan än det rekommenderade
säkerhetsavståndet.
Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen)
Bredda grönstråken i planområdet i de smalaste avsnitten.
Ett skyddsavstånd/skyddsåtgärder mellan klätterklippan och ny strandpromenad
säkerställs.
De klätterklippor som finns i närområdet genomgås och bergsäkras där så krävs,
för att undvika olycksfall på en välanvänd rekreationsyta.
Ett område med skogsmark med lite blandad karaktär bör avsättas i närheten av
någon av skolorna för samutnyttjande, och nyttjanderätt för skolskog avtalas.
Skolorna kan erbjudas att få vara delaktiga i skötselåtgärder som företas inom
naturområdena för att öka förståelsen för skogsvård och skogsindustrin.
De stigar och promenadstråk som finns i det färdiga området eller dess närhet
visas på kartor (permanenta stråk och stigar) eller i app (även tillfälliga sådana),
så att naturens tillgänglighet ökas. De naturstigar som kommer att bibehållas när
hela området är färdigexploaterat markeras upp diskret men tydligt. Det kan i
sammanhanget vara viktigt att göra besökaren uppmärksam på exempelvis
längden och svårighetsgraden av de olika alternativa promenadstråken.
De naturvärden som bevaras i planområdet skyltas tydligt så att boende och
besökande till området (och även byggplatsen) kan förstå och relatera till de
värden som bibehållits i deras närhet.
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Det bör om möjligt skyltas tydligt att fiske med handredskap är tillåtet från
stränderna så att fisket görs tillgängligt för så många som möjligt. All sådan
skyltning bör ske i samråd med fiskevårdsföreningar i området.
Möjligheten att utföra bullerskyddsåtgärder längs E18 vägbro över Ryssgraven
samt längs E18 vid passage av Gröna dalen bör utredas för att förbättra ljudmiljön
i angränsande rekreationsområden. E18 är en statlig väg och eventuella åtgärder
behöver samrådas och förankras med Trafikverket.
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4.5

Människors hälsa

4.5.1

Förutsättningar
Ljudmiljö
Buller definieras som oönskat ljud. Vår hälsa och möjlighet till god livskvalité kan
påverkas utifrån vilken ljudmiljö vi vistas och lever i. Vid nyproduktion av bostäder
gäller krav enligt Boverkets byggregler BBR samt riktvärden enligt svensk
författningssamling 2015:216 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
och riktvärden för skolgårdar.
Ljudnivåer utomhus enligt svensk författningssamling 2015:216:
·

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden.

·

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 65 dBA
ekvivalent ljudnivå kombinerat med uteplats om högst 50 dBA och 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskridas.

·

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad
sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och
maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dBA vid
fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. Som ovan
gäller även här högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.

Riktvärde för högsta maximala ljudnivå på uteplats får överskridas högst 10 dB(A)
fem gånger per timme under dagtid (06:00-22:00).
Ljudnivåer inomhus enligt BBR:
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·

Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från trafik eller andra yttre ljudkällor
ska i rum för sömn, vila och daglig samvaro ej överstiga Lp = 30 dB(A).
Nattetid (22:00-06:00) ska den maximala ljudnivån ej överstiga Lp = 45
dB(A) mer än 5 gånger per medelnatt.

Naturvårdsverkets rapport NV-01534-17 anger nedan riktvärden för nya
skolgårdar:

51 av 90

MKB för Rankhus etapp 1
Unr 1320028817

Tabell 5: Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny
skolgård. 1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett
årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

Naturvårdsverket har riktvärden gällande rekreations- och friluftsområden. Följande eftersträvas:
·

Rekreationsområden i tätort: ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn

·

Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet: ekvivalentnivå
40 dBA för vardagsmedeldygn

Den bullerutredning som har tagits fram i samband med detaljplanen omfattar
inte befintlig situation. E18 går i skärning längs stora delar av planområdet, vilket
ger viss dämpning av ljudet vägtrafiken alstrar. I västra delen av området ligger
dock E18 högre än delar av planområdet. Planområdets ljudmiljö är i dagsläget
kraftigt påverkat av närliggande E18. I planområdet längs E18 är trafiken så
påtaglig att samtal blir ansträngda. I norra delen av planområdet upplevs E18
trafik fortfarande, men mer avlägsen och normal samtalston kan hållas.
Luftkvalité
Luftföroreningar kan medföra flera olika effekter på människors hälsa, vissa
effekter är lindriga eller övergående och andra kan vara livshotande eller ge
långvariga problem med hälsan. Miljökvalitetsnormerna för luft syftar till att
skydda människans hälsa och naturmiljö.
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Tabell 6 Tabell som redovisar miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömål för
kvävedioxid och partiklar. 1= Preciseringar av Miljökvalitetsmålet Frisk luft som ska
eftersträvas till år 2020. (Källa Tyréns 2016b)
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Planområdet påverkas idag främst av utsläpp från trafiken längs E18. Två ämnen
är kritiska i Sverige, kvävedioxid och partiklar PM10 mätta som dygnsvärden. När
överskridanden av miljökvalitetsnormer (MKN) orsakade av trafik sker är det alltid
dessa parametrar som identifieras. Den övervägande andelen av partiklar kommer
från slitage orsakade av dubbdäck och överskridanden sker på vårkanten då
vägarna torkar upp. (Tyréns 2016b)
Längs E18 intill planområdet och inne i området visar beräkningar att halten i
dagsläget av kvävedioxid som dygnsvärde är klart lägre än MKN. För PM10
tangerar halterna MKN för dygnmedelvärde alldeles vid vägkanten, men ligger i
övrigt under MKN för dygnsmedelvärde i planområdet. (Tyréns 2016b)

N
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Figur 30: Beräknade halter av NO2 som
98-percentil dygn för år 2015 (Tyréns
2016b).

N
Figur 31: Beräknade halter av PM10
som 90-percentil dygn för år 2015
(Tyréns 2016b).

Riskbild
I söder gränsar planområdet till E18 som är utpekad som primär transportled för
farligt gods. Granhammarsvägen är en sekundärled transportled för farligt gods
och E18 avfart till Granhammarsvägen ligger inom 150 meter från planområdet.
Vid planläggning inom 150 meter ifrån transportled med farlig gods ska
riskhanteringsprocessen beaktas. Briab har tagit fram en riskutredning för
detaljplanen där transporterna med farligt gods på E18 bedöms utgöra den
huvudsakliga riskkällan. Ingen bensinstation eller annan tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet bedöms ligga så nära att de påverkar riskbilden i området.
Riskutredningen har inte hanterat befintlig situation. Riskbilden närmast E18
bedöms dock vara förhöjd. I nuläget ligger ett antal stugor i södra delen av
planområdet, flertalet av dessa är inlösta av kommunen. Närmaste
stugbebyggelse som inte är inlöst ligger ca 70 meter från E18 medan tomtgränser
ligger ca 40 meter från E18. Rekreation i planområdet bedöms pga. ljudmiljön
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främst ske längre ifrån E18. Utifrån detta bedöms få människor vistas i direkt
närhet till E18 där riskbilden bedöms vara förhöjd.
4.5.2

Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet visar bullerutredningen på att ljudmiljön i området närmast E18
är fortsatt hög. Stugorna väster om Rankhusvägen har generellt högre ekvivalenta
ljudnivåer som ligger mellan 55 upp till 70 dBA. Stugorna som ligger nordöst om
Rådjursvägen har generellt ekvivalenta ljudnivåer som ligger under 55 dBA.
Ljudmiljön bedöms vara i stort sett samma som i dagsläget, minskningen av
trafiken på E18 bedöms ge en marginell påverkan på ljudmiljön i området.
Planområdet bedöms även fortsättningsvis vara förhållandevis bullerpåverkat.
Norra delarna av planområdet uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för
rekreationsområden i tätort. Riktvärden för friluftsområden med lågljudmiljö
(ekvivalent ljudnivå på 40 dBA) uppfylls eventuellt i ett mindre område i ravinen
vid Rankhusklipporna. Förhållandena i nollalternativet bedöms i stort vara samma
som i nuläget.
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E18

Figur 32: Karta för Nollalternativ som redovisar dygnsekvivalent ljudnivå från
vägtrafik LAeq dB(A) 2 meter över mark.(Källa Akustikbyrån 2017a)
Luftutredningen har inte hanterat nollalternativet, men beräkningarna för
planalternativet bedöms i stora drag vara representativa även för nollalternativet
eftersom utredningen bedömer att tillkommande trafik från planområdet i
sammanhanget är av mindre betydelse. I nollalternativet bedöms därför
luftkvalitén inom ca 20 meter från E18 även i nollalternativet ligger nära eller
strax över gränsen för miljökvalitetsnormen för PM 10 (dygnmedelvärde), dvs. i
stort sett samma förhållande som i dagsläget. I genomförda luftberäkningar är
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inte höjdskillnaden mellan E18 och planområdet medtaget, höjdskillnaden bedöms
kunna medföra en viss sköld mot luftföroreningarna från E18. Kvävedioxidhalterna
bedöms bli lägre än idag och klart under MKN. Detta beror på en prognoserad
svag minskning av trafiken på E18 men främst på teknikutvecklingen och lägre
utsläpp från 2030 års fordonsflotta. I nollalternativet bedöms vistelsen i
planområdet (av stugägare och rekreationsutövare) främst ske på lite längre
avstånd från E18 (främst beroende på ljudmiljön). Sammanfattningsvis bedöms
merparten av de som vistas i området göra det där miljökvalitetsnormerna för luft
klaras. Konsekvenserna av nollalternaivet bedöms som små och positiva eftersom
kvävedioxidhalten bedöms minska i området.
Riskutredningen (Briab 217) har inte hanterat riskbilden i nollalternativet.
Trafikeringen på E18 bedöms i stort vara samma i nollalternativet som i
planalternativet. Utifrån detta bedöms individrisken för planalternativet kunna ge
en fingervisning om riskbilden även i nollalternativet. Detta innebär att acceptabel
risknivå uppnås först 30 meter ifrån E18. Rekreationsutövare i planområdet
bedöms kunna öka något i nollalternativet, men rekreationen bedöms främst ske
längre ifrån E18. Befintlig stugbebyggelse finns kvar i området men ligger längre
ifrån E18.
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna i nollalternativet blir små och
positiva i och med att halterna kvävedioxid minskar.
4.5.3

Konsekvenser av planalternativet
Ljudmiljö
Bullerutredningen omfattar i nuläget inte trafiken på de mindre lokalgatorna i
planområet, detta kommer att kompletteras efter samråd. I bullerutredningen
(Akustikbyrån 2017a och 2017b) är nedan åtgärder i form av bullerskydd
längsmed E18 medtagna i beräkningarna:
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1. Bergspartiet mellan E18 och Södra parkstråket sparas
2. Bergspartiet kompletteras med en vall i västra delarna av Södra
parkstråket. Vall anläggs så långt som topografin tillåter utan att göra för
stora ingrepp i skogsmiljöerna. För att uppnå ytterligare
bulleravskärmning kompletteras vallen med ett 3 meter högt plank (röd
linje i Figur 33).
3. Bergspartiet kompletteras med en 1,5 m hög skärm i vägkant vid påfarten
till E18 (blå linje i Figur 33).
4. Väster om föreslagen vall utförs en 3 meter hög bullerskyddsskärm längs
E18 ända bort till Gröna dalen.
De bullerskyddsåtgärder som redovisas i Figur 33 inryms inom aktuell detaljplan.
Åtgärderna längre västerut, i form av bullerskyddsskärm (punkt fyra i listan
ovan), bedöms behöva utföras längs E18 utanför planområdet. Detta medför att
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Esplanaden

samtliga bullerskyddsåtgärder som inkluderats i bullerberäkningarna inte kan
säkerställas i plankartan, vilket ger osäkerheter i bedömningarna nedan.

Södra parkstråket
E18

Figur 33: Karta som redovisar bullerskyddsåtgärder inom planområdet. Röd linje
illustrerar 3 meter hög bullerskärm. Blå linje illustrerar 1,5 meter hög
bullersskärm. (Källa Bulleravskärmning, odaterad)
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BBRs riktvärden för inomhusmiljö bedöms klaras i alla förskole- och
skolbyggnader. Flertalet av föreskole- och skolgårdarna inom planområdet har
överlag ekvivalenta ljudnivåer på under 50 dBA. Plankartan anger att minst
hälften av skolgårdens yta för pedagogisk verksamhet ska hålla en ljudnivå om
högst 50 dB(A) och hela förskolegårdarnas yta för pedagogisk verksamhet ska
hålla en ljudnivå om högst 50 dB(A). Att endast hälften av skolgårdens yta för
pedagogiska verksamhet ska ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå är ett avsteg
från riktvärdet. Två skolgårdar och en förskolegård klarar inte kravet på 50 dBA
och nedan anges vilka åtgärder som enligt bullerutredningen krävs för att klara
riktvärdet på dessa gårdar, se även Figur 34. Bygglov för bullerskyddsåtgärder
söks senare då skolgårdarna/förskolegården detaljprojekterats.
·

Förskolegården (kvarter M3) som ligger i västra delen av ”Parkkvarteren”
får ekvivalenta ljudnivåer på uppemot 55-60 dBA. Det krävs ett fyra meter
högt bullerskyddsplank mot E18 för att klara riktvärdet.

·

Skolgården (kvarter N4) som ligger längs västra delen av ”Stora allén” får
ekvivalenta ljudnivåer på uppemot 50-55 dBA och det är pga.
nivåskillnaderna (skolan ligger lägre än E18) svårt att skärma av med ett
bullerskyddsplank. En lösning är enligt bullerrapporten att ändra skolans
layout så att huskroppen utgör en skärm mot E18. Plankartans nuvarande
reglering medger inte att skolbyggnaden placeras mot E18 eftersom detta
område är reglerad så att marken ej får förses med byggnad. Anledningen
till detta är att skolgården är kuperad och en placering av skolbyggnaden
närmare E18 skulle medföra fyllning mot ett område med höga
naturvärden.

·

Skolgården i kvarter G1 (se Figur 34) som ligger mot Ryssgraven får
ekvivalenta ljudnivåer på uppemot 50-55 dBA (bitvis 60 dBA). Här krävs
ett minst tre meter högt plank i slänten mot Ryssgraven. Även mot
”Kungsvägen” krävs ett plank som är minst två meter högt.
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M3

N4

G1

E18

Figur 34: Karta för Planalternativ som redovisar dygnsekvivalent ljudnivå från
vägtrafik LAeq dB(A) 2 meter över mark med bullerskyddsåtgärder längs E18.
(Källa Akustikbyrån 2017a)
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Beräkningar av maximala ljudnivåer har gjorts, bedömningen är att dessa
sannolikt endast kommer vara dimensionerande för någon av de mindre gatorna,
exempelvis ”Esplanaden”. Bullerdämpad uteplats kan i regel anordnas i anslutning
till bostäderna. För ett fåtal bostäder kan det krävas lokala skärmar för att klara
riktvärdena för maximal ljudnivå.
I områdena ”Entré Gröna dalen” och ”Parkkvarteren” beräknas den ekvivalenta
ljudnivån ligga under 60 dBA vilket medför att planlösning av lägenheter kan
väljas fritt utan inskränkning. Ekvivalenta ljudnivåer mellan 60-65 dBA erhålls
längs stora delar av ”Stora allén” och ett fåtal fastigheter längs ”Esplanaden” samt
de västra delarna längs E18. För dessa lägenheter görs lokalisering och
utformning med hänsyn till lägenhetens storlek. Med anpassad planlösning
bedöms delområdena ”Allékvarteren”, ”Esplanadkvarteren” och
”Trädgårdskvarteren” klara gällande krav. Flerfamiljshus som planeras längs E18
och ”Kungsvägen” samt ett fåtal längs ”Stora allén” får ekvivalent ljudnivå som
överskriver 65 dBA vid fasad. Detta innebär att det krävs en anpassad planlösning
samt att lokala skärmningsåtgärder krävs i vissa fall för nedan två områden:
57 av 90
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·

”Entré Rankhus”: Ljudnivå på ca 65-70 dBA mot E18 och ”Kungsvägen”.
Innergårdarna får en ljudnivå på 45-50 dBA, de översta planen i vissa hus
har något högre ljudnivå. För vissa lägenheter i kvarter F1 samt en mindre
del av kvarter G5 kommer det på de högre våningsplanen att krävas
lokala skärmningsåtgärder i fasad, eftersom ljudnivån på den mindre
bullriga sidan överstiger 55 dBA. För lägre våningsplan krävs inga
skärmningsåtgärder. För övriga kvarter kan krav uppfyllas om
planlösningarna anpassas.

Kv F1
Kv G5
Kv G5

Kv F1

E18

Figur 35: Karta för ”Entré Rankhus” som
redovisar dygnsekvivalent ljudnivå från
vägtrafik LAeq dB(A) frifältsvärde vid
fasad med 2030 års trafik.(Källa
Akustikbyrån, 2017a)
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·

Figur 36: Karta för ”Entré Rankhus” som
redovisar dygnsekvivalent ljudnivå från
vägtrafik LAeq dB(A) frifältsvärde vid
fasad med 2030 års trafik och med skärm
mot E18.(Källa Akustikbyrån, 2017a)

Flerfamiljshusen i ”Centrumkvarteren” beräknas få ljudnivåer på 5570 dBA för mest utsatta fasader samt gavlarna mot E18, med högst
ljudnivåer på de översta våningsplanen. Mot ”Stora allén” beräknas
fasaderna ljudnivåer på 60-65 dBA. Merparten av husen har tillgång till
fasad där ljudnivån inte beräknas överstiga 55 dBA. För lägenheter på de
högre våningsplanen i kvarter C3 kommer det att krävas lokala
skärmningsåtgärder i fasad, eftersom ljudnivån på den mindre bullriga
sidan överstiger 55 dBA. För övriga kvarter kan krav uppfyllas om
planlösningar anpassas.
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Kv C3

Kv C3
E18

Figur 37: Karta för ”Centrumkvarteren” som
redovisar dygnsekvivalent ljudnivå från
vägtrafik LAeq dB(A) frifältsvärde vid fasad
med 2030 års trafik och med skärm mot
E18.(Källa Akustikbyrån, 2017a)

Figur 38: Karta för ”Centrumkvarteren”
som redovisar dygnsekvivalent ljudnivå
från vägtrafik LAeq dB(A) frifältsvärde
vid fasad med 2030 års trafik och med
skärm mot E18.(Källa Akustikbyrån,
2017a)
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Sammanfattningsvis medför aktuellt planförslag att bostäderna i ”Entré Gröna
dalen” och ”Parkkvarteren” klarar riktvärdena utan restriktioner för planlösning.
”Allékvarteren”, ”Esplanadkvarteren" och ”Trädgårdsstaden” klarar riktvärdena om
en anpassad planlösning görs. För delar av bebyggelsen i ”Entré Rankhus” och
”Centrumkvarteren” räcker det inte med en anpassad planlösning utan det krävs
även lokala skärmningsåtgärder i fasad. Samtliga förskole- och skolbyggnader
bedöms klara gällande riktvärden för ljudnivån inomhus. Krav på fönsterklassning
m.m. kommer att hanteras i bygglovskedet. Flera av skol- och förskolegårdarna
klarar ställda riktvärden på 50 dBA, men för två av skolgårdarna samt en
förskolegård uppnås inte riktvärdena. Plankartan anger att endast hälften av
skolgårdens yta för pedagogiska verksamhet ska ha högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå vilket är ett avsteg från riktvärdet. Sammanfattningsvis bedöms
konsekvenserna av planförslaget som måttliga och negativa främst pga. de
skolgårdar som inte bedöms klara ställda riktvärden.
Luftkvalité
Enligt Tyréns (2016b) innebär planalternativet en viss ökad trafik till och från
området, men denna ökning är i sammanhanget av mindre betydelse för
luftkvaliten. Den allmänna trenden och teknikutvecklingen av fordonen som färdas
på E18 är däremot dimensionerande. Beräkningar visar kvävedioxidhalterna i
planområdet ligger inom intervallet 21 – 35 μg/m3, dvs. klart under
dygnsmedelvärdet för miljökvalitetsnormen. Det finns ingen precisering av
dygnsmedelvärde avseende kvävedioxid för miljökvalitetsmålet Frisk luft.
Beräkningar antyder att dygnsmedelvärdet för PM 10 ligger inom intervallet 20 –
50 μg/m3. Detta beror enligt luftutredningen på antagandet att
dubbdäcksanvändningen är oförändrad och en svag minskning i trafiken. Inom 20
meter från E18 är partikelhalterna nära eller strax över gränsen för
miljökvalitetsnormen dygnmedelvärde. Inom större delen av planområdet klaras
dock dygnsmedelvärdet för miljökvalitetsnormen PM10. Miljömålet Frisk luft
avseende partiklar klaras i mer än hälften av planområdet, men dock inte i västra
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och södra delen av planområdet. Sammantaget bedöms luftkvaliteten i
planområdet i stort vara samma som i nollalternativet, skillnaden är att fler
människor nu vistas och bor i området. Dygnsmedelvärdet för
miljökvalitetsnormen PM10 och kvävedioxid klaras i alla de delar där planförslaget
medger bostäder, dock inte i alla delar där vistelse uppmuntras i form av
rekreation (t.ex. Södra parkstråket). Endast mindre delar av parkstråket ligger
dock inom 20 meter från E18. Sammantaget bedöms planförslaget innebära små
och negativa konsekvenser eftersom miljökvalitetsmålet som ska eftersträvas att
nås till år 2020 inte uppnås avseende partiklar i södra och västra delarna av
planområdet samt att delar av Södra parkstråket ligger i område där MKN för
PM10 inte uppnås. Bedömningen ovan är dock något osäker eftersom
luftutredningen anger att beräkningarna inte har tagit höjd för höjdskillnaden
mellan E18 och planområdet samt de bullerskyddsåtgärder som krävs mot E18,
vilket medför att beräkningarna kan vara något för konservativa.
Riskbild
Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel vid 30 meters avstånd från
E18. Samhällsrisken hamnar till största delen hamnar under ALARP-området (As
Low As Reasonably Practicable). Utredningen poängterar att riskbidraget sannolikt
har överskattats i det olycksscenario (olycka med tung gas) som medför att
risknivån delvis hamnar strax ovanför nedre gränsen av ALARP-området för
samhällsrisk. Detta eftersom beräkningarna inte kunnat ta hänsyn till den
avskiljning/barriär (bergskärningen och bullerskyddsplank) som finns mellan E18
och planområde. Riskutredningen pekar på att ny studie visar att barriärer som är
omkring sex meter höga kan förkorta konsekvensavståndet med 40-60 % för tung
gas-spridning. Om konsekvensavståndet förkortas med 20 % för tung gas i
Rankhus hamnar samhällsrisken i sin helhet under ALARP-området.
Riskutredningen menar att detta antyder att grundberäkningarna överskattar
samhällsrisken och att den faktiska samhällsrisken ligger under ALARP-området.
Risknivån för bebyggelsen i planområdet bedöms som acceptabel i och med att
bestämmelser i plankartan medför att bebyggelse inte uppförs inom 50 meter från
E18:s vägkant. Där avstånd understiger 50 meter tillåts obemannad
drivmedelsförsörjning, odling och djurhållning, ytparkering och trafik. Södra
parkstråket kommer delvis ligga inom 30 meter från E18 och uppmuntrar till
vistelse i form av rekreation, vilket bedöms som negativt eftersom individrisken är
förhöjd inom 30 meter från E18. Konsekvensen bedöms sammantaget som liten
och negativ pga. att uppmuntran till vistelse görs där individrisken är förhöjd.
Dock kan individrisken vara överskattad i riskutredningen, då barriärren troligen
inte heller medtagits i beräkningarna för individrisk.
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4.5.4

Åtgärder
Inarbetade åtgärder
Yta finns avsatt i plankartan för de bullerskyddsåtgärder i form av bullervall och
bullerplank som längs E18.
Plankartan anger att minst hälften av skolgårdars yta för pedagogisk verksamhet
ska hålla en ljudnivå om högst 50 dB(A) dagsekvivalent ljudnivå.
Förskolegårdarnas yta för pedagogisk verksamhet ska hålla en ljudnivå om högst
50 dB(A) dagsekvivalent ljudnivå.
Bebyggelse ligger minst 50 meter ifrån E18 och avfarten till Granhammarsvägen.
Marken mellan E18 och ny bebyggelse är avsatt som Park eller Natur.
Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen)
Bullervallen mot E18 planteras med träd och buskvegetation för att på sikt
fungera som viss barriär mellan bostäderna och E18 genom att fånga upp och
ansamla en del av föroreningarna som vägtrafiken genererar. En kombination av
löv och barrträd bör eftersträvas för att ge en effekt över hela året.
Två skolgårdar och en förskolegård uppfyller inte riktvärdena för
ekvivalentljudnivå. Vidare studier avseende ljudmiljön på skol- och
förskolegårdarna behöver göras.
I fortsatt projektering krävs vidare utredning avseende vilka uteplatser som
behöver lokala bullerskyddsåtgärder samt vilka byggnader och våningar som
behöver lokala skärmningsåtgärder.
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Inom 30 meter från E18 bör parkstråket utformas så att det inte uppmuntrar till
vistelse pga. den förhöjda risknivån och överskridanden av miljökvalitetsnormer
för luft. Alternativt bör kompletterande utredning avseende individrisk och
luftkvalité utföras där topografiska skillnader och bullerskyddsåtgärder medtas i
beräkningarna.

4.6

Resursutnyttjande

4.6.1

Förutsättningar
Planområdet har en mycket varierande topografi och bergrund som delvis ligger i
dagen. Enligt PM Geoteknik varierar marknivån uppe på höjden mellan ca +33 och
+43 och de i låglänta delarna av området varierar marknivån mellan ca +16 och
+24 (RH 2000).
Planområdet utgörs i huvudsak av skogsmark med varierande karaktär och
innehar ekosystemtjänster i form av producerande tjänster (material/energi).
Området innehåller en rad olika skogstyper, men huvuddelen är att betrakta som
blandskog med olika huvudträdslag. Områdets östra delar har under lång tid
nyttjats som skogsmark och förmodligen också utmarksbete. Inom området finns
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både lågproduktiv och högproduktiv mark för både tall och gran, och marken i
området varierar mellan torr och fuktig. Utmed branterna mot Ryssgraven är
skogen hög och grov, medan den i andra partier mer har karaktär av yngre
planteringar och självsådder.
Stora delar av skogsmarken är mindre skött, och har därför en tät och pinnig
struktur. I områdets norra delar är skogen mer skött och tydliga spår av
skogsvårdande åtgärder ses, bland annat gallringar. Här är skogen glesare och
mer genomsiktlig, samtidigt som markens produktionsförmåga tas omhand.
4.6.2

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att områdets topografi bibehålls. Skogsbruket inom
området förväntas i nollalternativet fortsätta bedrivas som idag. Då delar av
planområdet inte skötts rationellt kan detta innebära låga värden för skogsbruket,
lägre rekreationsvärden och lägre naturvärden än ett mer aktivt skogsbruk. I
nollalternativet sker ingen förändring i förhållande till nuläget.

4.6.3

Konsekvenser av planalternativet
Planförslaget bedöms medföra att produktionsskog tas i anspråk och permanent
försvinner då byggnader och tillhörande infrastruktur uppförs. I områden som
avsätts som Natur kommer inget aktivt skogsbruk att ske, skötsel av
naturområdena bedöms istället styra mot att gynna rekreation, naturvärde och
kulturmiljön. Förändringen bedöms bli måttlig, men skogsbruket i området
bedöms inneha relativt låg värde. Konsekvensen för skogsbruket bedöms som
liten och negativt.

o:\sto3\sgm\2017\1320028817\3_teknik\n\dokument\beskrivningar\mkb\mkb etapp 1 rankhus 171107.docx

Planförslaget innebär att planområdet omdanas i hög utsträckning, speciellt i
området längs E18. Kvartersbebyggelsen som uppförs längs E18 medför generellt
omkring 8 meter bergschakt för grundläggning av ny bebyggelse och kringytor.
Totalt beräknas i PM hantering av bergmaterial omkring 400 000 m3 behöva
sprängas inom den del av området som är beläget närmast E18. Inom detta
område är terränganpassningen liten.
Övriga delar av planområdet har terränganpassats i större grad. Lokalgator och
ledningar medför dock bergschakt i flera delar av området. Längs huvudgatorna
(”Stora allén”, ”Esplanaden” och ”Kungsvägen”) planläggs för
flerfamiljsbostadshus som är svårare att terränganpassa än den mer småskaliga
bebyggelsen med t.ex. radhus som återfinns lite längre ifrån huvudstråken.
Planområdet är kuperat och en utbyggnad med aktuell omfattning av bostäder och
täthet innebär trots försök till terränganpassning bitvis relativt omfattande behov
av schakt och fyll.
Sammanfattningsvis bedöms förändringen för skogsbruket som måttlig, men
förändringen i form av omdaning av befintlig topografi inom området bedöms som
måttlig till stor. Konsekvensen bedöms sammantaget som måttlig och negativ.
För beskrivning och konsekvensbedömning av masshanteringen under byggtiden
se avsnitt 4.8.
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4.6.4

Åtgärder
Inarbetade åtgärder
Höjdsättningen i plankartan reglerar nivåerna i planområdet. Viss
terränganpassning säkerställs i planområdet (bortsett från kvarteren längs E18).
Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen)
I den fortsatta projekteringen bör terränganpassning utföras i möjligaste mån av
såväl kvartersmark, nya gator som vid projektering av skol- och förskolegårdar.
Områdets topografi bör tas till vara i parkområden i möjligaste mån.
Se även åtgärder under avsnitt 4.8.

4.7

Vatten

4.7.1

Förutsättningar
Vatten är en mycket viktig naturresurs, både för de värden vatten ger i form av
dricksvatten, men också utifrån att det är omöjligt att producera andra viktiga
naturresurser såsom fisk eller växter utan tillgång på vatten. Det är därför alltid
viktigt att vatten håller en hög kvalitet. Området har även ekosystemtjänster i
form av reglerande tjänster (klimatreglering, rening av vatten, flödesreglering
m.m.). Därutöver är vatten viktig som rekreativ resurs, något som behandlas i
avsnitt 4.4.
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Grundvattnet inom området är idag av varierande karaktär och med olika djup. På
sina håll ligger vattnet ytligt och marken är fuktig. Inom andra delar av
planområdet är berg i dagen, vilket omöjliggör ytlig fördröjning av dagvattnet och
istället medverkar till snabb avrinning. Mellan dessa extremer finns
sluttningsbranter med rörligt grundvatten som bidrar till en hög bördighet i
marken. I de höglänta skogsområdena där marken utgörs av ytnära berg ovan ett
begränsat jordtäcke förekommer inget permanent grundvattenmagasin.
Nederbörd avrinner ned mot de låglänta områdena och infiltreras via moränen till
de permanenta grundvattenmagasinen. Grundvattenrör har installerats på fyra
ställen, varav tre ligger i eller i närheten av planområdet. Grundvattenrören visar
på att grundvattnets trycknivå på dessa ställen ligger förhållandevis nära
markytan.
Dagvattnet från det aktuella området delas upp och avrinner till två olika
avrinningsområden, Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln. Mälaren-Skarven
avrinner sedan i sin tur till Mälaren-Görväln. Berg inom området medför att
grundvatten ligger djupt ner eller i helt ytligt läge i låglänta och instängda
områden utan avrinning. Jorddjupet inom planområdet varierar liksom berget.
Detsamma gäller grundvattennivåerna.
Befintligt dagvattensystem från Gröna dalen ned till Mälaren-Görväln är redan idag
högt belastat. Innan dagvattnet når recipienten Görväln går det via befintlig
dagvattendamm söder om Korsängen, Tibbledammen.
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Figur 39: Karta över området med beskrivning av befintlig avrinning och
närliggande recipienter. Blå linje= vattendelare, Blå pilar= befintligt avrinning
(Källa Bjerking 2017a) Lila linje utgör intolkad detaljplanegräns för Entré RankhusDP1.
Vattenförekomsten Mälaren-Skarven ligger öster om planområdet och omfattar
bland annat Ryssgraven. Mälaren-Skarven är en naturlig sjö som är påverkad av
humus, vilket medför färgat vatten. Mälaren-Skarven är en 26 kvadratkilometer
stor ytvattenförekomst och har en måttlig ekologisk status, främst på grund av
vattnets innehåll av näringsämnen och påverkan av växtplankton. Inga
vandringshinder är identifierade i vattenförekomsten. Den kemiska statusen
påverkas av ämnen som polybromerande difenyletrar och dioxiner, vilket gör att
den kemiska statusen inte uppnår god när överallt överskridna ämnen räknas
bort. Skarven är känslig för ytterligare tillförsel av föroreningar och särskild
planering och hänsyn behöver därför tas för att undvika att ytterligare
föroreningar förs ut till vattenförekomsten. Bland de åtgärder som listas för
vattenförekomsten är dagvattenhantering.
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Tabell 7. Vattenförekomster som kan komma att påverkas av planens
genomförande, samt deras ekologiska och kemiska status enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Vattenförekomst

Ekologisk status

Kemisk status

Kemisk status utan överallt
överskridna ämnen

Mälaren-Skarven
(SE661108-160736)

Måttlig

Uppnår ej god

Uppnår ej god

Mälaren-Görväln
(SE659044-160864)

God

Uppnår ej god

Uppnår ej god

Mälaren-Skarven finns upptagen i Upplands-Bro kommuns Vattenplan och är
utpekad som möjlig potentiell framtida reservvattentäkt för Storstockholm i den
händelse Östra Mälaren slås ut i den funktionen. Vattenskyddsåtgärder för
förekomsten har därför hög regional och kommunal prioritet. De grunda bottnarna
i Skarven hyser delvis en rik bottenfauna med sällsynta arter som glansskivsnäcka
och fångstnattsländan Holocentropus piscitornis, rödlistade arter som äkta
målarmussla, band- och uddnate, liksom nationellt ovanliga men regionalt
tämligen allmänna arter som skiv- och kamgälsnäckor, bland annat stor
kamgälssnäcka och sjöskivsnäcka. Växt- och djurliv i vattnet, särskilt i områden
med mjukbottnar, är känsligt för grumling och bottenstörande arbeten.
Vattenförekomsten Mälaren-Görvälnkilen ligger sydöst om planområdet. MälarenGörvälnkilen har god ekologisk status där kvalitetsfaktorerna växtplankton och
näringsämnespåverkan har en god status. Vattenförekomsten har också bra pHvärde (över 6,5) och goda ljusförhållanden. Den kemiska statusen uppnår ej god,
både på grund av överallt överskridande ämnen som kvicksilver, och på grund av
ämnen såsom tributyltenn, polybromerande difenyleter, bly, antracen och nickel,
vilket ligger till grund för klassningen. Mälaren-Görväln hyser ett flertal
övergödningskänsliga arter, varför föroreningsbelastningen och tillförseln av
näringsämnen till vattenförekomsten är viktig att minimera.
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Väster om planområdet i Gröna dalen finns ett aktivt båtnadsområde,
Granhammars dikningsföretag. Båtnaden utgör som markavvattningsföretag en
del i dagvattenhanteringen från Brunna, och är redan idag överbelastat. Båtnaden
tar emot dagvatten från planområdets västra delar, i och med den vattendelare
som är belägen i nordsydlig riktning ungefär mitt i planområdet.
Vattnet i Ryssgraven är klassat som fiskvatten.
Det finns badplatser i närheten av planområdet, men ingen av dessa är klassade
enligt EU:s badvattendirektiv. Däremot provtas vattnet vid Stigstorpsbadet
kontinuerligt av kommunen och badvattnet håller en generellt god kvalitet.
4.7.2

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att dagvatten från området avrinner inom sina naturliga
avrinningsområden, samt att naturmarken inom området kvarstår. Det redan idag
överbelastade dagvattennätet nedströms Gröna dalen är även fortsättningsvis
överbelastat, något som innebär att de reningseffekter av dagvatten som fås vid
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fördröjning inte kan nås i hela systemet. Kraftiga regn bedöms kunna inträffa
oftare i framtiden, vilket i så fall medför att överbelastningen av nedströms VA-nät
sker oftare. Nollalternativet bedöms därmed ge upphov till små negativa
miljökonsekvenser i det överbelastade dagvattennätet.
4.7.3

Konsekvenser av planalternativet
Planalternativet medför att tidigare naturmiljö tas i anspråk och delvis hårdgörs
och att stödjande ekosystemtjänster devis försvinner. Genomförd
dagvattenutredning (Bjerking 2017a) har dimensionerat utifrån ett 10-års regn
samt ett 10-års regn med en klimatfaktor på 1,25. Utredningen visar på att
exploateringen vid ett 10-års regn genererar (innan fördröjning) en ökad
avrinning mot Mälaren-Görväln på 1198 l/s och mot Gröna dalen på 2765 l/s.
Principerna för dagvattenhanteringen inom planområdet är att dagvatten fördröjs
och renas nära källan, dvs. lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
Takvatten bedöms dock som rent och för detta dagvatten krävs endast fördröjning
när källan. Efter fördröjning och rening leds dagvattnet vidare mot de större
parkstråken i planområdet innan det slutligen antingen leds vidare antingen
österut mot Skarven eller vidare västerut mot Gröna dalen. I nordvästra delen av
planområdet där marken är avsatt som Park kommer ett tidigare utdikat
våtmarksområde rustas upp och blir en dagvattendamm för fördröjning och
rening. Den ökade tillströmningen till dammen efter expolatering vid ett 10-års
regn (104 l/s) bedöms i dagvattenutredningen inte utgöra några problem.
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Plankartan reglerar vilken fördröjning av dagvatten som ska tillgodoses inom
kvartersmark. Vidare reglerar plankartan höjder på lokalvägar som säkerställer att
dagvatten kan ledas vidare till de grönytor och grönstråk där dagvattenmagasin
finns illustrerade. Plankartan anger även att vattenflödena inom allmänplatsmark
inte får ledas över kvartersmark. Dagvattenutredningen har beräknat att den
tillgängliga fördröjningsvolymen inom planområdet (på kvartersmark,
skelettjordar, svackdiken, parker och dammar) väl räcker för att inte öka utflödet
från planområdet, såväl mot Gröna dalen som mot Mälaren-Skarven (Ryssgraven)
vid 10 års-regn. Plankartan reglerar maximalt utflöde från planområdet vid 10-års
regn mot Gröna dalen respektive Mälaren-Skarven vilket medför att utflödet från
planområdet vid ett 10-års regn inte ska öka efter exploateringen.
Avseende framtida klimatförändringar har analyser gjorts för extremregn i form av
100 års regn. Planalternativet har höjdsatts för att säkerställa att ingen
bebyggelse översvämmas, utan att flödena leds via vägar och grönstråk ut från
planområdet. Där naturmark sluttar ned mot kvartersmark lämnas utrymme för
avskärande diken så att vatten från naturmark inte rinner in på kvartersmark.
Dagvattenutredningen identifierar befintlig gc-tunnel under E18 (vid ny sporthall)
som det enda område där översvämning kommer att ske vid 100-års regn.
Passagen behöver utredas vidare. Utredningen Gröna dalen –
Dagvattenmodellutredning (Tyréns 2016) visar på att delar av befintligt
dagvattensystem från Gröna dalen ned till Kungsängen är överbelastat och löper
ökad risk för översvämning redan vid ett 10-års regn. Vid kraftiga regn (50-års
regn och 100-års regn) kommer flödena ut från planområdet att öka och därmed
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öka belastningen på nedströms system. Planförslaget bedöms därmed kunna öka
risken för och omfattningen av översvämningar i nedströms system. Det är denna
risk som bedöms kunna medföra de största konsekvenserna i sammanhanget.
Risken är svårbedömd, men utifrån de osäkerheter som finns bedöms
konsekvenserna som måttliga till eventuellt stora och negativa beroende på
omfattningen av påverkan i nedströms system.
Dagvattenutredningens beräkningar av reningseffekten visar att samtliga halter i
utgående dagvatten mot Mälaren-Skarven (Ryssgraven) ligger under riktvärdet för
utsläpp direkt till mindre recipient som anges i dokumentet Förslag till riktvärden
för dagvattenutsläpp. För dagvattnet som avleds till Mälaren-Skarven
(Ryssgraven) minskar halterna föroreningar (i förhållande till dagsläget) för
samtliga ämnen med undantag för krom, kvicksilver och olja där halterna ökar
något. Dagvatten som leds mot Gröna dalen (och vidare mot Mälaren-Görväln)
jämförs mot riktvärdet för delområde som inte har direktutsläpp till mindre
recipient. Beräkningarna visar att halterna överlag minskar för alla ämnen utom
fem; krom, kvicksilver, olja, fosfor och kväve. Dock renas detta dagvatten
ytterligare en gång i Tibbledammen innan det når recipienten Mälaren-Görväln och
detta sista reningssteg är ej medtaget i beräkningarna. Sammantaget bedömer
dagvattenutredningen att planförslaget med föreslagen dagvattenhantering inte
försvårar för recipienterna att nå sina miljökvalitetsnormer.
Planalternativet medför att lokalt omhändertagande av dagvatten med möjlighet
till infiltration till det permanenta grundvattenmagasinen. Personlig kontakt med
Struktur (2017) bedömer att planerad exploatering inte påverkar
grundvattensituationen i området under förutsättning att lokalt omhändertagande
av dagvatten utförs i planområdet samt att all grundläggning i de låglänta delarna
av området som planeras 1 meter under mark eller djupare utförs så att inte
grundvattennivån påverkas.
Den samlade bedömningen är att vatten från området kommer att medföra en
måttlig negativ konsekvens. Konsekvensen är främst kopplad till den ökade
belastningen på det redan idag överbelastade dagvattensystem i Kungsängen vid
större nederbörder.
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4.7.4

Åtgärder
Inarbetade åtgärder
Planområdet reglerar höjdsättning av allmän platsmark så att 100-års regn för att
säkerställa avrinningen via vägar ut i omgivande grönytor/naturmark.
Avbrott/öppningar finns i bebyggelsen som möjliggör sekundära avrinningsvägar
ut från planområdet.
Plankartan anger att dagvattenflöden inom allmän platsmark ej får ledas över
kvartersmark.
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Planbestämmelserna ställer krav på att utsläppet av dagvatten vid tioårsregn
maximalt får vara 376 liter/sekund till Gröna dalen och maximalt 294 liter/sekund
till Mälaren-Skarven.
Därutöver ställer planen krav på att all kvartersmark ska ha fördröjning av
dagvatten på lägst 17 liter per kvadratmeter.
Områden i naturmark är avsatta för dagvatten där avskärande diken behövs
mellan bebyggelse och naturmark för att undvika att ytvatten från naturmark leds
in på kvartersmark.

Parkering under mark, med planterbart bjälklag, får anordnas under kvartersmark.
Bjälklag ska bära 0,8 meter jordmån för en tredjedel av kvartersgård, resterande
gårdsyta ovan parkeringsgarage ska bära minst 0,4 meter jordmån.
Rekommenderade åtgärder (ingår ej i konsekvensbedömningen)
Kompletterande dagvattensystem i närområdet bör utredas för att öka
fördröjningskapaciteten vid större flöden och avlasta nedströms system i Gröna
dalen-Kungsängen. Upplands-Bro kommun har tillsammans med berörda
markägare påbörjat arbetet att utreda hur Gröna dalen kan utvecklas avseende
bl.a. dagvattenhantering.
En studie bör göras avseende hur stor del av flödena vid ett 100-års regn som kan
fördröjas inom planområdet samt omfattningen av eventuell ökning av
dagvattenflödet ut från planområdet. Utredningen bör utgöra ett underlag till
vidare diskussion och utredning avseende behov av kompletterande
dagvattensystem i närområdet, t.ex. Gröna dalen.
Marken vid våtmarksområdet behöver mätas avseende storlek och utloppsnivåer.
(Bjerking 2017a)
Fler grundvattenrör bör installeras för att kontrollera grundvattennivåerna i de
gröna stråken för parker och dagvattendammar. (Bjerking 2017a)
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Byggnader ska utföras med gröna tak. Åtgärden kan minska årsavrinning från tak
med upp till 75 %. (Bjerking 2017a)
Vidare studier behöver göras av befintlig gc-tunnel som bedöms översvämmas vid
100 års-flöden. (Bjerking 2017a)

4.8

Byggtiden

Miljöpåverkan under byggtiden är till stor del övergående och upphör när byggnationen avslutats. Under byggtiden kan dock påverkan vara betydande och för
vissa aspekter och intressen är påverkan under byggtiden av större betydelse än
påverkan av det färdiga planområdet.
De arbeten som troligtvis kommer att utföras för inledande exploatering av
planområdet är schaktning, sprängning och fyllning samt eventuellt krossning av
berg. Vidare kommer transporter av massor och material att ske samt arbete med
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teknisk försörjning, VA och gatunät med mera. Till detta kommer arbete med
byggnader som kommer att bedrivas av olika aktörer och troligtvis blir utspritt
över tid. Byggtidens exakta moment och tillvägagångssätt är svårt att beskriva i
detta skede, nedan ges därför en översiktlig bild och generellt beskrivning utifrån
ett antal antaganden som bedöms som rimliga.
4.8.1

Konsekvenser under byggtiden
Naturmiljö, landskap och vatten
Planalternativet innebär att det under byggskedet kommer att förvaras och
hanteras ämnen som exempelvis petroleumprodukter, hydrauloljor och sprängämnen inom planområdet. Därmed finns en risk för läckage eller olycka vilket
skulle kunna komma att påverka främst närliggande naturmiljö och nedströms
vattenmiljöer. Med tanke på att relativ omfattande sprängning krävs i delar av
området bedöms kväveutsläpp behöva hanteras under byggtiden. Det är därför
viktigt att dagvattensystemet byggs ut tidigt under exploateringen.
Dagvattenfördröjning är också viktigt för att inte påverka Ryssgraven genom
grumling. Under byggtiden kommer området att se rörigt ut, men med tiden
kommer ett nytt stadslandskap att bildas. Konsekvensen bedöms som lokal,
negativ och liten samt till viss del övergående med vidtagna skyddsåtgärder.
Buller, vibrationer och damning
Sprängning, schaktning och andra bullrande arbeten kan medföra störningar för
närboende. Närmast boende förmodas vid starten av genomförandet vara boende
i Kungsängen, söder om E18. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om
buller från byggplatser, NFS 2004:15. Riktvärdena är en vägledning och grund för
de restriktioner kring nivåer och byggtider som avtalas med entreprenören.
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.
Beslut i frågan tas i dessa fall av tillsynsmyndigheten. Ljudmiljön i planområdet
och områdena i närheten av E18 är i nuläget, och kommer även att så vara vid
byggtiden, starkt påverkat från trafiken på E18.
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Med tanke på andelen berg som kommer behöva sprängas i området närmast E18
antas det bli aktuellt med en bergkrossanläggning i planområdet under byggtiden.
Tillstånd för krossanläggning hanteras separat.
För bedömning av skaderisk på byggnader avseende vibrationer under byggtiden
bör en riskanalys utföras enligt Svensk standard (SS 460 48 66 respektive SS 02
52 11). Riskanalysen klargör bland annat vilka byggnader och anläggningar som
kräver besiktning och uppföljning. Eventuella restriktioner och
försiktighetsåtgärder som krävs för att säkerställa att E18 inte påverkas under
byggtiden klargörs i riskutredningen. De vibrationer som kan upplevas störande av
individer omfattas inte av riktvärdena angivna i svensk standard.
Damning vid transporter och under uppbyggnaden av vägar och grundläggning
(grushantering) kan upplevas som störande och kan också medföra
arbetsmiljöproblem om den blir stor. Genom vattning, saltning, hårdgörande eller
sopning kan störningen minskas.
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Sammantaget bedöms konsekvenserna som lokal och tidvis måttlig under den tid
schakt, borrningsarbeten med mera sker närmast bostäderna i norra Kungsängen.
Gällande riktlinjer, krav på entreprenören samt bra information om pågående
arbete kan minimera störningarna.
Rekreationsutövare som använder närliggande naturområden samt sparad natur
inom planområdet kommer troligtvis att uppleva byggtiden som störande. För
rekreation bedöms påverkan ske genom nedsatt eller begränsad framkomlighet
och störning (främst buller) från byggnationen. Den negativa konsekvensen
bedöms som liten till måttlig beroende på utbyggnadstakt och etappindelning
inom planområdet.
Även för naturmiljö kan störning i form av buller påverka exempelvis fågelliv.
Effekten är begränsad i tid och upphör när byggskedet är över. Konsekvensen
bedöms som liten och negativ med tanke på att områdets ljudmiljö redan idag är
starkt påverkat av buller från E18.
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Påverkan på klimat
Byggtiden påverkar även klimatet. Klimatkalkyler visar att särskilt energikrävande
moment vid anläggande av exempelvis vägar är transport av material, produktion
av asfalt, betong och stål samt energiförbrukning på arbetsplatsen. Inom
planområdet kommer bergschakt krävas för ett större område längs E18 som
preliminärt bedöms omfatta lossgöring och sprängning av ca 400 000 m3 berg.
Sett till hela planområdet bedöms en stor del av denna bergvolym kunna
återanvänds i områden när fyllning krävs, samt för grundläggning av byggnader,
vägar och ledningsschakter. Detta medför att planområdet blir självförsörjande
avseende bergmassor. Eftersom planområdet bedöms byggas ut etappvis under
relativt många år blir en utmaning att logistiskt bland annat planera och förvara
massorna på ett effektivt sätt som även minimerar miljöpåverkan under
byggtiden. Upplag av stora mängder bergsmassor kan komma att krävas
periodvis. Åtgärder i form av att lokalisera upplag till framtida kvartersmark och
allmän platsmark. Trots återanvändning inom planområdet förväntas ett överskott
av bergmassor finnas inom planområdet som behöver transporteras bort. Andelen
överskottsmassor är för närvarande inte känd, men förhoppningar finns om att
dessa kan återanvänds i närliggande byggprojekt i kommunen.
Påverkan på transportsystemet
Byggtiden medför att trafikanter på det omgivande vägnät kommer att påverkas.
E18 utgör ett riksintresse för kommunikation. Transporter till och från området
kommer att belasta E18 och kan beroende på utbyggnadstakt periodvis medföra
viss nedsatt framkomlighet på anslutande vägnät. Stora mängder material
kommer behöva tillföras området för att möjliggöra exploateringen, vidare kan
överskott av bergmassor (om de inte återanvänds inom området) behöva
transporteras bort från planområdet. Konsekvensen bedöms som liten och
negativ.
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4.8.2

Åtgärder
Inarbetade åtgärder
Inga för tillfället.
Rekommenderade åtgärder
Tydliga krav bör ställas på entreprenören för att minimera riskerna för ett utsläpp
till omgivande mark eller vatten under byggtiden. Beredskapsplan bör tas fram
inför byggstart. De hydrauloljor som nyttjas i maskiner bör så långt möjligt
utgöras av vegetabiliska eller biologiskt nedbrytbara dito.
Befintligt gc-passage under E18 strax norr om trafikplats Kungsängen bör hållas
öppen under större delen av byggtiden. Säkra passager genom byggområdet till
Rankhusklipporna och rekreationsområdet norr om planområdet bör tryggas.
Masshanteringsplan tas fram för hela planområdet. Masshanteringsplanen behöver
även hantera utbyggnadstakt för att så långt det är möjligt skapa möjligheter att
återanvända massor inom planområdet.
Etableringsytor, upplagsytor och arbetsområden bör regleras via miljökrav för
byggtiden så att de styrs till gatu- och tomtmark och inte anläggs inom områden
avsatta som Natur eller Park.
Forn- och kulturlämningar inom planområdet bör märkas ut tydligt innan byggnation påbörjas. Lämningar som ligger nära nya byggnader, infrastruktur eller
byggvägar/etableringsytor bör skyddas under byggtiden till exempel genom
inhägnad. Detsamma gäller för de naturområden och naturvärden som ska
bevaras.
De träd som identifierats som särskilt värdefulla bör beläggas med vite vid
skada/nedtagning under genomförandefasen.
Fördröjning och rening av dagvatten från området under byggtiden bör installeras
så snart detta är möjligt för att minska riskerna för bl.a. näringsläckage och
grumling.
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Krav ställs på att damning under byggskedet reduceras.
De åtgärder för att minska påverkan på miljön från exempelvis damning, liksom
åtgärder för dagvattenhantering som beskrivs i PM Hantering av befintligt
bergmaterial bör genomföras.
Tydliga krav på entreprenören om vilka nivåer som gäller för buller och vibrationer
under olika delar av dygnet. Krav på upprättande av miljöplan som omfattar
kontroll och åtgärder vid eventuella överskridanden.
Information till närboende om vilka moment som genomförs för stunden, vilka
störningar som kan tänkas uppkomma samt kontaktuppgifter. Närboende bör
erbjudas att anslutas till SMS-tjänst som skickar information strax innan
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sprängning. Informationsskyltning bör även ske vid till exempel gc-tunneln och vid
klätterklippan.

4.9

Kumulativa och indirekta konsekvenser

4.9.1

Effekter inom prognosår 2030
Den aktuella planen bedöms fram till prognosår 2030 främst medföra kumulativa
och indirekta effekter i form av sociala förändringar i närområdet.

I detta avsnitt redovisas effekter utanför planområdet eller samverkande effekter
av planen och närliggande planer. De indirekta och kumulativa effekterna i
området blir större än de direkta effekter av detaljplanen som beskrivits i tidigare
avsnitt.

Den aktuella planen ger upphov till kumulativa effekter främst i närområdet
eftersom när den är genomförd medför en stor befolkningsökning i Kungsängen.
Effekterna av en ökad befolkning från Rankhus samt övriga pågående planer kan
medföra ett förbättrat kundunderlag till närbutiker, lokala centrum och tätare
kollektivtrafik. Samtidigt kan den ökade befolkningen beroende av om de nyttjar
kollektivtrafik eller egen bil medföra ökad trafik på E18.
Eftersom E18 är belägen mellan Rankhusområdet och centrala Kungsängen blir
planeringen av kopplingar mellan områdena viktiga. Goda kopplingar är också
viktiga för att integrera Rankhusområdet med befintlig tätort både ur socialt och
kommersiellt perspektiv. Goda kopplingar ger förutsättningar för nyttjande av
befintliga samhällsfunktioner som till exempel butiker i Kungsängens centrum
snarare än centra längre bort utmed E18. En utbyggnad av Rankhusområdet med
skola och förskola bedöms av kommunen kunna komplettera befintlig verksamhet
i Brunna och centrala Kungsängen.
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I och med planområdets utbyggnad kommer fler personer att nyttja
rekreationsområden strax utanför planområdet. Särskilt badplatsen vid Stigstorp
bedöms kunna få ett ökat nyttjande då fler bor i området och det för dem blir den
närmsta badplatsen. Ianspråktagande av naturmark bedöms även medföra att
viltet inom planområdet förflytta sig till nya områden där vilttrycket kan öka (bl.a.
betesskador).
4.9.2

Effekter efter prognosår 2030
Den största indirekta och kumulativa effekten för närområdet bedöms
utvecklingen av resterande sex etapper i Rankhusområdet medföra. Den fortsatta
exploateringen av programområdet norrut bedöms preliminärt ske efter år 2030.
Den fortsatta utbyggnaden kommer att prägla området och möjliggöra fler
invånare i Rankhusområdet. Nedan ges en övergripande beskrivning och
bedömning om vilka apsekter som blir viktiga att arbeta vidare med i
nästkommande skeden.
De återstående sex etapperna i Rankhusområdet omfattar totalt ca 390 ha varav
ca 68 ha är vattenområde och möjliggör ytterligare ca 2100 bostäder.
Tillsammans med den aktuella planens cirka 2900 bostäder medför en utbyggnad
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av hela Rankhusområdet därmed en avsevärd utökning av tätorten som idag
består av ca 9 000 invånare.
Utbyggnaden av trafikplats Kungsängen bedöms även kunna bli aktuell när
framtida etapper i Rankhusområdet byggs ut. Likväl bedöms gång- och cykelbron
över E18 (i ”Esplanandens” förlängning) anordnas i samband med utbyggnaden av
programområdet.
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Landskapsbild och kulturmiljö
För landskapsbilden bedöms de viktigaste områdena utgöra mötet med Gröna
dalen, mötet mot befintlig bebyggelse i nordväst samt hur mötet sker mot
strandzonen. Försiktighet bör iakttas med avseende på kustsiluetten med de
iögonfallande förkastningsbranterna och naturmarken som möter upp. Eventuell
påverkan på vyerna från Norra Stäksön och Mälaren samt Gröna dalen behöver
studeras.
De kända forn- och kulturlämningar som finns i området utgörs av tre övriga
kulturhistoriska lämningar samt en fornlämning i nordväst och en övrig
kulturhistorisk lämning i nordöst delen av programområdet. Dessa bedöms ligga
inom naturmark i planprogrammet. Två övriga kulturhistoriska lämningar återfinns
även mellan Rankhustorpet och Stigtorp och kan komma att beröras beroende på
utformning av naturmark och bebyggelse. Om lämningarna berörs kan det bli
aktuellt med arkeologisk utredning, samråd i frågan behöver hållas med
länsstyrelsen. Utöver detta är endast torpet Rankhus utpekat som kulturmiljö och
då av lokalt intresse. Stockholms läns museum bedömer att åkermarken är viktig
för förståelsen av platsens historia (Upplands-Bro kommun odaterad). I etapp två
av Rankhusområdet bedöms det bli viktigt att studera hur ny bebyggelse och
infrastruktur förhåller sig till kulturmiljön och hur åkermarken kring torpet
inkorporeras i planen. Stockholms läns museum menar i sitt yttrande över
planprogrammet att skyddsbestämmelser bör inarbetas i planen för bebyggelsen
vid Rankhus och Stigstorp. I programområdet finns spår efter tidigare
kulturlandskap, till exempel hagmarksrester och vidkroniga ekar. Möjligheten att
återskapa vissa av dessa värden och inkorporera dem i den nya bebyggelsemiljön
vore positivt för kopplingen till de historiska värdena i kulturlandskapet.
Sammantaget bedöms vidare utbyggnad i området kunna ske på sådan sätt att
merparten av kulturmiljö tas till vara och möjlighet finns även att återställa delar
av kulturmiljölandskapet.
Naturmiljö och rekreation & friluftsliv
Den samlade utvecklingen i Rankhusområdet bedöms kunna medföra stor
påverkan på det rörliga friluftslivet i området samt på naturmiljön med
spridningssamband.
Rörelserna i området för såväl rekreation och friluftsliv som flora och fauna blir
viktig att säkerställa. Både nord-sydliga stråk och öst-västliga stråk behöver
studeras och sparas i kommande planering. Två nord-sydligt stråk bedöms viktiga
att studera närmare och säkerställa; Gröna dalen samt strandzonen längs
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Mälaren. För Gröna dalen bedöms även inramningen och kantzonen vara av
betydelse. Den östra delen av programområdet berörs av Riksintresse rörligt
friluftsliv och strandskyddsområde där utökat strandskydd gäller norr om Stigtorp.
De öst-västliga förbindelser som finns inom och till området blir viktiga att
säkerställa. Avseende stråk och samband i programområdet finns beskrivningar i
kommunens grönplan samt i Ekologigruppens utredning ”Spridningssamband och
Ekosystemtjänster”. Utredningen pekar på att Rankhusområdet är en viktig del i
spridningssambanden mellan områden i kommunen. En viktig del i kommande
arbete blir därför att säkerställa att framtida utbyggnad i Rankhusområdet
planeras så att spridningssambanden bibehålls och om möjligt förstärks.
Utbyggnaden medför även att belastningen på kvarvarande och närliggande
naturområde ökar i och med ökad befolkning och därigenom ökat antal
rekreationsutövare i närområdet.
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Detaljplan Entré Rankhus-DP1 medför en viss begränsning och påverkan på
spridningssambanden i söder och i kommande etapper finns risk för ytterligare
påverkan. Inför kommande etapper bör en strukturplan tas fram där identifierade
viktiga stråk och samband utgör underlag till att inledningsvis klargöra vilka stråk,
bredder och naturmiljöer som behöver sparas/utvecklas för att stråkens funktion
som spridningskorridorer och rekreationsstråk bibehålls och säkerställs. Efter
detta bör stråken geografisk avgränsas. Inledningsvis bör även en kartstudie
göras där brister och värden identifieras för olika aspekter. Detta kan resultera i
att ”undviksområden” identifieras där många värden sammanfaller. Kommande
exploatering i etapperna bör därefter anpassas till utpekade strukturer och
områden.
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Figur 40: Karta över identifierade spridningssamband. (Källa: Ekologigruppen
2017). Rankhusområdet funktion och spridningszon utifrån barrlevande arters
perspektiv:
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1= spridningssamband österut mot Stäksundet via Stäksön
2= Spridningssamband västerut över/under E18 mot Tibbleskogen vidare mot Örnässjön och
Lillsjön samt vidare mot Kolnäset och Lerberga skogen.
3= spridningssamband norrut över skogen vid livgardet vidare mot Munkholmen och
Runsahalvön.

Ekologigruppens naturinventering från 2010 visar på att det främst är lokala och
kommunala värden inom programområdet. De regionala värdena återfinns längs
Mälarens strand. I det fortsatta arbetet blir det viktigt att säkerställa zonen längs
Mälarens strand samt försöka inkorporera de högre naturvärdena i områdets
kommande grönstruktur. Möjligheten att spara äldre träd (till exempel ekar och
tallar) som har både natur, kultur och landskapsvärde bör utredas. Med en väl
avvägd sparad naturzon längs med Mälarens strand och anpassning av
grönstrukturen till utpekade naturvärden bedöms en stor del av naturvärdena i
området kunna sparas.
För naturmiljön bedöms sammantaget utbyggnaden främst påverka de djur och
växter som behöver större habitat (större naturområden) samt för
spridningsmöjligheterna inom programområdet och mellan områden på en
kommunal och regional nivå. Detta är baserat på ett antagande om att kustzonen
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och området som omfattas av generellt strandskydd och utökat strandskydd
kommer att avsättas som natur i kommande planer. Strandpromenadens
påverkan på omgivande natur- och vattenmiljö behöver studeras vidare.
Rankhusområdets funktion som större tätortsnära strövområde bedöms försvinna i
och med utbyggnaden. Den utbyggnad som sker i nollalternativet i och kring
Brunna och Centrala Kungsängen i kombination med utbyggnaden av
Rankhusområdet bedöms sammantaget medföra att möjligheten att nyttja större
tätortsnära strövområden blir begränsade i framtiden. Söder om Centrala
Kungsängen och norr om Brunna utgörs marken till stor del av jordbruksmark. De
större kvarvarande strövområdena bedöms främst återfinns väster om Centrala
Kungsängen samt norr om jordbruksmark i Brunna. En sparad zon längsmed
Mälarens strand inom Rankhusområdet möjliggör även fortsättningsvis nord-sydlig
rörelse för rekreation och friluftlivet i området. Det finns en risk att trycket på
strandområdet ökar betydligt i och med att utbyggnaden av programområdet
medför att stora delar av befintligt strövområde tas i anspråk samtidigt som
befolkningsmängden i området ökar. En utveckling av strandpromenad och mer
lättillgängliga stigsystem i programområdet öppnar upp för rekreationsmöjligheter
för användargrupper som idag kan ha svårt att tillgodogöra sig rekreation i
området.
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Den tillkommande gc-kopplingen över E18 bedöms medföra att tillgängligheten till
Rankhusområdet förbättras för såväl rekreation som för vardagsrörelser. En god
koppling mellan Rankhusområdet och befintlig tätort (såväl Centrala Kungsängen
som Brunna) bedöms vara viktig ur social synvinkel och öka möjligheterna att
integrera Rankhusområdet med befintliga tätorter. Goda öst-västliga kopplingar
mellan Brunna och ny bebyggelse i programområdet bedöms vara viktiga att
åstadkomma och vidare studier bör utföras utifrån planprogrammets visioner.
Ekosystemtjänster
Programområdet inhyser flera ekosystemtjänster som kommande planering
behöver förhålla sig till. Ekosystemtjänsterna bör ses som en tillgång i området
och möjligheter att dra nytta av deras tjänster/funktioner bör studeras och
optimeras utifrån dagvattenhantering, rekreativ upplevelse, placering av
spridningsstråk, skolskogar med mera. Planen bör sträva efter att utveckla och
stärka de ekosystemtjänster som finns och är möjliga att kombinera med
detaljplanen, respektive tillskapa några av de ekosystemtjänster som idag saknas
i området. Goda möjligheter bedöms finnas för detta.
Människors hälsa
Kommande etapper av programområdet är beläget inom förordnandeområde till
skydd för totalförsvarets intressen och det behöver säkerställas att ny bebyggelse
anpassas till det buller som Kungsängens skjut- och övningsfält medför. Inom
länsstyrelsens beslutade skyddsavstånd för Kungsängens skjut- och övningsfält
behöver ljud- och riskbilden redas ut. Vidare studier bör göras av den trafikökning
som ett fullt utbyggt Rankhusområde kan medföra i Brunna samt om detta
riskerar att medföra överskridanden av riktvärden vid befintlig bebyggelse.
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Resursutnyttjande och vatten
Utbyggnaden av planprogrammet innebär att skogsmark tas i anspråk och
produktionsskog kommer att försvinna. För att minimera behovet att transportera
massor inom området och in- samt ut från området bör framtida bebyggelse och
infrastruktur terränganpassas i möjligaste mån.
Dagvattenhanteringen blir viktig i kommande utbyggnad. Dagvattenhanteringen
behöver säkerställa att miljökvalitetsnormerna för ytvatten bibehålls eller
förbättras i nedströms recipienter. Det behöver utredas huruvida befintligt Vasystem kan hantera utbyggnaden eller om åtgärder behöver vidtas. Utbyggnaden
bör även anpassas till framtida klimatförändringar, bland annat för att klara
kraftigare regn. Det bör utredas hur 50- års regn och 100 års regn kan hanteras
inom området. Om detta inte är möjligt bör det utredas hur det hanteras i nära
anslutning till området och vilka konsekvenser detta eventuellt medför på befintlig
miljö och befintligt dagvattensystem. Arbetet som nu påbörjats av Upplands-Bro
kommun, tillsammans med berörda markägare, avseende utveckling av Gröna
dalen med bl.a. dagvattenhantering bedöms vara ett viktigt steg mot ett mer
robust och klimatanpassat system.
Utbyggnadens eventuella påverkan på dikningsföretaget i Gröna dalen behöver
klargöras.
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I det fortsatta arbetet bör fokus även läggas på att skapa en klimatanpassad
bebyggelse t.ex. certifiering, byggteknik, kollektivtrafik, bilpooler,
multifunktionella flöden som även kan nyttjas som översvämningsytor vid kraftig
nederbörd m.m.
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5.

Samlad bedömning

5.1

Miljöbedömningens påverkan på detaljplanen

Arbetet med miljöbedömningen i form av utredningar och anpassning har pågått
parallellt med detaljplanen. Miljöbedömning från och med maj 2017 och
framtagandet av MKB-dokumentet har gjorts av Ramböll och stämts av med
kommunen. MKBs avgränsning har samråtts med Länsstyrelsen i Stockholms län
och synpunkter som framkom var:
·

De väsentligaste miljö- och hälsofrågorna har lyfts fram i det underlaget
länsstyrelsen erhållit och att dessa frågor bör belysas inom ramen för
MKB.

·

Vid bedömning av påverkan på riksintresset Mälaren med öar och stränder
bör även exponeringen mot/upplevelsen från Mälarens vattenrum
uppmärksammas.

Arbetet med miljöbedömning och utredningar för detaljplanen har medfört ett
antal anpassningar av detaljplanen under projektets gång, dessa redovisas i
avsnitt. 2.3.3. En stor del av arbetet i MKB har varit att säkerställa att de
anpassningar och åtgärder som framkommit i underlagsrapporter och som
projektet tagit till sig även återfinns som anpassningar och regleringar i
plankartan.
Utöver de åtgärder som blivit inarbetade i detaljplanen föreslår denna MKB
ytterligare åtgärder som bör vidtas. Dessa beskrivs som rekommenderade
åtgärder och är t.ex. sådant som inte kan arbetas in i detaljplanen eller som
behöver utredas vidare. Se vidare i avsnitt 4.

5.2

Detaljplanens huvudsakliga konsekvenser

Planförslaget bedöms medföra störst konsekvenser för landskapsbild, kulturmiljö,
spridningssamband, skolgårdar, påverkan vid större nederbörder på va-nät i
Kungsängen, resursutnyttjande samt kumulativa effekter efter år 2030.
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För landskapsbilden medför planförslaget att ett naturligt landskap ersätts med
bebyggelse och infrastruktur. Förändringen blir lokalt stor, men värdena är till stor
del lokala, förutom vid de känsliga avsnitten (mot Gröna dalen och Ryssgraven).
För kulturmiljön innebär planförslaget att en fornlämning och en övrig
kulturhistorisklämning tas bort samt att delar av kulturmiljölandskapet tas i
anspråk och t.ex. gamla vägstrukturer försvinner. Kvarvarande forn- och
kulturlämningar hamnar delvis lite ur sitt sammanhang. Konsekvensen bedöms
som måttlig och negativ.
För naturmiljön innebär planalternativet att främst lägre naturvärden tas i anspråk
och att områden med högre naturvärden till stor del sparas genom att avsättas
som Natur. Planalternativet bedöms dock medföra större påverkan på
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spridningssambanden i området, speciellt när de kumulativa effekterna tas med i
beräkningen.
Planförslaget innebär att minst hälften av skolgårdens yta för pedagogisk
verksamhet ska hålla en ljudnivå om högst 50 dB(A) vilket är ett avsteg från
riktvärdet.
För ytvatten bedöms planförslaget klara att hantera och rena dagvattnet vid ett
10-års regn. Risk för större konsekvenser bedöms kunna inträffa vid kraftigare
nederbörder då utflödet av dagvatten från planområdet ökar vilket bedöms
påverka det redan belastade va-nätet nedströms negativt.
För resursutnyttjandet är den största konsekvensen att planalternativet innebär
omfattande omdaning av topografin längs E18. En mer terränganpassad
bebyggelse har försökt tillskapas i övriga delar av planområdet.
Konsekvenserna under byggtiden bedöms kunna bli måttliga men överlag
övergående. Påverkan på de olika värden och aspekter under byggtiden beror på
skede och arbetsmoment. Flertalet åtgärder går dock att vidta under byggtiden för
att minska påverkan.
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De kumulativa effekterna efter år 2030 bedöms kunna medföra stor påverkan för
ett flertal aspekter då ingår utbyggnaden av hela programområdet ingår. Störst
påverkan bedöms ske på bl.a. landskapsbilden, det rörliga friluftslivet samt
spridningssambanden för flora och fauna.

5.3

Överensstämmelse med miljöbalken

5.3.1

Hänsynsregler
Miljöbalkens avsnitt 2 behandlar de så kallade allmänna hänsynsreglerna.
Reglerna innebär bland annat att den ansvarige måste ha kunskap om verksamheten eller åtgärden, att man ska vidta skadeförebyggande åtgärder och att
verksamheten eller åtgärden ska också ska lokaliseras till en lämplig plats,
hushålla med råvaror samt använda bästa produkt och teknik.
Den aktuella detaljplanen har lokaliserats lämpligt i förhållande till infrastruktur
och kollektivtrafik och utgör en naturlig vidareutveckling av befintligt samhälle.
Berg som sprängs i samband med genomförandet ska så långt möjligt användas
inom området. Både placeringen och åtgärder för masshantering och bevarande
av naturområden överensstämmer med de allmänna hänsynsreglerna.

5.3.2

Hushållningsprinciper
Miljöbalkens avsnitt 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållningen
med mark- och vattenresurser. Där anges bland annat att mark- och
vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Vidare
anges att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk
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synpunkt så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön.
Det aktuella området ligger i direkt anslutning till befintligt samhälle och har
därmed tillgång till befintlig samhällsservice som infrastruktur och kollektivtrafik.
Marken inom området har generellt låga naturvärden, och de områden där högre
värden identifierats undantas exploatering. Området utgörs av skogsmark, och
medför därmed inget ianspråktagande av jordbruksmark. Planen uppfyller därmed
ställda krav enligt hushållningsprinciperna.
Avsnitt 4 i Miljöbalken redovisar särskilda bestämmelser för hushållning med
mark- och vatten för vissa områden, så kallade riksintressen. Inom
riksintresseområden får exploatering ske endast på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas värden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter.
Riksintresset Mälaren och dess stränder berörs av planläggningen av området för
bostäder. Planområdet ligger i anslutning till centrala Kungsängen och befintlig
infrastruktur i form av bl.a. kollektivtrafik. Planalternativet är en utveckling av
staden för att sammanbygga och förtäta kommunen. Riksintresset Mälaren
påverkas i någon grad av planens genomförande i och med tillkomsten av
strandpromenad, visuell påverkan från planerad bebyggelse samt anspråktagande
av strövområden. En passage längs Ryssgraven säkerställs och möjliggör för det
rörliga friluftslivet att passera planområdet. Inom planområdet förbättras
tillgängligheten till strandområdet. Den mark som tas i anspråk är förhållandevis
ljudpåverkad och bedöms redan i dagsläget ha lägre värde som vistelseområde.
Området används troligen redan idag snarare som en passage ut till
omkringliggande områden där ljudmiljön är bättre. Föreslagen bebyggelse ligger
även något tillbakadragen från branten mot Ryssgraven, men bedöms ändå delvis
synas från Ryssgravens vattenrum och omkringliggande naturområden.
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis inte skada riksintresset.
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5.3.3

Miljökvalitetsnormer
Miljöbalkens avsnitt 5 behandlar miljökvalitetsnormer, vilka ska säkerställa att
människors hälsa och miljö inte påverkas negativt. Normerna reglerar den kvalitet
på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt. I dagsläget finns MKN för
omgivningsbuller, föroreningar i utomhusluft samt kvalitetskrav för
ytvattenförekomster.
Upplands-Bro som kommun omfattas inte av förordningen om omgivningsbuller.
E18 har en trafikering på över 3 miljoner fordon/år och omfattas därmed av
miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. Trafikverket ansvarar för kartläggning
och upprättande åtgärdsprogram för E18. Kartläggningen är främst avsedd för
jämförelse inom EU och som t.ex. underlag till internationella åtgärder. För
Sverige gäller mål, mått och åtgärdsplaner enligt beslut från riksdag och regering.
Miljökvalitetsnormen har inte hanterats vidare i MKB. Under avsnitt 4.5 beskrivs
ljudmiljön istället relaterat till gällande riktvärden.
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Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms uppfyllas i större delen av planområdet.
Den del av planområdet där MKN för PM 10 tangeras eller överskrids (20 meter
från E18) är inte avsedd för bostäder utan är planlagd som Park. Den trafik
planområdet genererar bedöms i sammanhanget ha mindre betydelse, då det
bedöms vara den allmänna trenden och utvecklingen av fordon som färdas på E18
som är dimensionerande.
Mälaren är utpekat som vatten av särskild betydelse för fisket och ska skyddas
enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten. Detta innebär att inga utsläpp av föroreningar eller åtgärder som på
annat sätt kan försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormen. Planförslaget
bedöms inte påverka möjligheten för Mälaren att uppnå sin miljökvalitetsnorm.
Planalternativet med föreslagen dagvattenhantering bedöms inte försvåra för
recipienterna att nå de miljökvalitetsnormer som är satta för
vattenförekomsterna.
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Detaljplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av fastställda
miljökvalitetsnormer. Detaljplanen bedöms därmed vara förenlig med
bestämmelserna i Miljöbalkens avsnitt 5.
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5.3.4

Miljökvalitetsmål
Det så kallade Generationsmålet anger inriktningen för en samhällsomställning
som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. De Nationella
miljökvalitetsmålen anger i sin tur det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. I Tabell 8 görs en utvärdering mot de nationella
miljökvalitetsmål som bedöms kunna påverkas av den föreslagna detaljplanen.
Tabell 8: Utvärdering mot för projektet aktuella nationella miljökvalitetsmål.
Miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Grundvatten av god kvalitét
Hav i balans och levande
kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
God bebyggd miljö
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Ett rikt växt och djurliv

Planalternativets uppfyllelse
Viss ökning i biltrafiken till och från området medför
att det kan bli svårare att nå miljömålet, samtidigt
som ökat nyttjande av närliggande kollektivtrafik
kan göra det lättare att nå miljömålet. Bebyggelsen
förväntas som lägst hålla dagens energikrav
Planområdet bedöms få god kollektivtrafikkoppling,
men även medföra en viss ökning av biltrafiken.
Södra och västra delarna av planområdet kommer
inte klara miljökvalitetsmålet för PM10.
Kan beroende av mängden biltrafik till och från
området medföra svårigheter att nå målet.
Energieffektiva byggnader kan bidra till att målet
nås
Ingen påverkan då inga vattenskyddsområden
påverkas och mängden vägsalt som används inom
området bör vara begränsad
Ingen påverkan då mängden fosforläckage är så
liten att den inte bedöms medföra svårigheter att nå
MKN
Ingen större påverkan.
Viss negativ påverkan, men äldre skog bevaras
inom naturmark, högre naturvärden avsätts som
Natur.
Ger möjligheter att nå målet med planerad
grönstruktur och energieffektiva byggnader.
Viss negativ påverkan, ianspråktagande av mark
och påverkan på spridningssamband. Dock sparas
områden med högre naturvärden och vissa
samband.
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Upplands-Bro kommun har i Miljöplan med lokala miljömål 2010-2030 satt ett
antal lokala miljömål. I Tabell 9 görs en utvärdering mot de lokala miljömål som
bedöms kunna påverkas av den föreslagna detaljplanen.
Tabell 9 Utvärdering mot för projektet aktuella lokala miljömål.
Långsiktiga lokala miljömål

Minskat fossilt koldioxidutsläpp

Energisnåla nya byggnader. Målet bör minst
ligga på Boverkets byggregler vid tidpunkten
för projekteringen.
Användning av resurssnål teknik och sunda
material vid nybyggnation.
En fortsatt tydlig grön profil genom att bevara
och utveckla naturvärden och att tillgodose
människors behov av gröna miljöer.

Bevarade, välskötta och utvecklade
kulturhistoriska miljöer.
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En anpassning
av kommande
bebyggelse
efter befintliga
natur- och
kulturhistoriska
värden i
landskapet.
Både
människor,
djur, natur och
kultur ska få
plats i
kommunen.

Speciellt höga värden tas till
vara inom natur, kultur och
rekreation*.

Planalternativets uppfyllelse
Möjliggör att målet nås i och med
närhet till pendelstation,
samtidigt som biltrafik väntas öka
i området och medföra
svårigheter att nå målet.
Detaljplanen möjliggör detta,
men frågan hanteras i bygglov.
Detaljplanen möjliggör detta,
men frågan hanteras i bygglov.
Ger möjligheter till förbättring av
gröna ytor inom området och
möjligheter för människors
uppleveser av natur.
Större delen av kulturmiljön
sparas och åtkomsten förbättras,
dock försvinner två lämningar.
Kulturmiljön kan även på sikt
med rätt skötsel påverkas
positivt. Tillgängligheten
förbättras.
Planen avsätter de områden med
högst värden för rekreation,
kultur- och naturvärden som
natur.

Där det behövs ska ny
planläggning och
Utredningar har tagits fram
exploatering föregås av en
utifrån bl.a. natur- och
natur- och
kulturaspekter.
kulturmiljöutredning
Exploatering ska ske på ett
sådant sätt att
förutsättningarna inte
Inga hotade arter eller naturtyper
försämras för nationellt
är kända inom området.
hotade arter och nyckelarter
för naturtyper specifika för
Upplands-Bro.
Områden med jätteträd ska
Område med grovvuxna träd är
sparas och utvecklas
avsatta som naturmark i planen.
* Dessa är naturvärden klass 1 – 3 (högsta, mycket höga och höga värden), kulturhistoriska
miljöer av regionalt intresse eller riksintresse och rekreationsområden med höga sociala
värden
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6.

Samråd
Under programsamrådet inkom ett antal yttranden som avsåg miljö. Nedan
redovisas ett urval av de synpunkter som bedöms aktuella för MKBn. I kursiv text
under respektive synpunkt ges en kort sammanfattning om hur de har tagits
hänsyn eller ej till.
·
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·
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Flera inkom med synpunkter på:
o

Behov av vidare utredningar för ett antal olika aspekter, bl.a.
buller, risk, arkeologi, naturvärden, rörliga friluftslivet,
spridningssamband med mera.
Anmärkning: Flertalet utredningar har tagits fram för olika
aspektområden bl.a. ljudmiljö, luftkvalitet, naturvärden,
spridningssamband och ekosystemtjänster, arkeologi m.m.

o

Bristande hantering av rörliga friluftlivet, påpekade områdets vikt
som rekreationsområdet/strövområdet och motsatte sig
bebyggelse inom strandskyddsområde för såväl bostäder som för
ny strandpromenad på brygga. Många synpunkter inkom även på
utbyggnaden av trafikplatsen vid Rankhus samt dragningen av
lokalgator och anslutning till befintligt vägnät.
Anmärkning: Kompletterande utredningar har tagits fram
avseende rekreation. Rörligt friluftsliv hanteras i avsnitt 4.5 samt
avsnitt 4.9 i MKB. Bebyggelse har justerats så att den inte ligger
inom strandsskyddsområde (området omfattas dock numera av
generellt strandskydd). Plankartan möjliggör en utbyggnad av
trafikplats Kungsängen, men Trafikverket är ansvarig för
trafikplatsen och ev. utbyggnad.

Länsstyrelsen:
o

Motiv och särskilda skäl för att upphäva strandskyddet måste
redovisas i den fortsatta planeringen.
Anmärkning: Se avsnitt 4.3 och 4.4 för hantering av strandskydd.
Anmälan om dispens från strandskydd krävs för strandpromenad
och hanteras i nästa skede.

o

Särskilt viktigt att i tätortsnära områden säkerställa ströv- och
passagemöjligheter för allmänheten, vilket enligt länsstyrelsens
bedömning innebär att bevara en större del av
strandskyddsområdet än som illustrerats i programmet. Det gäller
särskilt partier med utsikt/utblickar ovan branterna, vistelsevärden
för allmänheten och friluftslivet och miljöer som har intresse för
växt- och djurlivet. Även fortsatt samband mellan stranden och
grönområden som avses bevaras innanför strandskyddszonen är
viktiga.
Anmärkning: Hela strandskyddsområdet avsätts som Natur.
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Samband sparas mellan områden, dock med olika bredd och
innehåll, se vidare avsnitt 4.4.

·

o

Att anlägga vandringsstråk och spänger längs med vattnet kan
öka tillgängligheten, men innebär i sig ingrepp som måste prövas
med hänsyn till att konsekvenserna kan motverka syftet med
strandskydd.
Anmärkning: Se avsnitt 4.3 och 4.4 för hantering av strandskydd.
Anmälan om dispens från strandskydd krävs för strandpromenad
och hanteras i nästa skede.

o

Områdets värde och tillgänglighet för det rörliga friluftslivet
uppmärksammas och dess betydelse som rekreationsområdet för
Kungsängens tätort belyses ytterligare.
Anmärkning: Se avsnitt 4.4 och 4.9 i MKB för hantering av det
rörliga friluftslivet.

o

Eventuell påverkan på Granhammars dikningsföretag från 1947
som sträcker sig utmed hela Gröna dalen kan behöva
uppmärksammas i den fortsatta planeringen.
Anmärkning: Se avsnitt 4.7 i MKB.

Länsmuseet:
o
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·

Planerade promenadstråket längs vattnet föreslås kompletteras
med en kulturstig som med skyltar eller modernare teknik berättar
områdets historia från forntid till idag. Promenadstråket längs
vattnet bör bevaras och liksom idag jämte områdets utkant med
bevarat skogsbryn.
Anmärkning: Förslaget på kulturstig finns med som
rekommenderad åtgärd, se avsnitt 4.2. Området närmast
Ryssgraven är avsatt som Natur, inom området föreslås dock att
strandpromenad, stigar och gångvägar m.m. utvecklas.

Bygg- och miljönämnden: För att bibehålla viss allmänrättslig
tillgänglighet till området är behovet stort av korridorer i östvästlig
riktning genom området samt i nord-sydligs riktning längs strandlinjen.
Utformning och utsträckning av dessa bör utredas närmare i ett
helhetsperspektiv över hela området. Den utbredning som redovisas på
illustrationskartor bedöms t ex inte tillräcklig för att utgöra korridorer ut
växt- och djurperspektiv.
Anmärkning: Kompletterande utredning (Spridningssamband och
Ekosystemtjänster Rankhus) har tagits fram. Området närmast
Ryssgraven är avsatt som Natur. I planen finns smalare väst-östliga
grönstråk som främst bedöms nyttjas för rekreation. Se vidare avsnitt 4.4
samt 4.9.
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Samråd om planförslaget föreslås hållas från december 2017 till slutet februari
2018.

7.

Uppföljning och övervakning
MKB ska innehålla en redogörelse av den uppföljning som kan behövas av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra. Förslagen
till uppföljning och övervakning ska säkerställa att riktvärden och
rekommendationer följs samt att en god bebyggd miljö skapas.
Enligt svensk lagstiftning har verksamhetsutövare ett stort ansvar att deras
verksamhet inte skadar människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövarens
egenkontroll regleras genom bestämmelserna i Miljöbalken och innebär bland
annat att verksamhetsutövaren har det huvudsakliga ansvaret för uppföljning och
kontroll av eventuella miljökonsekvenser under omvandling av planområdet.
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Förslag på uppföljning och övervakning:

8.

·

För att säkerställa att dagvattenlösningen i området når upp till beräknad
rening och fördröjning samt bibehåller en god funktion under byggtiden
och drifttiden bör ett kontrollprogram tas fram för byggtiden och ett
kontrollprogram för drifttiden.

·

Mätning och verifiering att riktvärdena avseende ljudmiljö innehålls på ett
antal strategiska punkter t.ex. i bostäder och på skolgårdar där höga
ljudnivåer beräknats.

·

Skötselplan för rekreationsområdena och stigsystemen samt
klätterklippan.

·

Skötselplan för utpekade områden med naturvärden. I denna skötselplan
kan även skötsel av forn- och kulturlämningarna samt estetiska värden i
området ingå.

Tillkommande prövning eller fortsatt arbete
Tillkommande anmälan, dispens eller prövning kan krävas för:
·

Åtgärd som väsentligt kan ändra naturmiljön och som inte prövats enligt
annan ordning, så kallat 12:6-samråd enligt Miljöbalken.

·

Dispens från strandskydd för strandpromenaden

·

Tillstånd/anmälan för vattenverksamhet för strandpromenaden
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·

Samråd med länsstyrelsen angående borttagande av övrig kulturhistorisk
lämning.

·

Ansökan om borttagande av fornlämning.

·

Eventuell prövning av markavvattningsföretaget i Gröna dalen

·

Tillstånd för krossanläggning under byggtiden

Fortsatt utredning krävs av nedan områden/aspekter:
·

I samband med dispens för strandskydd för strandpromenadens bör en
utredning göras avseende eventuell påverkan på naturmiljön längs
stranden och i vattnet.

·

Masshanteringplan för hela planområdet med koppling till utbyggnadstakt

Ytterligare krav på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden
behöver ställas under bygglovprövningen.

9.

Metoder och osäkerheter
Arbetet med MKB har genomförts med stöd av befintlig lagstiftning. För att följa
lagstiftningen och för att göra konsekvensbedömningen har olika typer av
checklistor använts. I de fall då bedömningen har kunnat baseras på gällande
riktvärden eller normer har en sådan jämförelse gjorts.
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MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. Eftersom framtiden
är okänd finns det i bedömningarna alltid en viss osäkerhet. Osäkerheter utgörs
av oförutsedda fynd eller förutsättningar. Den här MKB:n bygger på information
som har varit känd under processen. Samrådet har varit ett sätt att samla in
ytterligare information om området.
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Mail från Struktur angående bedömningar avseende påverkan på grundvatten,
mail daterat 2017-06-26 från Elin Stridberg.
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Behovsbedömning
Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m. fl.) i Upplands-Bro kommun
och Stockholms län (detaljplanenummer 1503)
2017-11-06

Version 1 - 2015-12-18
Detta dokument och tillika verktyg för genomförande av behovsbedömning är framtaget av Ekerö
kommun (projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015.
Projektet har finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Syftet med
regeringsuppdraget är att skapa en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (PBL) i hela
Sverige. Verktyget är anpassat för kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och
förändra.

Introduktion
Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planarbetet för att främja
hållbar utveckling (6 kap. 11-18 §§). För att uppnå detta är det av stor vikt att behovsbedömningen
genomförs tidigt i planprocessen. I takt med att nytt underlag framkommer bör bedömningen
uppdateras, vilket även innebär att tidigare ställningstagande kring betydande miljöpåverkan kan
behöva revideras. Hur behovsbedömning och miljöbedömning bäst genomförs beskrivs i Boverkets
(2006) och Naturvårdsverkets (2009) vägledningar för miljöbedömning av planer.
Det finns inget krav på att en behovsbedömning ska genomföras redan vid upprättande av
planprogram, eftersom planprogram inte krävs enligt lag (se 5 kap. 10 § PBL och 6 kap. 11 § MB).
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör en behovsbedömning genomföras så snart det är möjligt
(NFS 2009:1). Rekommendationen är därför att ändå påbörja arbetet med behovsbedömning redan
under detta skede i planarbetet (Boverket 2006, s.21). I ett planprogram anges planens
utgångspunkter och mål. I detta skede bör behovsbedömningen därför främst användas för att
identifiera viktiga miljöaspekter för det vidare detaljplanearbetet.
Verktyget består av sju checklistor. Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket
omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem
checklistorna utgör kärnan i verktyget och är tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden,
naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa
checklistor ska platsens känslighet och nuvarande förhållanden först beskrivas, för att sedan redogöra
för hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli.
Det räcker med att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt för att så
ska anses vara fallet och miljöbedömning ska inledas (NFS 2009:1). En fullständig genomgång av alla
checklistor bör ändå göras för att klargöra på vilka grunder planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En fullständig genomgång är även värdefull om det senare visar sig att den först
utpekade aspekten inte längre kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En väl utförd och
dokumenterad behovsbedömning är också en bra utgångspunkt för avgränsningen av
miljökonsekvensbeskrivningen. Behovsbedömningen har även ett värde för arbetet med
planbeskrivningen även om det inte krävs en miljöbedömning.
I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare
ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd bedömning av
inringade aspekter. Den senare delen av checklistan hanterar omfattningen av påverkan och behöver
inte fyllas i om det redan har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan (Boverket 2006,
s.19). Råder det fortfarande oklarheter om planens påverkan är betydande kan denna del användas
som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande ska avslutningsvis motiveras. Sist i
dokumentet beskrivs hanteringen av behovsbedömningen i avsnittet som är benämnt Hantering.
Betydande miljöpåverkan
Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan som
genomförandet av detaljplanen medför och den miljöpåverkan som blir följden av om detaljplanen inte
genomförs, som är i fokus (Naturvårdsverket 2009, s.36). Det står inte entydigt definierat i
lagstiftningen eller förarbeten hur stor påverkan ska vara för att den ska antas vara betydande
(Naturvårdsverket 2009, s.35). Skälet till detta är sannolikt att det är platsens känslighet och storleken
på störningen som avgör om påverkan blir betydande eller inte.

Ju större sannolikheten är för att en viss typ av miljöpåverkan ska inträffa, desto större är risken för att
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.20). Likaså ökar risken om
varaktigheten blir lång eller om påverkan förväntas uppkomma ofta. Är området särskilt värdefullt eller
känsligt eller om det är svårt att avhjälpa negativ påverkan ökar också risken för betydande påverkan.
Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men även positiva
aspekter ska beaktas (Boverket 2006, s.18). Det är dock den negativa påverkan som är
utslagsgivande vid ställningstagandet om betydande miljöpåverkan. Osäkerhet om vilken påverkan
planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för betydande miljöpåverkan. En positiv
påverkan av en aspekt kan inte vägas mot en negativ påverkan av en annan (Boverkets 2006, s.18).

Särskilda bestämmelser

4 kap. 35 §
PBL

5 kap. 7 a §
PBL

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende
är aktuell och tillräcklig.

Undantag

Ja

Nej

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller Bverksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig?

X

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen?

X

Kommentar
Krav på miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra
4 § mkbbetydande miljöpåverkan om genomförandet kan antas innefatta
förordningen
en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 §.
Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver
tillstånd (Skyddad natur)?

7 kap.
27 & 28 a §§
Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på
MB
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed
kräver tillstånd (Skyddad natur)?
Kommentar

Krav

Ja

Nej

X

X

Kulturvärden
I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn
till kulturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom
kulturmiljöer.
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.
☒
☒
☒
☒

Biologiskt kulturarv (Information)
Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse
Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer
Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader

☒
☐
☐

Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden)
Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen)
Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet

Beskrivning

Det finns ett antal kända fornlämningar i form av gravfält och bosättningar. Med
tanke på att det finns höjder i området som överstiger 30 meter kan det behövas en
inventering gällande fler möjliga fornlämningar.
Jugendvilla i italiensk stil, som inte direkt påverkas av planen men kan komma att
påverkas indirekt och även längre fram av nästa etapp i projektet.
Äppelodlingar kring Rankhus torp, samt värdefull landskapsbild med åker- och
betesmark.

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐

Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning)
Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning)
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt
2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper)
Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)

☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)
☐ Världsarv (Information)
Beskrivning

Det finns ett antal kända fornlämningar i form av gravfält och bosättningar.
Kommunvapnets symbol - Ekhammarsgubben är funnen nära området (inför
byggnation av motorvägen). Fornlämningarna beskrivs i separata arkeologiska
utredningar från Länsstyrelsen (2015-11-24, beteckning 43112-33244-2015 och
2016-05-16, beteckning 43111-14822-2016.)

Planens påverkan
Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena.
Beskrivning

Planens genomförande medför exploatering i direkt närhet till kända fornminnen.
Dessa ska skyddas med bestämmelser i detaljplan, och området ämnas ytterligare
att tillgängliggöras.
Skyddsavstånd till fornminnen och kulturvärden är ej fastställt vilket behöver utredas.
Den stora mängden nya hårdgjorda ytor som planens genomförande innebär, kan
medföra påverkan på fyndplatser med dagvattenavrinning.
Ingen direkt påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Bedömning av påverkan
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?

Ja

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?

Ja

Kommentar

Hur stor påverkan kan komma att bli är dock oklart vilket leder till bedömningen att
det måste antas kunna bli betydande påverkan. Det handlar om skyddsavstånd,
positiv eller negativ påverkan genom tillgängliggörande av fornminnen och förändrad
landskapsbild. Lokal eller regional dignitet av fornlämningarna /kulturmiljön bör
utredas med tanke på fyndet av Ekhammarsgubben.

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e
Bilaga 4: 2 a, c, e-g
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs:
Bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, landskap

Naturvärden
I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn
till naturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom ekologi.
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa:
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter &
naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)
☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde
(Skogens pärlor; Skyddad natur)
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur)
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur)
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur)

☐

Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa:
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i
Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas)
☒ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som
förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige)
☒ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen)
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen)
Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden)
☒ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)
☐

Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer

Beskrivning

Enligt artportalen (2016-11-01) och naturvärdesinventeringen från 2010 finns fridlysta
orkidéer och rödlistade växter och svampar. Det finns behov av att noggrannare
undersöka området genom en uppdaterad naturvärdesinventering och kontroll av
fynd registrerade i artportalen. Det behövs också göras en
spridningssambandsanalys över hela Rankhusområdet för att veta vilka samband
och biotoper som är viktiga för denna etapp. Efter analysen är gjord kan det bli
aktuellt med rubriken viktiga spridningssamband för arter också som nu inte är
förkryssad.

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur)
Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur)
Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1)
Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur)
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)

☐
☐
☐

Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan)
Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)

☒ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)
☐ Världsarv (Information)

☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur)
☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur)
☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur)
☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur)

Beskrivning

Mälaren med öar och strandområden omfattas av de särskilda
hushållningsbestämmelserna i 1, 2 och 4 §§ 4 kap. MB. Detta område med hänsyn
till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, är i sin helhet av riksintresse.
Bestämmelserna i 4 kap. MB utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter (enligt (enligt 4 kap. 1§ stycke 2.). Längs Ryssgravens strand råder generellt
strandskydd på 100 meter både på land och i vatten.

Planens påverkan
Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena.
Beskrivning

Det är på det stora hela osäkert hur den sammantagna påverkan på dem nämnda
förekomsterna kommer se ut. Det som är helt säkert är att den påverkan som blir är
irreversibel, i och med den stora mängd oexploaterad skogsmark som tas i anspråk.
Riksintresset Mälarens öar och stränder påverkas påtagligt då det går ca 700 meter
upp på land. Strandskyddet på 100 meter påverkas marginellt av exploatering,
gentemot dagens läge. Små intrång i strandskyddet föreslås i planen, i form av
bebyggelse och hårdgjorda ytor. En strandpromenad, framförallt i form av träspång
föreslås längs stranden, denna spång bidrar dock framförallt positivt till allmänhetens
tillgång till stranden då delar av vattenlinjen är oåtkomlig idag med branta klippor och
höga fall (den är dock åtkomlig i dagsläget för klättrare). I övrigt föreslås den största
delen av de 100 meter från strandlinjen som omfattas av strandskydd, bevaras, för
växter och djurliv, så väl som för friluftsliv.
En ökad tillgänglighet och fler boende nära kan innebära ökat slitage på
naturmarken. Då terrängen är brant och bitvis otillgänglig så kan man här räkna med
att stigarna kommer att nyttjas i stor utsträckning och på så sätt minimera slitaget vid
sidan av stigsystemet.
Förekomster av hotade arter, så väl djur som växter kan komma att lida stor
påverkan, på grund av ny exploatering vilket behöver utredas och hanteras i den
fortsatta detaljplaneprocessen. Med en ny uppdaterad naturvärdesinventering kan en
exploatering undvika kända naturmiljöer med hotade arter.

Bedömning av påverkan
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?

Ja

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?
Kommentar

Ja

Med tanke på framförallt den stora mängd orörd natur som tas i anspråk för
bebyggelse kan planens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan.
Den stora mängd förekomster av naturvärden som finns inom planområdet, gör
också bara på grund av antalet att man bör anta att betydande miljöpåverkan kan
komma av planens genomförande. Dessa bör därför undersökas, både separat men
också den sammantagna påverkan som kan förekomma.

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e
Bilaga 4: 2 a, c, e-g
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs:
Biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark, vatten, landskap

Sociala värden
I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn
till sociala värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom
exempelvis friluftsliv, rekreation, parker, grönområden och näringsliv.
Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.
☒
☒

☒
☐
☒
☐
☐

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL)
Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser,
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring.
Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL)
Tysta områden
Turistdestinationer
Mötesplatser
Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet

Beskrivning

Rankhusskogen är i sig ett socialt värde för friluftslivet, och boende i Kungsängen
och Brunna
Turistdestination: Rankhusklippan vid Ryssgraven är unik i regionen med cirka 50
talet klätterleder och ett stort antal besökare. Som mest kan det vara 30-40 klättrare
på plats samtidigt.
Historik med badplats i Ryssgraven.
Vikingaslingan – plogad skridskoled.
Naturreservatet Stäketskogen och ett vägmuseum vid Dalkarlsbacken. Södra
Stäksön är riksintresse för naturvård och kulturmiljö.
Upplands-Broleden, passerar på Enköpingsvägen vid sydöstra hörnet under bron.

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet.
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☒ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)
☒ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)
☐ Världsarv (Information)

☐

Biosfärsområden (Information; Skyddad natur)

Beskrivning

Strandskyddsområdet används av det rörliga friluftslivet. Här går människor för att
uppleva vyerna över Mälaren och plocka bär och svamp. Många tar också sina
dagliga turer i området med sina hundar. Rankhusklippan som också ligger inom
strandskyddsområdet.
Riksintresseområdet för Mälarens öar och stränder innefattar även planområdet.

Planens påverkan
Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena.
Beskrivning

Påverkan blir stor för det rörliga friluftslivet som idag upplever Rankhusskogen som
en rekreativ resurs från deras perspektiv – promenader, svamp- och bärplockning
mm. Upplevelsen av ett stort opåverkat skogsområde försvinner och effekten är
irreversibel. Påverkan på klättringen behöver också utredas med tanke på en
föreslagen strandpromenad. Om en brygga ska anläggas så bör det vara minst 4 m
fritt avstånd från berget, då säkerheten för gående såväl som klättrare annars kan bli
lidande. Bostadsbebyggelse bör inte heller planeras för nära klippan, då klättringen
då kan upplevas störande vilket försvårar möjligheterna till klättring.
Vikingaslingan och tävlingen Vikingarännet borde påverkas positivt med en
strandpromenad längs Rankhusklippan om den utformas så att skridskoåkarna kan
nå den från isen.
Upplands-Broleden går på gränsen av planområdet och fler människor får tillgång till
den regionala vandringsleden i och med en exploatering i Rankhus. Det samma
gäller för Stäketskogens naturreservat och vägmuséet vid Dalkarlsbacken. Södra
Stäksön är riksintresse för naturvård pga sina många de Geer-moräner. Området är
också riksintresse för kulturmiljövård för sitt herrgårdslandskap, ärkebiskopsborgen
och farleden.
Under byggskedet kan påverkan också bli stor genom att tillgången till området blir
begränsad.

Bedömning av påverkan
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?

Ja

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?

Ja

Kommentar

Påverkan blir stor för det befintliga rörliga friluftslivet då den stora oexploaterade
skogen tas i anspråk.

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
Bilaga 2: 1 d och 2 a, c samt 3 a-b, d-e
Bilaga 4: 2 a, c, e-g

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs:
Befolkning, landskap

Materiella värden
I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn
till materiella värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom
exempelvis miljö, näringsliv och trafik.
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av
planen.
Naturresurser med högre förnyelseförmåga:
☒ Skog (skogsbruk)
☒ Fiske (vilt och odling)
☐ Mark till rennäring
☐ Ängs- och betesmark (jordbruk)
☒ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk)
☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol)
☐ Färskvatten (ytvattenförekomster)

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga:
☒ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk)
☐ Mineraler, bergarter, jordarter
☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol)
☐ Färskvatten (grundvattenförekomster)
☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer,
och fossil)

Övriga materiella värden:
☒ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar)
☐

☐
☒
☐
�
☐
☒

Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät,
transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil)
Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre)
Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation)
Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar,
brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt)
Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer)
Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård,
kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll)
Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen,
hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel)

Beskrivning

Jakträttigheter finns, förmodligen inga fiskerätter men måste kollas upp. Vattnet är
outrett en fastighetsutredning behövs.
Åkermarken som avses är Gröna dalen.
Bra om riskavstånd till farligt gods, tas med eftersom man tekniskt sett räknar även
med av- och påfarter, vilket blir problematiskt med trafikplatsen vilket berörs i
riskutredning.

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet.
☐
☐

Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer)
Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)

☒

Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB)

☐
☐
☐

Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB)
Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB)
Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB)
☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB)
Beskrivning
Planens påverkan
Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena.
Beskrivning

Stora områden skog som idag delvis används till skogsbruk tas i anspråk för
exploatering vilket både har påverkan på skogsbruket på kort sikt genom minskad
bruksmark, men också på lång sikt då denna yta irreversibelt tas i anspråk för
bebyggelse.

Bedömning av påverkan
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?

Ja

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?

ja

Kommentar

Den skog som i dag aktivt brukas som tas i anspråk är inte en stor del av det totala
skogsområdet och ej heller en stor del av detaljplaneområdet, men tas icke desto
mindre i direkt anspråk för bebyggelse och påverkas däremot stort av den ändrade
markanvändningen

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
Bilaga 2: 1 c-d och 2 a-c samt 3 a-b, d-e
Bilaga 4: 2 a, c, e, g
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs:
Bebyggelse, mark, vatten, materiella tillgångar

Risker för människors hälsa eller för miljön
I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn
till risker för människors hälsa eller för miljön. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans
med sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd.
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas
av planen.
☐
☐
☐

☒
☐
☐

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka,
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla)
Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka)
Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus,
lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten,
markföroreningar)
Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält)
Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist
Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning)

Beskrivning
Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan
antas påverkas av planen.
☒
☒
☐
☐
☒
☒
☐

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014)
Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets
åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller)
Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.)
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18;
statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.)

Beskrivning

Utredning för luft och buller finns, dessa visar på att framförallt för buller krävs vissa
åtgärder för att säkra goda ljudmiljöer. Vilka åtgärder som krävs syns i
utredningsrapporten.
Enligt VISS 2016-11-07 (www.viss.lansstyrelsen.se) gällande den ekologiska
statusen uppnår inte vattenförekomsten Mälaren – Skarven god status och har
föreslagits måttlig status (arbetsmaterial 2015-08-16). När det gäller den kemiska
statusen (arbetsmaterial 2015-08-16) föreslås inte god status pga kvicksilver och
PBDE.
Enligt uppgifter från kommunens beslutade vattenplan för Mälaren-Skarven är
vattenförekomsten av intresse som framtida reservvattentäkt för Storstockholm i
händelse av att de befintliga täkterna slås ut (Rapport nr 6 VAS-rådet 2009).

Planens påverkan
Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön.
Beskrivning

Vid en exploatering av denna omfattning är det mycket viktigt att ta hänsyn till
miljökvalitetsnormerna för vatten då de inte får försämras enligt vattendirektivet.
Omfattningen av hårdgjorda ytor ställer höga krav på dagvattenhanteringen.
Dessutom kan vattnet påverkas av näringsämnen när den trädbevuxna marken blir
avskogad.

Bedömning av påverkan
Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?

Ja

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?

Ja

Kommentar

En exploatering i den storlek som föreslås i planen kan, baserat bara på den trafik
som kan väntas alstras av området, medföra betydande påverkan på människors
hälsa och miljö, vilket måste beskrivas.

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
Bilaga 2: 1 d-f och 2 a, c samt 3 a-b, d-e
Bilaga 4: 2 a, c-g
Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs:
Människors hälsa, mark, vatten, luft, klimatfaktorer

Sammanvägd bedömning
Särskilda bestämmelser
Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?
Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?

Nej
Ja

Betydande miljöpåverkan
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?

Ja

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?

Ja

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?

Ja

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?

Ja

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?

Ja

Bedömning
Påverkans totaleffekt
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?

Ja

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?

Ja

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?

Ja

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?

Ja

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?

Ja

Bedömning
Är det fortarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet.
Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är
betydande?
Beskrivning
Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning.
Beskrivning
Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?

Beskrivning Detaljplanen stämmer i stort överens med Översiktsplanen och andra planer i
kommunen. Det som förändrats i jämförelse med det som föreslås i översiktsplanen
är att ett mindre område verksamheter omvandlats till bostäder.
I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan?
Beskrivning Planen är en del av ett stort avrinningsområde, i Kungsängens tätort, och ligger i
dagsläget längst uppströms av alla planer i tätorten. Det innebär att
dagvattenhanteringen i detaljplanen kan om den inte fungerar som den ska påverka
andra planer nedströms i avrinningsområdet.
I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning?
Beskrivning Planen har goda förutsättningar inte påverka regionens gemensamma miljömål och
inga skyddade områden påverkas direkt av planensgenomförande. I det fall att,
framförallt dagvattenhanteringen inte hanteras korrekt kan dock indirektpåverkan ske
och detta måste beskrivas.
Motiverat ställningstagande

Upplands-Bro kommun konstaterar att genomförandet av detaljplanen för
Rankhus kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Detta mot bakgrund mot, primärt de stora markområden som tas i anspråk för planens genomförande
vilket får en mängd olika stora effekter på miljön. Vidare återfinns ett antal kulturminnen och
bevaransvärda naturmiljöer inom planområdet som även på grund av såväl mängd och dignitet
motiverar en miljöbedömning.
Planens närhet till riksintressen och dess potentiella gränsöverskridande påverkan motiverar även det
till att en miljöbedömning behövs.
Bedömningen är därmed sammantaget att en miljöbedömning ska genomföras och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för detaljplanen.
Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
Bilaga 2: 2 a-b samt 3 c
Bilaga 4: 1 a-b, e samt 2 b

Hantering
Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt
kunskapsunderlag. Följande tjänstemän har varit delaktiga under arbetet: Theodor Andrén,
Planarkitekt, Åsa Bergström, Miljöchef, Maria Elfström, Kommunekolog, Sofie Lagerlöf,
Gissamordnare(utbildad arkeolog).
Vid bedömningen av om genomförandet av en detaljplan ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som
berörs av detaljplanen tillfälle att yttra sig i enlighet med 6 § mkb-förordningen. Samråd har
genomförts med Länsstyrelsen i stockholm under juni och juli månad 2017.
Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
ska, enligt 6 § mkb-förordningen, göras tillgängligt för allmänheten. Det krav uppfylls genom att denna
behovsbedömning samt miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd i samband med
detaljplaneförslaget.

Referenser
Boverket (2006). Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket.
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2014:24)
Kulturmiljölagen (1988:950) (SFS 2014:694)
Jordabalk (1970:994) (SFS 2015:419)
Miljöbalken (1998:808) (SFS 2014:713)
Naturvårdsverket (2009). Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program.
Utgåva 1. Naturvårdsverket.
NFS 2009:1. Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap.
miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]. Naturvårdverkets
författningssamling.
Plan- och bygglagen (2010:900) (SFS 2014:477)
Proposition 2003/04:116
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Vår beteckning
KS 15/0532

Remisslista för samråd av
Förslag till detaljplan och Miljökonsekvensbeskrivning för

Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503
Kungsängen
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 2017-11-24
samt

Länsstyrelsen i Stockholms län

Lantmäterimyndigheten Sthlms län
Järfälla kommun
Håbo kommun
Stockholms läns landsting
Trafikverket Region Stockholm
Försvarsmakten, Högkvarteret
LFV
Käppalaförbundet
Swedavia
Vattenmyndigheten
Stockholms läns museum
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
Sjöfartsverket
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Eldistribution AB
Svenska Kraftnät AB
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB
Skogsstyrelsen
Ragn-Sells AB
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Lokaltidningen Mitt i Sthlm
Posten meddelande AB
Pensionärsrådet
Förskolerådet
Skolrådet
Tillgänglighetsrådet
Anhörigrådet
Näringslivsrådet
Damernas Företagsbyrå
Upplands-Bro LRF
Fastighetsägarna Stockholm AB
Hyresgästföreningen
Upplands-Bro Villaägarförening
Kungsängens Villaägareförening
Stockholms-Näs Hembygdsförening
Kulturbojen
Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-58169000
Fax 08-58169240
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674
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www.upplands-bro.se
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Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Kungsängens Kanotklubb
Kungsängens Båtsällskap
Mälarstrandens Båtklubb
HSO Järfälla/Upplands-Bro
Företagarna i Upplands-Bro
Svensk Handel Region Stockholm
Stockholms Handelskammare
Svenskt Näringsliv Region Stockholm
Saltsjön - Mälarens Båtförbund
Bygg- och miljönämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
+46 08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se

Datum

2018-02-06

Vår beteckning

UN 17/0174

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Tryggheten på Råbyskolan
Förslag till beslut
Utbildningskontorets svar om tryggheten på Råbyskolan godkänns.

Sammanfattning
Moderaterna väckte ett ärende på Utbildningsnämndens sammanträde den 21
november 2017 där förslag till beslut innebar att Utbildningskontoret får i
uppdrag att ur ett trygghetsperspektiv för nämnden redovisa bakgrund, trender,
nuläge och handlingsplan för det fortsatta arbetet för att öka tryggheten på
Råbyskolan till goda nivåer. Utbildningsnämnden beslutade att skicka ärendet
vidare till Utbildningskontoret för beredning.
Utbildningskontoret har berett ärendet och svarat på ärendet.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2018



Moderaternas skrivning till Utbildningsnämnden den 20 november
2017

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Moderaterna väckte ett ärende på Utbildningsnämndens sammanträde den 21
november 2017 där förslag till beslut innebar att Utbildningskontoret får i
uppdrag att ur ett trygghetsperspektiv för nämnden redovisa bakgrund, trender,
nuläge och handlingsplan för det fortsatta arbetet för att öka tryggheten på
Råbyskolan till goda nivåer. Utbildningsnämnden beslutade att skicka ärendet
vidare till Utbildningskontoret för beredning.
Utbildningskontorets svar
Utbildningsnämnden hölls den 23 januari på Råbyskolan där den nytillträdde
rektorn Christer Jones höll i temaärendet. Där redogjorde han för läget på
skolan och det arbete som har initierats. Utbildningskontoret menar att den
lägesbild som gavs till nämnden samt redovisningen av vilka utmaningar,
planer och arbete som skolan har är tillräckligt i nuläget och att ingen
ytterligare handlingsplan behövs. Skolan och den nya rektorn arbetar på ett
strukturerat sätt som innebär att värna om det positiva på Råbyskolan samt att
tillsammans med personalen arbeta med de utmaningar som varit och finns.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa.

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef
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1. Moderaternas skrivelse rörande tryggheten på Råbyskolan
Beslut sänds till
 Akt
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Upplands-Bro kommun
Utbildningsnämnden
Moderaterna

2017-11-20

Handlingsplan för att öka tryggheten på Råbyskolan
Förslag till beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att ur ett trygghetsperspektiv för nämnden redovisa bakgrund,
trender, nuläge och handlingsplan för det fortsatta arbetet för att öka tryggheten på Råbyskolan till
goda nivåer.

Ärendet
När Systematiska Kvalitetsarbetet presenterades på Utbildningsnämnden den 24 oktober framkom
mycket låga värden för trygghet vid Råbyskolan. Vidare riktade Skolinspektionen nyligen krav att
vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.
Trygghet är basen för lärande och för en god skolmiljö. Alla barn och elever har rätt till en likvärdig
skola och i det ingår att känna sig trygg i skolan.
Med trygghet avser vi här främst risken för att drabbas av våld, hot, kränkningar och mobbing, men
även tillgänglighetsanpassningen av skolan samt hur elever knyter an till skolpersonal.
Trygghetsfrågan behöver belysas för nämnden från ett brett perspektiv avseende Råbyskolan:






Bakgrund: Hur föräldrar och elever svarat på enkätundersökningar, samt analys av resultat i
olika rapporter, både interna och externa. I detta ingår att redovisa rapporterade
kränkningar samt hur många lärare som slutat på skolan, men även andra faktorer som
Utbildningskontoret ser som relevanta.
Trender: Hur tryggheten förändrats de senaste tre åren och varför
Nuläge: Vilket arbete som pågår för att öka tryggheten till goda nivåer samt hur detta arbete
skiljer sig från vad man gjort senaste tre åren.
Handlingsplan: Hur ser det fortsatta trygghetsarbetet ut? Vilka förbättringsförslag finns?

Beslut sänd till:
-

Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE

Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
+46 08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se

Datum

2018-02-05

Vår beteckning

UN 18/0026

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Slutrapport Preventionsprojektet
Förslag till beslut
Slutrapporten för Preventionsprojektet som är finansierat av den sociala
investeringsfonden godkänns.

Sammanfattning
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens
arbete för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning
och tobak samt att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och
unga i Upplands-Bro kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan
arbeta mer strategiskt med dessa frågor i framtiden.
Utbildningskontoret har i samverkan med Socialkontoret och Kultur- och
fritidskontoret tagit fram en slutrapport för projektet.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2018



Förslag till slutrapport för preventionsprojektet

Ärendet
I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt förebyggande projekt
med medel från Kommunstyrelsens (KS) sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är Utbildningskontoret, Socialkontoret samt Kultur- och
fritidskontoret.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I projektansökan angavs syftet med projektet


Skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete med att
begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT)



Skapa förutsättningar för att Upplands-Bro kommun ska kunna arbeta
mer strategisk förebyggande

I slutrapporten finns ett förslag hur Upplands-Bro kan organisera sitt
preventionsarbete som leder till att skapa de förutsättningar för att UpplandsBro kommun ska kunna arbeta mer strategisk förebyggande och
hälsofrämjande.
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1

Bakgrund

De faktorer som visat sig leda till framgång i det lokala alkohol-, narkotika-,
doping-och tobaks- (ANDT) förebyggande arbetet samt i det
brottsförebyggande arbetet har visat sig vara


Politisk förankring



Långsiktig finansiering



Tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda aktörer såväl
inom som utanför kommunen



Kunskap om den aktuella och lokala situationen som fås genom
kartläggning och analys av ANDT och brottssituationen samt av
möjliga orsaker och bidragande faktorer till den situation som råder



Val av förebyggande (preventiva) insatser utifrån analysen av den
lokala situationen och kunskap om effektiva metoder



Utvärdering av processer och effekter av de insatser som görs



En tjänsteperson i kommunen som har överblick och mandat att
samordna de resurser som finns och de insatser som görs.1

Det är inte enstaka faktorer som leder till att substansrelaterade problem och
kriminalitet uppstår. Forskning visar att risken för problem ökar när det finns
flera riskfaktorer. Faktorer som har stor betydelse för hur stor
totalkonsumtionen av ANDT blir är pris, fysisk tillgänglighet, normer och
attityder, sociala faktorer samt individfaktorer. Att vara uppväxt i ett
socioekonomiskt utsatt område, där en hög andel av de boende har låg inkomst,
låg skolutbildning och är arbetslösa, är ytterligare en viktig riskfaktor. De
riskfaktorer som finns runt barn/unga är ofta svåra att påverka. Det lokala
preventionsarbetets viktigaste uppgift är därför att stärka de skyddsfaktorer
som finns.2
I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt förebyggande projekt
med medel från Kommunstyrelsens (KS) sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är Utbildningskontoret, Socialkontoret samt Kultur- och
fritidskontoret.
I projektansökan angavs syftet med projektet


1

2

Skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete med att
begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT)

Länsstyrelsen i Stockholms län 2017
Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholm län 2017–2020
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Skapa förutsättningar för att Upplands-Bro kommun ska kunna arbeta
mer strategisk förebyggande

Målen för projektet var att


Minska användningen av ANDT bland barn och ungdomar i UpplandsBro kommun



Minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun



Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet



Öka kunskapen och medvetenheten hos berörda professioner om
effekterna av droganvändning och psykisk ohälsa



Skapa en långsiktig strategi för preventionsarbetet



Minska andelen personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT



Ge personer med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa tillgång till
vård och stöd av god kvalitet

2

Kartläggning

Inom ramen för preventionsprojektet har en kartläggning av det förebyggande
arbetet med ungdomar som målgrupp samt en målgruppsanalys genomförts.
Kartläggningen visar att det pågår en mängd förebyggande och hälsofrämjande
arbete med goda förutsättningar att utvecklas. För att arbetet ska utvecklas
krävs en organisation som gör det möjligt att samordna det förebyggande
arbetet som görs inom kommunens samtliga kontor och en person med mandat
att ansvara för denna samordning.
Som exempel på förebyggande och hälsofrämjande arbete kan nämnas:


Inom utbildningskontoret finns ett resursteam med skolsköterskor,
skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer och tal/specialpedagoger. De
ger konsultativt och förebyggande stöd till personal inom förskola och
skola. Skolsköterskor och kuratorer arbetar i första hand på individnivå
och endast i begränsad utsträckning (beroende på resurser och
intressen) på klass-eller gruppnivå. Resursteamet försöker också bidra
till att förskola/skola ska få verktyg för att utveckla sitt förebyggande
arbete. De erbjuder utbildning till personal i förskolan och skolan samt
möjlighet för personalen att få handledning/konsultation kring
bekymmer som uppstår.



Sedan 1 januari 2018 har Kultur-och fritidskontoret ansvar för de tre
kommunala fritidsgårdar i Upplands-Bro som ligger i anslutning till
varsin högstadieskola. Gårdarna fungerar som en drogfri samlingspunkt
för ungdomar och är de mest välbesökta i hela Stockholms län

4
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(Stockholmsenkäten 2016). De erbjuder en drogfri miljö och drogfria
miljö och aktiviteter under raster, helger och lov.

3



Kultur och fritidskontoret har också en stor mängd aktiviteter som utgår
från de två kulturhusen i Upplands-Bro. För att nå de barn/unga som
vanligen inte nås av fritidsaktiviteter erbjuds kulturevenemang.
Evenemangen kan bestå av föreställningar men de erbjuder även
aktiviteter där barnen/de unga själva får vara medskapande.
Kulturhusen kan även erbjuda lokaler och ytor för vuxna som har
möjlighet att stötta barn/unga att förverkliga sina idéer. Kontoret har
under 2018 utvecklat ett samarbete med Fryshuset.



Mini-Maria som drivs gemensamt av socialtjänsten och landstinget
(beroendecentrum). Dit kan barn/unga och vuxna vända sig om de är
oroliga för att någon barn/ung använder alkohol, narkotika eller
dopingpreparat. Till MiniMaria kan även lärare, poliser och andra som
arbetar professionellt med barn/unga vända sig för konsultation om de
misstänker att någon använder alkohol, narkotika eller dopingpreparat.
MiniMaria arbetar också med stöd och behandling och har ett
samarbete med familjebehandlingsverksamheten Solängen med bland
annat stöd till barn/unga som missbrukar och deras
föräldrar/vårdnadshavare.



Bryggan är en verksamhet som vänder sig till familjer med barn och
ungdomar upp till 18 år. Den bedrivs i samverkan mellan social- och
utbildningskontoret samt de båda vårdcentraler som finns i UpplandsBro. Socialtjänstens uppdrag att ge förebyggande stöd till barnfamiljer i
kommunen samt skolans uppdrag att hjälpa barn att klara av målen i
skolplanen. Primärvården ska uppfylla sitt uppdrag att bedriva första
linjens barn-och ungdomspsykiatri. På mottagningen finns en
familjebehandlare från socialkontoret på heltid, en kurator på 20
procent från utbildningskontoret och psykolog från primärvården.
Familjer kan själva vända sig till Bryggan och få upp till fem
stödsamtal. Familjer som vänder sig till Bryggan kan till exempel få
hjälp och stöd att komma till rätta med ständiga konflikter och bråk i
familjen, med barn som är ängsliga och rädda för att göra olika saker
eller stressade och nedstämda. Bryggan erbjuder bland annat
stödsamtal, psykologbedömningar, KBT-baserade gruppbehandlingar
(Cool-kids till barn i åldern 8 - 12 år med ångestproblem), ABC
föräldragrupper samt rådgivning.

Målgruppsanalys

Den målgruppsanalys som gjorts baserar sig på data om ANT-användning,
brott, psykisk hälsa och trygghet i bostadsområdet bland elever i årskurs 9 och
årskurs 2 på gymnasiet. Data är hämtad från Stockholmsenkäten 2014 och
2016 samt minnesanteckningar från fokusgruppsintervjuer med elever på en av
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kommunens högstadieskolor genomförda 2016. Med utgångspunkt från dessa
data har två olika målgrupper identifierats.
En målgrupp för det ANDT-förebyggande är den grupp ungdomar som riskerar
att utveckla skador av ANDT -användningen för att de tidigt börjat använda
ANDT eller använder ANDT. En grupp som i övrigt är relativt välfungerande
och har ett socialt skyddsnät.
För att minska dessa ungdomars drickande och narkotikaanvändning räcker det
oftast med olika former av information i kombination med råd och stöd till dem
och deras föräldrar.
En annan identifierad målgrupp utgörs av barn som har många riskfaktorer som
personer och i sin miljö. Dessa barn uppvisar ofta redan tidigt ett riskbeteende.
Forskning visar att dessa barn är överrepresenterade i bostadsområden med
mycket våld och kriminalitet3, i familjer med låg utbildningsnivå och låga
studieresultat4, familjer med låg inkomstnivå och ekonomisk standard samt i
familjer där någon vuxen är arbetslös.
För att minska risken att barn som växer upp i en familj som själva har eller
utsätts för många riskfaktorer krävs att kommunen i samverkan med andra kan
erbjuda denna grupp tidigt generellt förebyggande och hälsofrämjande stöd,
med evidensbaserade metoder.

4

Så bör preventionsarbetet organiseras

För att det förebyggande arbetet och hälsofrämjande arbetet ska bli effektivt
krävs5

3
4



Bred politisk förankring



En tydlig ansvarsfördelning och struktur för organisation, ledning,
styrning, samordning och ekonomi



En styrgrupp för preventionsarbetet som har det yttersta ansvaret för att
de insatser som beslutas genomförs



En person som har ansvar och mandat att samordna preventionsarbetet



Regelbunden och noggrann kartläggning av den lokala ANDT- och
brottssituationen



Regelbunden omvärldsbevakning



En strategi och handlingsplan för det ANDT- och brottspreventiva
arbete



Att insatser som görs i största möjliga utsträckning bygger på forskning
och beprövad erfarenhet

Andershed & Andershed 2005
Folkhälsan i Sverige 2016 årlig rapportering från Folkhälsomyndigheten
5
Leifman m fl ILFA-rapport nr 1 A CAN 2016
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Enkla och tydliga rutiner för att följa upp att arbetet ger effekt



Att det preventiva arbetet är kontorsövergripande, involverar samtliga
berörda kontor och är en del av den ordinarie verksamheten



Att samverkan och stöd till de lokala resurser som finns i närsamhället
utvecklas-exempelvis genom samverkan med frivilligorganisationer
och företag



Ett långsiktigt strategiskt arbete som tilldelar verksamheterna
tidsmässiga och ekonomiska resurser

5

Förslag till organisation av
preventionsarbetet i Upplands-Bro

Mot bakgrund av ovanstående och för att uppnå målet för preventionsprojektet
att ”Skapa förutsättningar för att Upplands-Bro kommun ska kunna arbeta mer
strategisk förebyggande och hälsofrämjande föreslår projektledaren för
preventionsprojektet därför att Upplands-Bro kommun organiserar sitt
preventionsarbete enligt nedan.


I samband med mål och budgetprocessen för 2019 görs en strategi för
det brotts- och ANDT- förebyggande arbetet och avsätts särskilda
medel för preventionsarbete.



Kommundirektören är beslutande när det gäller hur det förebyggande
arbetet ska organiseras.



Preventionsarbetet har en styrgrupp som består av samtliga
kontorschefer och kommundirektören. Gruppen sammanträder minst
två gånger per termin i samband med ordinarie ledningsmöten.



I samband med mål- och budgetprocessen beslutar styrgruppen om en
årlig handlingsplan för brotts-, trygghets- och ANDT-förebyggande
arbete.



Handlingsplanen för det brotts-, trygghets- och ANDT-förebyggande
arbete utgör en grund för de åtgärdsplaner som tas fram av UpplandsBro kommun och lokalpolisområdet.



För att utveckla preventionsarbetet bör preventionssamordnaren ha ett
nära samarbete med trygghetssamordnare, hållbarhetsstrateg och
integrationschef



Förebyggande rådet är ett forum för samordning av
kontorsövergripande förebyggande aktiviteter och insatser som
genomförs av kommunen själv eller i samverkan med externa aktörer.



Förebyggande rådet ska bestå av preventionssamordnare,
trygghetssamordnare, hållbarhetsstrateg, integrationschef, chefen för
stöd och behandlingsenheten på socialkontoret, chefen för barn och
ungdom socialkontoret, representant för kultur- och fritidskontoret, en
representant för fritidsgårdarna, chefen för resursteamet, samtliga
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högstadierektorer samt rektor för UBG. Vid planering av insatser som
berör andra kontor/avdelningar ska även en representant för dessa
bjudas in.


Polis, räddningstjänst och Fryshuset ska bjudas in som ständiga
deltagare i rådet.



Vid planering och diskussioner som rör andra samverkanspartner,
exempelvis föreningar och företag ska även dessa bjudas in.



Vid extraordinära händelser som berör Upplands-Bro kommun kan
chefen för resursteamet sammankalla ett extra Förebyggande råd som
består av dem som berörs av frågan



Det ska finnas tre lokala operativa samverkansgrupper (LOS) i
Upplands-Bro, som sammankallas vid behov. En för Bro området, en
för Kungsängen och Brunna samt en för Upplands-Brogymnasiet. De
lokala områdesgrupperna ska utifrån den genomförda kartläggningen
och de områden som prioriterats ta beslut om vilka aktiviteter och
insatser som ska genomföras i deras områden samt ansvara för att de
genomförs.



Vid extraordinära händelser i ett område kan rektor sammankalla ett
extra LOS-möte

8
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Förslag till verksamhetsberättelse 2017
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måluppfyllelse som möjligt för alla barn och ungdomar.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Nytt program på Upplands-Brogymnasiet. Hösten 2017 startade Barn- och
fritidsprogrammet.
Ny organisation av grundskolorna i Bro. Förändringen innebär att från hösten 2017 är
Finnstaskolan en F-6-skola och Broskolan en 7-9-skola.
Barnomsorg på obekväm arbetstid (s.k. nattis), bedrivs sedan 1 mars på förskolan
Ekhammar som öppnade i januari 2017.
Hagnässkolan invigdes hösten 2017 efter omfattande ombyggnad och renovering.
Resultaten i grundskolans åk 9 fortsatte att förbättras.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Under 2017 ansvarade Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt för
kostverksamhet. All pedagogisk omsorg är sedan 2013 i enskild regi.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid, öppen förskola och fritidsgårdar.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Sedan augusti 2015 finns två
verksamhetschefer som ansvarar för förskola respektive grundskola. Förskolan är sedan
1 oktober 2016 organiserad i 6 områden och varje område leds av en förskolechef.
Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. Upplands-Brogymnasiet
leds av en rektor.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och
kommunens kostenhet.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 1000 personer.

1.3 Verksamheten i siffror
2017

2016

2015

Nämndens nettokostnader

724 385

669 637

629 238

Nämndens budgetavvikelse

-10 867

-6 913

1 057

1 062

993

919

892

849

786

Antal månadsavlönade personer
Varav antal tillsvidareanställda personer
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1.3.1 Volymer
Volymer

2017

2016

2015

Barn i pedagogisk omsorg

48

41

50

Familjer som besöker öppna förskolan

78

77

75

Upplands-Brobarn i förskolor

1 772

1 679

1 599

Upplands-Broelever I grundskolor 6-15 år

3 665

3 537

3 404

Upplands-Brobarn i fritidshem

1 489

1 429

1 360

Upplands-Broelever i gymnasieskolor

951

927

927

Elever på UBG fr. andra kommuner

440

420

422

1.4 Viktiga händelser under året
Växande barnkullar
Antalet barn och elever fortsätter öka i förskolorna och skolorna i Upplands-Bro. Detta
beror på att kommunen expanderar och att befolkningsmängden ökar. Det ställer i sin
tur krav på att kommunens skolor måste anpassa sin verksamhet på olika sätt. Befintliga
skolbyggnader måste anpassas till ett ökat elevantal och nybyggnationer måste planeras.
Från läsåret 2016/2017 förändrades Bergaskolan och Tjustaskolan till att vara F-6
skolor (tidigare F-5) och från läsåret 2017/2018 är Finnstaskolan en F-6-skola och att
Broskolan är 7-9-skola. Detta för att ge plats åt ett ökat elevantal i Broskolan, som
också renoveras med start sommaren 2018. Finnstaskolan har då fått tillfälliga
paviljonger för att kunna ta emot fler elever samt att lösa den trånga matsalssituationen
som nu funnits i Finnstasalen. Ekhammarskolan fick ht 2017 paviljonger till ett utökat
mellanstadie.
Förskolan Ekhammar med plats för 120 barn öppnade sina paviljonger i januari 2017.
Modernisering av lokaler
En satsning på bättre underhåll och skötsel av skolornas och förskolornas lokaler
fortsätter i kommunen. Arbetet sker systematiskt med att modernisera och anpassa
skolors och förskolors lokaler efter de behov som finns. En omfattande ombyggnation
och renovering av Hagnässkolan inleddes under våren 2016 och blev klar under 2017.
Delar av skolan har bedrivit sin verksamhet i paviljonger under ombyggnationen.
Nytt gymnasieprogram
Läsåret 2017/2018 startade Barn- och fritidsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet.
Barnomsorg på obekväm arbetstid (s.k. nattis)
Sedan 1 mars 2017 bedrivs "nattis" på förskolan Ekhammar som öppnade i januari
2017.
Ny lärportal
Behovet av en fungerande lärportal har varit stort. Under våren 2016 gjordes en
upphandling av en ny lärportal för alla verksamhetsområden (förskola, grund- ,
grundsär- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen). En implementering av det nya
systemet gjordes under hösten 2016 och fortsatte under våren 2017. Detta har inneburit
en stor förändring i kommunens alla skolor och förskolor. Den nya lärportalen Vklass
har inneburit att kommunikationen mellan lärare och elever förbättrats och den
administrativa bördan för skolans och förskolans personal har förenklats och minskat.
Vårdnadshavare får i och med det nya systemet också bättre insyn och delaktighet i sina
barns arbete i förskolan och skolan.
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Fortsatt IKT-satsning i skolor och förskolor
En fortsatt satsning har skett på att förbättra förutsättningen för att öka användningen av
IKT-verktyg i förskolor och skolor. Ett Ipad-projekt tillsammans med IT-staben och
Zetup har lett till att fler enheter får bättre förutsättning för detta. Rektorer och
förskolechefer har åkt på BETT-mässan och givit en bra grund till det fortsatta arbetet
med att implementera en mer IKT-anpassad undervisning i Upplands-Bro, som blivit
allt tydligare i de nya styrdokumenten som presenterats.

1.5 Omvärld och framtid
Elevresultat
Resultaten i årskurs 9 förbättrades något läsåret 2016/2017. Det genomsnittliga
meritvärdet var högre än 2016 och andelen elever som fick godkända betyg i samtliga
ämnen ökade.
Elevernas resultat i grundskolan är fortsättningsvis den största och viktigaste
utmaningen för Utbildningskontoret och Utbildningsnämnden.
Växande barn- och elevkullar
Antalet elever i grundskolan ökar kraftigt i de kommunala skolorna i Upplands-Bro.
Detta beror på att kommunen expanderar och att befolkningsmängden ökar. Det ställer i
sin tur krav på att kommunens skolor måste anpassa sin verksamhet på olika sätt.
Befintliga skolbyggnader måste anpassas till ett ökat elevantal och nybyggnationer
måste planeras.
Löner
Under 2017 gjordes ingen särskild satsning på löner inom Utbildningsnämndens
verksamheter. Trots det ökar lönerna genom att nyanställda erbjuds marknadsmässiga
löner, samt statsbidrag i form av regeringens satsning Lärarlönelyftet. Lönefrågan
kommer även under kommande år vara en av de viktigaste för Utbildningsnämnden att
hantera.
Förskoleklassen blir obligatorisk
Till höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att fler elever
kommer att gå i förskoleklass. Om det kommer ställa nya krav på verksamheten är ännu
för tidigt att säga. Regering och riksdag kommer under våren eventuellt fatta beslut om
sådana förändringar.
Lovskola
Från och med 2018 blir kommunen skyldig att anordna lovskola för elever som inte
uppnått godkända betyg.
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2

Mål och resultat

I det här avsnittetredovisasnämndensmåluppfyllelseför 2017.Måluppfyllelsen
bedömsgenomresultatetav framtagnaindikatorer.För de indikatorerdär man i
nämndbudgeten
beslutatom ett målvärdebedömsmåluppfyllelsenutifrån detta,för de
sominte har ett målvärderedovisastrend,det vill sägaförbättring/försämringjämfört
medtidigareår.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-bornaen nyckelroll i utvecklandetav sin kommun.Jämställdhets
-,
integrations- och mångfaldsarbetet
skastärkaden demokratiskaprocessen.

Nämndmål:
2.1.1 Alla barn och elever erbjuds en likvärdig förskola och skola.

Kommentar

Utbildningskontoretarbetarmed att barnoch eleverskafå en likvärdig utbildning.
Under2016har arbetetfortsattmed att skapagemensamma
rutiner och riktlinjer för
kontoretsverksamheter.Rektoreroch förskolecheferarbetartillsammansmed
skolutvecklingsfrågoroch utmaningarunderledning av verksamhetscheferna
för
förskolaoch skola. En gemensamgrund för arbetetför kommunensskolor och förskolor
är Skolutvecklingsprogrammet
och Förskoleprogrammet
som syftar till ett gemensamt
förhållningssättmot en likvärdig skola för kommunensalla barnoch elever.
Arbetetmeddet systematiskakvalitetsarbetetutvecklasdär återkopplingoch
kvalitetsdialogermedrektoreroch förskolecheferär en viktig del i skapandetav
förutsättningarför en mer likvärdig förskolaoch skola.
Arbetetfortsättermedatt skapaoch utvecklaIKT -miljön i bådeförskola och skoladär
lärareoch förskoleläraredeltar i olika IKT -pedagoggrupper
för att skapagemensamma
förhållningssättoch förutsättningarför barnoch eleveri kommunen.IKT är inte enbart
ett verktyg för undervisningav barn och eleverutan förändraroch förbättrarocksåbarn
och elevernasförutsättningarför lärande.När verktygenblir en naturlig, integreraddel
av undervisningensvardagökar förutsättningarnaför bättreresultat.
Resultatförbättringarna
hängersammanmed att störreundervisningsflexib
ilitet ökar
chansernaför att nå alla elever.IKT är ocksåen förutsättningför en modernutbildning
såsom skollagoch läroplanföreskriver.
Somett led i likvärdighetsarbetethar Utbildningskontoretupphandlatoch
implementeratett nytt systemför kommunikation, lärandeoch administrationför alla
kommunensskolor och förskolor. Den nya lärportal,Vklass,innehållermånga
funktioneroch delarsom kan användastill kommunikationmedeleveroch
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vårdnadshavare.
För att tydliggöravad alla lärareoch skagörahar Utbildningskontoret
tagit fram minstagemensamma
nämnare– MGN – för olika verksamhetersåatt det blir
en likvärdighetför eleveroch vårdnadshavare
vad som kan förväntasav förskolor och
skolor i Upplands-Bro.

Nämndmål:
2.1.2 Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola.
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

78

79

NKI-undersökning i skolan
Kommentar

78 procent av föräldrarna med barn i grundskolans åk 3, 5 och 8 är nöjda med verksamheten på sitt barns skola.
NKI-undersökning förskola

87

93

Kommentar
87 procent av föräldrarna är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola.
86 procent av föräldrarna i förskolan kan rekommendera sitt barns förskola.

Övergripande mål:
2.2 En kommun i arbete och företagande
En minskadarbetslöshetär en centraloch kommunövergripande
fråga.Arbetstillfällen
skaskapasgenomatt samordnavårainsatseroch vågatänkanytt.
Ett växandenäringslivär en avgörandeförutsättningför tillväxt. Engagemanget
för de
näringspolitiskafrågornai kommunenskatastillvara och utvecklas.

Övergripande mål:
2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommunsarbetsplatsergenomsyrasav tydlighet och återkopplingi
uppdragoch förväntningar,respektsamten bra fysisk arbetsmiljö,vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat,professionelltarbeteoch medarbetaresom trivs.
Arbetsmiljönoch arbetssättetpå kommunensarbetsplatserskaanpassas
utifrån
medarbetarnas
behovgenomett systematisktarbetsmiljöarbete.
Skapaförutsättningarför sjukskrivnamedarbeta
re att återgåtill arbetet.
Möjlighetentill heltidserbjudande
skautvecklas.

Nämndmål:
2.3.1 Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas
utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

Uppnått

Uppnått

Årlig revidering av
SAM (Systematiska
arbetsmiljöarbetet)
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Nämndmål:
2.3.2 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

Uppnått

Uppnått

Vid sjukfrånvaro längre än 14
dagar ska
rehabiliteringsutredning upprättas

Nämndmål:
2.3.3 Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

89

80

Andelen heltidsanställd personal

Övergripande mål:
2.4 Vi lyfter skolan
Utbildning är nyckelntill framtidensjobb, konkurrenskraft,ekonomiskutvecklingoch
människorsfrihet att forma sinaegnaliv.

Nämndmål:
2.4.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan

Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

85

89

Andel elever som känner sig
trygga i skolan
Kommentar

Resultatet avser grundskolans åk 3, 5 och 8. Resultatet är något sämre än 2016.

Nämndmål:
2.4.2 Barn och elever ska vara nöjda med sin skola

Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

85%

82%

NKI-undersökning i skolan
Kommentar
Resultatet är något bättre än 2016.
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Nämndmål:
2.4.3 Måluppfyllelsen i åk 3 ska öka
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

66

68

Samtliga elever i åk 3 ska vara
godkända på nationella proven
Kommentar

Resultatet avser andelen elever med godkänt resultat på nationella prov i matematik. Resultatet är något sämre än
2016. I svenska var andelen 67 % 2017, vilket är en försämring jämfört med 2016. Då var andelen 75 %.

Nämndmål:
2.4.4 Måluppfyllelsen i åk 6 ska öka
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

207

209

Utfall 2017

Utfall 2016

234,6

230,9

Uppnått

Ej uppnått

89%

89%

72%

69%

Meritvärde i årskurs 6
Kommentar
Resultatet är något sämre än 2016.

Nämndmål:
2.4.5 Resultaten i åk 9 ska förbättras
Indikatorer
Meritvärdet i åk 9 ska öka
Kommentar
Meritvärdet i grundskolans åk 9 har förbättrats jämfört med 2016.
Samtliga grundskolor ska i åk 9
ha positiva SALSA-värden
Kommentar
Samtliga kommunala högstadieskolor har positiva SALSA-värden.
Andel elever i åk 9 som är
behöriga till gymnasieskolans
nationella program ska öka
Kommentar
Resultatet är oförändrat jämfört med 2016.
Andelen med godkända betyg i
samtliga ämnen ska öka
Kommentar
Andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen har ökat.
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Nämndmål:
2.4.6 Andelen elever med gymnasieexamen ska öka
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

57

62

Andelen elever med
gymnasieexamen
Kommentar

Siffrorna avser andelen elever med gymnasieexamen inom tre år. Resultatet är något sämre än föregående år och
lägre än rikssnittet. Rikssnittet 2017 var 76 %. När det gäller andelen elever med gymnasieexamen av
avgångselever 2017 så var det 81 %, rikssnittet var 91 %.

Övergripande mål:
2.5 En kommun som växer
Vi är kommunensom ger plats.Fler skakunnahitta ett hemi Upplands-Bro. Vi ställer
om till ett långsiktigtsocialt,ekologisktoch ekonomiskthållbartUpplands-Bro.

Nämndmål:
2.5.1 Utbudet av omsorg och utbildning håller jämn takt med kommunens
expansion.
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

4

4

Antal planerade nybyggnationer
av förskolor och skolor.

Nya paviljongerhar underåret skapatsför att förskolor och skolor skakunnata emot
det ökadeantaletbarn och elever.

Övergripande mål:
2.6 En grön kommun i utveckling
Vi stärkervår grönaprofil och vårt klimatarbetegenomökad dialog medmedborgarna.

Nämndmål:
2.6.1 Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med
5%

Kommentar

Målet följs upp i sin helhetpå kommunledningskontoret.

Nämndmål:
2.6.2 Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala
verksamheten med 5 %
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Kommentar

Målet följs upp i sin helhetpå kommunledningskontoret
.

Nämndmål:
2.6.3 Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6
stycken

Kommentar

Målet följs upp i sin helhetpå kommunledningskontoret.

Nämndmål:
2.6.4 Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %

Kommentar

Miljömålet för kommunenär 35% för 2017.Resultatet35% gäller för hela kommunens
livsmedelsinköp.Målet med5 % ökning är baseradpå att ökningenhåller sig till det
långsiktigamåletom 50 % år 2020.Själva ökningenför 2017 är dockinte en ökning
med5 % från föregåendeår.

Nämndmål:
2.6.5 Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %

Kommentar

Målet följs upp i sin helhetpå kommunledningskontoret
.

Nämndmål:
2.6.6 Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Kommentar

Miljömålet för kommunenär 35% för 2017.Resultatet35% gäller för hela kommunens
livsmedelsinköp.För Utbildningskontoretsverksamheterär andelenekologiskainköp
36 %.
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

35%

33,5%

Andel ekologiska livsmedel

Nämndmål:
2.6.7 Förskolan arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag.

Kommentar

Samtligaförskolor arbetar aktivt medatt förskolanskabli giftfri. Arbetetskerutifrån
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Handlingsplanför giftfri förskolansomutbildningsnämnden
beslutadeom i början av
2016.
Under året har all förskoleverksamhet
(19 förskolor) bytt ut alla plasttallrikar och
plastglasinnehållandeftalater (hormonstörandeämne)mot kemikaliefrittmaterial.
Utrensningav lekmaterial sominnehålletkemikalierpågår på alla enheter.
Varje förskola är Grön flagg-certifierad och arbetar aktivt medhållbarhetsfrågor.

Övergripande mål:
2.7 En kommun med god ekonomi och uppföljning
Kommunenhar en ekonomii balans,varje verksamhethåller sin budgetvarje år.
Uppföljning av ekonomi,mål och uppdragsker i varje nämnd,utskott och bolagmed
relevantametoder.Mellan nämndernafår justeringarskeav redovisningstekniska
skäl
underåret.
Varje nämndska bedömaom god ekonomiskhushållningär uppfyllt bådeur ett
finansiellt perspektivoch ett verksamhetsmässigt
perspektiv.
Taxor och avgifter skavaraaktuella,logiskasamtanpassas
såatt de står i relation till de
åtgärdersom skautföras.

Nämndmål:
2.7.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står
i relation till de åtgärder som ska utföras.

Kommentar

Taxor och avgifter förändrasi sambandmedny budgetoch uppdateringsker i relation
till de åtgärdersomskautföras.

Nämndmål:
2.7.2 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och
bolag med relevanta metoder.

Kommentar

Utbildningskontoretredovisarregelbundettill utbildningsnämnden
en ekonomisk
rapport på enhetsnivå.Varje enhetschefaviserar omgåendetill närmastechef om det
finns signalersomtyder på att budgetinte hålls. Uppföljning av nämndensmål sker i
verksamhetsrapport
varje tertial.
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Nämndmål:
2.7.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt
både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Komme ntar

Utbildningsnämndenredovisarunderskottför 2017.

2.8 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Alla mål är ännuinte uppnådda,men mångamål är på väg att uppnåseller delvis redan
uppnådda.
Någramål visar på högaambitionermen är mycket svåraatt uppnå,som till exempel
"Alla barn och eleverskakännasig tryggai skolan".
Ett mål som inte är uppnåttär måletom god ekonomiskhushållning,då
Utbildningsnämndengör underskott2017.
Det är positivt att resultateni grundskolansåk 9 fortsätteratt förbättras, men det krävs
fortsattarbeteför att elevresultateni åk 3 och 6 skaförbättras.Detsammagäller
föräldrarsnöjdhetoch barn och eleverstryggheti förskolanoch skolan.
Målen om giftfria miljöer i förskolanoch andelenekologiskalivsmedelär uppnådda
,
vilket är glädjande.
Sammantaget
visar bedömningenav måluppfyllelsenvar relativt god underåret.Några
mål är dock svåraatt bedömaom de är uppnåddaeller inte, utifrån hur de är
formulerade.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2017
(tkr)

Redovisat 2017

Avvikelse
2016

Avvikelse 2017

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

6 878

1 869

8 257

1 940

-1 379

71

-1 308

-293

392 413

199 97
8

410 162

208 97
5

-17 749

8 997

-8 752

-6 894

10 741

5 647

11 293

5 710

-552

63

-489

-715

Grunskola/Fritids
-hem/ Särskola

697 194

310 96
4

720 818

328 51
4

-23 624

17 550

-6 074

-4 394

Gymnasieskola/S
ärskola

269 480

149 88
5

267 787

151 48
6

1 693

1 601

3 294

3 292

62 662

58 273

63 218

61 292

-556

3 018

2 462

2 091

1 439 36
8

726 61
6

1 481 53
5

757 91
7

-42 167

31 300

-10 867

-6 913

Pedagogisk
omsorg
Förskola/Öppen
förskola
Fritidsgårdar

Gemensam
Verksamhet
Summa

3.2 Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med -10 867 tkr, vilket är 3 miljoner
bättre än i vårprognosen och i nivå med höstprognosen. Underskottet motsvarar 1,5 %
av nämndens totala budget.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos
dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten blev underskott med -1 500 tkr.
Översyn av verksamheten pågår och en utvärdering ska göras efter det första
verksamhetsåret.
Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna blev i stort sett enligt budget. Kommunens
förskolor redovisar underskott med ca -9 000 tkr p.g.a. högre personalkostnader än vad
budget medgav.
Grundskola/Grundsärskola
Antalet elever blev i stort sett som budgeterat. Kostnader för elever med extra behov av
särskilt stöd och grundsärskola hölls inom budget. Underskottet beror på att
kommunens grundskolor sammantaget redovisar underskott.
Gymnasieskola/Gymnasiesärskola
Kostnaden för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar blev ca 1 500 tkr lägre än
budgeterat. Kostnaden för gymnasiesärskolan blev 1 800 tkr lägre än budgeterat.
Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter
Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2017
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överskott då kostnaderna blev lägre än budgeterat.

3.3 Driftsprojekt och engångssatsningar
3.4 Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar
Inga driftsprojekt eller engångssatsningar har skett under 2017.

3.5 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2017

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

(tkr)

År-mån

År-mån

Netto

Netto

Netto

Netto

2 016

2 017

991

439

991

0

Preventionsprojektet
SUMMA

2 016

2 017

991

439

991

0

3.6 Kommentarer sociala investeringsfonden
Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som
Utbildningsnämnden ansvarar för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och
Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 1 december
2016 arbetar projektledaren 50 %.
På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet finns medel kvar från
beslutade medel för preventionsprojektet. Därför har Utbildningsnämnden förlängt
projekttiden till oktober 2018. Tidigare beslutade medel kommer att täcka den förlängda
projekttiden och nya medel behöver inte äskas.
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete
för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt
att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro
kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa
frågor i framtiden.

3.7 God ekonomisk hushållning
Utbildningsnämnden har använt tilldelade medel i enlighet med god ekonomisk
hushållning. Verksamhetens kostnader har inte fullt ut rymts inom den tilldelade
ekonomiska ramen och redovisar en avvikelse på ca 1,5%. I enlighet med skollagen har
barn med behov av särskilt stöd prioriterats.
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3.8 Investeringsredovisning
Total
kalkyl

Förbrukat
tom 2016

Redovisat
2017

Budget
2017

Kvar av
budget
2017

Ombudgeteras
till 2017

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Modernisering av
Hagnässkolan, inventarier

4 000

0

2 900

4 000

1 100

1 100

Utomhusmiljö förskolor och
skolor

2 000

0

1 402

2 000

598

598

IKT-satsningar förskolor och
skolor

2 796

0

2 796

2 796

0

0

Inventarier och utrustning
förskolor och skolor

3 273

0

2 280

3 273

993

993

Utemiljö/inventarier till nya
paviljonger

2 000

0

1 689

2 000

311

311

Larm och säkerhet

1 500

0

211

1 500

1 289

1 289

Modernisering av kök enl
plan, utrustning

2 500

0

263

2 500

2 237

2 237

18 071

0

11 541

18 071

6 528

6 528

Projekt

Summa

3.9
Kommentarer investeringsredovisning
Modernisering av Hagnässkolan, inventarier
När renoveringen blev klar har inventarier och utrustning köpts in.
Utomhusmiljö förskolor och skolor
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har rustats upp.
IKT-satsningar förskolor och skolor
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
Modernisering av lärmiljöer.
Utemiljö/inventarier till nya paviljonger
Utemiljön/inventarier till förskolan Ekhammar m.fl.
Larm och säkerhet
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och
skolor.
Modernisering av kök
Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i
övriga kök.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
+46 08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se

Datum

2018-02-15

Vår beteckning

UN 18/0033

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Utställning av förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470
m.fl.), nr 0801, Kungsängen
Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande om förslag till detaljplan för Tibbleängen (del av
Kungsängens- Tibble 1:470), nr 0801, Kungsängen godkänns.

Sammanfattning
Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Planen
avgränsas i norr av Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i
väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i söder ett öppet parkrum och en
skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 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.
Utbildningskontoret har yttrat sig om detaljplaneförslaget.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018

•

Utställningshandlingar

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Planområdet ligger i Gröna dalen och avgränsas av Hjortronvägen i norr,
Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i
öst och i söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området utgörs
av ett ca 7,7 hektar stort obebyggd mark i Gröna dalen. Arbetet med
detaljplanen inleddes 2015.
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga ca 225 bostäder inom
planområdet. Bebyggelsen består av flerbostadshus om 4-5 våningar samt
småhus i två våningar. Förutom de nya bostäderna planeras även för en mindre
gata som försörjer trafiken in i området samt en förskola i två våningar.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2018-02-15

Vår beteckning

UN 18/0033

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Utställningstiden är från och med tisdag den 20 februari 2018 till och med
tisdag den 20 mars 2018. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens
centrum samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på
kommunens webbplats.
Detaljplanen förväntas gå ut på granskning kvartal ett, antas kvartal två och
vinna laga kraft kvartal tre under 2018. Utbyggnad av allmän plats förväntas
ske under 2019-2022.
Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget,
för Tibbleängen (del av Kungsängens- Tibble 1:470), nr 0801, Kungsängen.
Utbildningskontoret har varit med i processen kring planens framtagande där
hänsyn har tagits till Utbildningsnämndens tagna ramprogram, Framtidens
förskola och skola i Upplands-Bro kommun.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa.

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Utställningshandlingar för förslag till detaljplan för Tibbleängen (del av
Kungsängens- Tibble 1:470), nr 0801, Kungsängen
Beslut sänds till
• Kommunstyrelsen
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Inger Broström
den 13 februari 2018 17:28
Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Socialnämnden; Kultur- och
fritidsnämnden; Tekniska nämnden
Komplettering och revidering - Utställning av förslag till detaljplan
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen
Remisslista utställning Tibbleängen nr 0801 rev. 20180212.pdf;
Informationsbroschyr utst Tibbleängen nr 0801.pdf

Komplettering och revidering, till e-post sänd 2018-02-12, gällande:
Utställning av förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801
Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Vår beteckning KS 15/0024

Komplettering – Informationsbroschyr, utställning av detaljplan Tibbleängen
Revidering – Remisslista, reviderad 2018-02-12. Revideringen avser tillägget: Förskolerådet.

Med hälsningar
Inger Broström
Planadministratör
Planavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon direkt: 08-581 696 22
Telefon växel: 08-581 690 00
inger.brostrom@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se
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REMISSLISTA

Datum
2018-02-12

Vår beteckning

KS 15/0024

Remisslista för utställning av
Förslag till detaljplan för

Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801
Kungsängen
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 2018-01-10
samt

Länsstyrelsen i Stockholms län
Lantmäterimyndigheten Sthlms län
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen
Trafikverket Region Stockholm
Käppalaförbundet
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Eldistribution AB
Svenska Kraftnät AB
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB
Ragn-Sells AB
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Lokaltidningen Mitt i Sthlm
Posten meddelande AB
Bygg- och miljönämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Pensionärsrådet
Skolrådet
Förskolerådet
Tillgänglighetsrådet
Näringslivsrådet
Damernas Företagsbyrå
Fastighetsägarna Stockholm AB
Hyresgästföreningen
Upplands-Bro Villaägarförening
Kungsängens Villaägareförening
Stockholms-Näs Hembygdsförening
Bro-Lossa Hembygdsförening
Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-58169000
Fax 08-58169240
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se
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Håtuna Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening
Kulturbojen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Stockholms Handelskammare
Svenskt Näringsliv Region Stockholm

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-58169000
Fax 08-58169240
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se

Läs alla handlingar! (uppdaterad 2018-02-09)

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av ﬂera handlingar:
- Underrättelse (följebrev)
- Beslut
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Gestaltningsprogram
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning
- Remisslista
- Utredningar

Synpunkter ska komma in senast tisdagen den
20 mars 2018.

Handlingarna ﬁnns utställda i kommunhuset i
Kungängen och i Brohuset i Bro centrum. Kopior
kan beställas från kommunen.
Handlingarna ﬁnns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/tibbleangen

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är det juridiska dokument som
reglerar hur mark och vattenområden får
användas.
Hur en detaljplan tas fram regleras i plan- och
bygglagen. Innan detaljplanen antas ska den
samrådas och granskas av de som berörs av
planen.

Vad menas med utställning?
Utställningens syfte är att visa det bearbetade
planförslag som kommunen har för avsikt att
anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista
möjlighet att lämna synpunkter.

Den som inte senast under utställningstidenstiden
har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget
kan förlora rätten att överklaga beslut att anta
planen.
Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen.

Nytt förslag till detaljplan för Tibbleängen
Utställning pågår 20 februari 2018 – 20 mars 2018
KS 15/0024
Nu ﬁnns ett förslag för utställning
Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan
för en del av Gröna dalen i Kungsängen.
Planen tillåter ﬂerbostadshus i maximalt fem
våningar, småhus om maximalt två våningar och
en förskola.

Syftet med planen

Vad händer sen?

Efter uställningen sammanställer vi synpunkterna
i ett utlåtande. Förslaget får inte ändras
väsentligt efter utställningen. Därefter kommer
Kommunstyrelsen bereda ärendet inför beslut om
antagande i Kommunfullmäktige. Efter att planen
har antagits kan de som är berörda av förslaget
och som yttrat sig senast under utställningsskedet,
men inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet.
Om ingen överklagar beslutet vinner planen laga
kraft. När vi kommit så långt kan planen börja
genomföras och det kan börja byggas.

Syftet med detaljplanen är att skapa
förutsättningar för uppförande av attraktiva
bostäder samt en förskola i Kungsängen. Planen
möjliggör också anläggning av dagvattendamm
för omhändertagande av dagvatten.

Bostäder

Planförslaget består av blandad bebyggelse i form
av ﬂerbostadshus om maximalt fem våningar
samt småhus/radhus om maximalt två våningar.
Den lägre bebyggelsen placeras ner mot Gröna
dalen och ﬂerbostadshusen placeras upp mot
kullen och längs med Hjortronvägen.

Förskola
Detaljplanen
föreslår en förskola längs med
Hjortronvägen. Byggnaden får maximalt vara två
våningar. Förskolegården förläggs ut mot Gröna
dalen där ytterligare lekplats planeras som kan
nyttjas av såväl förskolan som allmänheten.

Öppet hus
Måndag 26 februari 2018 klockan 14-19 och tisdag 13 mars 2018 klockan 15-20

Välkommen på Öppet hus

Har du frågor?
Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00
Planarkitekt:
Madeleine Nilsson
Projektledare exploatering:
Johan Sjöstrand

Under utställningstiden hålls Öppet hus i
kommunhuset på Furuhällsplan 1 i Kungsängen.
Här får du möjlighet att ställa frågor och lämna
förslag gällande detaljplanen till kommunens
företrädare.
Måndag den 26 februari 2018 klockan 14-19
Tisdag den 13 mars 2018 klockan 15-20

www.upplands-bro.se/tibbleangen

www.upplands-bro.se/tibbleangen

Detta är en förminskad variant
av plankartan. Orginalstorlek kan
beställas av Planavdelningen.
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UNDERRÄTTELSE OM UTSTÄLLNING
Datum

Vår beteckning

2018-02-09

KS 15/0024

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan för
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),
Kungsängen

Nr 0801

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 31 januari 2018 § 6, sänds förslag till detaljplan
för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, ut för utställning
enligt regler för normalt förfarande, plan- och bygglagen (1987:10).
Planområdet ligger i Gröna dalen och avgränsas av Hjortronvägen i norr, Tibble torg
med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i söder ett
öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området utgörs av ett ca 7,7 hektar stort
obebyggd mark i Gröna dalen. Arbetet med detaljplanen inleddes 2015.
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga ca 225 bostäder inom
planområdet. Bebyggelsen består av flerbostadshus om 4-5 våningar samt småhus i två
våningar. Förutom de nya bostäderna planeras även för en mindre gata som försörjer
trafiken in i området samt en förskola i två våningar.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Utställningstiden är från och med tisdag den 20 februari 2018 till och med tisdag den
20 mars 2018. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/tibbleangen
Handlingar i papper kan beställas från kommunen.
Öppet hus kommer att hållas måndag den 26 februari 2018, klockan 14.00-19.00 samt
tisdag den 13 mars 2018, klockan 15.00-20.00 i kommunens Kontaktcenter på
Furuhällsplan 1, Kungsängen.
Synpunkter på förslaget ska senast tisdag den 20 mars 2018 skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Den som inte senast under utställningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Frågor i ärendet besvaras av Madeleine Nilsson planarkitekt på Planavdelningen och
Johan Sjöstrand projektledare exploatering på Exploateringsavdelningen, tel. 08-581
690 00.
Samhällsbyggnadskontoret
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Broplan 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/tibbleangen

Handlingar:
- Underrättelse (denna handling)
- Utställningsbeslut KS 2018-01-31 § 6
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Gestaltningsprogram
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr

2018-01-12
KS 15/0024
Samhällsbyggnadskontoret
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Detaljplan för
TIBBLEÄNGEN
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)
Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Detaljplan nr 0801
Normalt planförfarande

ÄPBL 1987:10
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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1 000, daterad 2018-01-12
Denna planbeskrivning, daterad 2018-01-12
Genomförandebeskrivning, daterad 2018-01-12
Samrådsredogörelse, daterad 2018-01-12

Övriga handlingar
Behovsbedömning, MKB 2015-11-04
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård 2015
PM Geoteknik, Structor, 2016-04-13
Trafikbullerutredning, Ramböll, 2017-12-22
Dagvatten, Granskningshandling, Bjerking, 2016-03-10, rev 2018-01-12
PM Trafik, Ramböll 2017-12-21
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, 2018-01-22

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och
cykelvägar.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 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 dominerande
bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2
plan och en förskola föreslås i planområdets nordöstra del.
Förutom ett bostadstillskott och en förskola 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 också 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.
När planuppdraget gavs uppskattade kommunstyrelsen att cirka 100 nya lägenheter skulle kunna
tillkomma inom planområdet. Under arbetet med att ta fram planförslaget har det stora
landskapsrummet söder om Hjortronvägen bedömts kunna inrymma en större exploatering än vad som
först förutsågs.
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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, genom normalt planförfarande.

Handläggning
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. 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 (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker
med normalt planförfarande.
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 är 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.

Preliminär tidplan
Beslut om samråd (KS)
Samrådstid
Beslut om utställning (KS)
Utställningstid
Antagande (KF)

juni 2016
juli - augusti 2016
januari 2018
Kv 1 2018
Kv 2-3 2018

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 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).
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Vatten
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och 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, men dagvattnet naturligt och tekniskt
avrinner mot Östra Mälaren.
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen
för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del
består av lera vilket är svårinfiltrerat (Bjerking, rev 2018-01-12). Dagvattnet från planområdet
kommer att fördröjas och renas lokalt genom en dagvattendamm, innan det leds vidare till
Tibbledammen längre söderut. Ytterligare åtgärder för fördröjning och rening inom planområdet som
utredningen lyfter fram är sk raingardens för fördröjning av dagvatten från bostadshusens tak.
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, som ligger på ca 1,3 km
avstånd söder om planområdet är recipient för dagvattnet från Tibbleängen och 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 den
strandnära vattenmiljön. Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar
vattenmiljön negativt.
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl
avskilda från planområdet.

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 invid Hjortronvägen i Gröna Dalen (se
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.
Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i
Stockholm AB samt del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och
Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun.
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger ca 500 meter från järnvägen samt från väg E18 som båda är riksintressen
för järnväg och väg.

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, bör
ändras till lokalgata inom planområdet.

Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nordsydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Siffran 18 utgör lokalisering för planområdet för Tibbleängen.

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 (Tb).
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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, samt ett västöstligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om dalgången möter
åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet.
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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 skogsbeklädda fornminneskullarna som ramar in
det tidigare åkerlandskapet.

Inom planområdet finns en skogsbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av lövoch 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. Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), två har påtagligt naturvärde
(klass 3) och fyra stycken har visst naturvärde (klass 4). Se karta 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 är strukturer som indikerar höga naturvärden sparsamma 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. Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) har identifierats. Ett objekt
har klassats som högt naturvärde (klass 2), två som påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra som visst naturvärde (klass 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 bebyggelsetillskottet 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 bara mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse, åt övriga väderstreck möter en grön
miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar och de båda
skogsbeklädda kullarna i väster.
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.

Utdrag ur SGU’s geologiska karta. Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje.
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Fornlämningar
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogsbeklädda kullen i
planområdets västra del. Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10, beteckning 43112-107492015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, ett skyddsområde av 25 meter
måste avsättas. Ett alternativ är att en väg byggs mellan gravfältet och huskropparna. Vägen kan då
läggas 15 meter från fornlämningen. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen 22:1
(kullen i sydväst) en sk plats med tradition, på platsen ska det ha funnits en dansbana. Kullen berörs
dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr Kungsängen 233 ingår i
området, denna lämning är dock undersökt och borttagen.

RAÄ 9:1

RAÄ 233

RAÄ 22:1

Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18. Ungefärlig avgränsning av planområdet
med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen.

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 och promenader. Cirka
500 meter söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall samt friidrottsanläggningar och
bollplaner. Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för
friidrott. Invid denna finns flera 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
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster.
Högre bebyggelse föreslås i planområdets västra del närmare det skogsbeklädda höjdpartiet för att
längre ut i dalgången vara lägre i skala. Siktstråk in mot skogspartiet föreslås vilket påverkat
bebyggelsetypologin samt byggnadernas placering. Tillkommande bebyggelse relaterar även till
omgivande bebyggelse i skala och höjd, särskilt i mötet med parkrummet, Gröna dalen. Strukturen och
bebyggelsen möjliggör att allmänheten kan röra sig genom området samt att befintliga gång- och
cykelvägar stärks. Den föreslagna bebyggelsen i planförslaget bidrar till att länka samman områdena
på vardera sida om Gröna dalen samt småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och
flerbostadshusbebyggelsen i kring Tibble torg.
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras i form och karaktär. I och med
bebyggelsen längs med, den på snedden orienterade gång- och cykelvägen, kommer parkrummet
närmast bebyggelsen få en mer definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt
förstärker bebyggelsen Gröna dalens långsträckthet och riktning och indikerar på gång- och
cykelstråkets rörelse som viker runt kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor
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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. Den föreslagna dagvattendammen kommer även den bidra till att levandegöra och aktivera
parkytan.

Grönstruktur

Föreslagen grundläggning av byggnader
Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. 1-2 våningshus inom området kommer
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt på
stödpålar nedförda till fast morän eller berg. För högre hus kommer andra grundläggningsmetoder att
krävas, så som exempelvis pålning.
Uppfyllning för vägar och markytor
Lerans sättningsegenskaper har inte utretts i detta skede, men det ska förutsättas att uppfyllnader kan
leda till sättningar i leran, framförallt i de nordöstra delarna av området.
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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
byggnadsdelar vid Tibble torg.

Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid
Kungsängens kyrka.

Foto på befintlig bebyggelse norr om planområdet. Krikon-, Smultron- och Blåbärsgatorna ligger närmast planområdet.
Örtugsvägen och Klippingvägen ett stycke längre bort.
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Situationsplan ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB)

Föreslagen ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör en blandning av byggnadstyper och innehåller ca 225 lägenheter fördelat på
flerbostadshus (ca 200 lgh) och småhus (ca 25 st). Planförslaget inrymmer även en förskola i 2
våningar i anslutning till Gröna dalen och Hjortronvägen.
Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen med flerbostadshus i 4-5
våningar på ena sidan mot kullen och radhus/småhus/kedjehus i 2 våningar i mötet med Gröna dalen.
Lokalgatan korsas av angöringsgator/torg som delar upp bebyggelsen i kvarter och skapar utblickar
mot kullen och Gröna dalen. Byggnaderna är orienterade för att förstärka siktlinjer samt rama in
gaturum och parkrum.
Flerbostadshusen grupperas i kvarter
kring gemensamma gårdar som öppnas
upp mot kullen i väster. På gårdarna finns
utrymme för komplementbyggnader
såsom växthus, cykelparkering etc.
Radhusens entréer vänder sig mot
lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar
till Gröna dalens stora parkrum med
sekundärentréer direkt ut i parken.

Flygvy från öster (Tengbomgruppen AB)
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Sektion a-a, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 15 (Tengbomgruppen AB)

Gestaltningsprinciper
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för Tibbleängen 2018-01-22” 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
• Upp mot kullen vid Ekhammars gård i öst
• Runt kyrkogårdens hörn vid fickpark
• Mot klocktornet och kyrkan
Blandad bebyggelse och grannskap
• Variation i höjd och placering
• Skalan knyter an till omgivningen genom placering av småhus närmast dalen och högre
bebyggelse närmare kullen, Tibble torg och Hjortronvägen.
• Det inre gaturummet ramas in och befolkas.
• Tydliga och attraktiva publika rum och gårdar
• Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska

Vy från Gröna dalen (illustration Tengbomgruppen AB)
Sektion a-a, fortsättning från föregående sida
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Sektion a-a, fortsättning från föregående sida.

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 och en dagvattendamm.
• Bebyggelsen anpassas till topografin genom att husens stegvisa höjning följer marklutningen upp
mot kullen
Det kultiverade landskapet
• Möjlighet till växthus och odling på gårdar
• Nya aktivitets- och lekytor
• Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks
Helhetstänk
• Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden
• Samnyttjande av ytor
• Lokalt omhändertagande av dagvatten

Hjortronvägen gatusektion

Lokalgata gatusektion

Gångstråk gatusektion (Tengbomgruppen AB)
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Sektion b-b, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 15 (Tengbomgruppen AB)

Solstudie

Vår/höstdagjämning kl 9:00

Vår/höstdagjämning kl 12:00

Vår/höstdagjämning kl 15:00
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Sektion b-b, fortsättning från föregående sida.

Midsommar kl 9:00

Midsommar kl 12:00

Midsommar kl 15:00

Midsommar kl 18:00

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.
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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.

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 samt
förskolan. Boendeparkering sker huvudsakligen på angöringstorg på kvartersmark och i garage under
gårdar, samt delvis som kantstensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen. Ett
parkeringstal på 0,5 bilplatser/lägenhet förslås för tillkommande flerbostadshus och 1
bilplats/bostadsenhet för tillkommande småhus. Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till
3,0 cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både långtid- och korttidsparkering (besöksparkering).
Cykelparkering vid småhus avses kunna ske på den egna tomten. Cykelparkering bör ske nära
bostadsentrén och vara väderskyddad.
Ovanstående parkeringstal 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. Satsningar på separata cykelbanor bör dock övervägas i
framtida planering av Kungsängen då cykling företrädesvis i dagsläget får ske i blandtrafik från
planområdet in mot stationen, särskilt med tanke på övriga pågående bostadsprojekt inom tätorten t.ex.
Örnäs väster om Granhammarsvägen samt Korsängen (Södra Gröna dalen). Generellt kan ovanstående
parkeringstal motiveras då de utgör ett ställningstagande för och främjar en minskning av andelen
biltrafik i Kungsängen och samtidigt främjar en ökning av andelen kollektivtrafik och
cykelanvändning.

Karta över befintlig trafik i området (Upplands Bro kommun)
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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.

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 (Ramböll, 2017).
Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad. Detta
oavsett om man utgår från de gamla restriktionerna på max 55 dBA eller de efter 2015 nytillkomna
förordningarna på max 60 dBA. Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för
den föreslagna bebyggelsen.
Radon, översvämning, farligt gods etc.
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 längs gångvägen utmed kullen i väster samt en
dagvattendam öster om planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan.

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 kvarteret så att maximalt ett flöde
motsvarande ett 5-årsregn före exploatering släpps ut på det befintliga dagvattennätet. En
dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev 2018-01-12) och dagvattenflödet från området före
utbyggnad beräknas vid ett 5-årsregn att vara 111 l/s. Efter planerad utbyggnad av området beräknas
utflödet vid ett 5-årsregn vara 522 l/s. Klimatfaktor på 1,25 har använts vid flödesberäkningar efter
exploatering.
Till följd av ökat dagvattenflöde efter exploatering krävs fördröjning av dagvattnet innan utsläpp på
befintligt nät. Dimensionering av magasinsvolym baseras på ett 10-årsregn med utflöde på 111 l/s som
ger fördröjningsvolymen 330 m3 för hela bostadsområdet.
För rening och fördröjning av dagvatten föreslås att två olika dagvattenanläggningar anläggs.
Takvatten, med volymen 129 m3, föreslås renas och fördröjas i raingardens (genomsläpplig växtbädd
som används för att infiltrera dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor) med en total yta om 786 m2.
Resterande dagvattenvolym (201 m3) föreslås renas och fördröjas i en 630 m2 dammanläggning
utanför planområdet. I ytan för dammen ingår ett 3 m brett område för dammkrön och slänter för
anpassning till befintlig mark.
Med föreslagna åtgärder minskar föroreningstransporten för samtliga föroreningar förutom för kväve
och kvicksilver. Enligt förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter
exploateringen. Eftersom dessa ämnen inte ökar efter exploatering, och ytterligare rening förväntas ske
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i Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar
recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer.
Vid kraftig nederbörd finns det risk för höga flöden från kullen i väster. För att undvika att dessa
flöden ska svämma över gång- och cykelvägen och området som planeras anläggas strax nedanför bör
ett avskärande dike anläggas. Med kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket anslutas till
ledningar och därmed transportera bort vattenmassorna. Diket kommer både innebära en rening och
fördröjning av flöden, detta är dock inte medräknat i flödesberäkningarna.
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.
Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet. 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.

Konsekvenser av planens genomförande
Trafik
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, 2017). I den konstateras
att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammarsvägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras med stor marginal ur ett kapacitetsperspektiv.
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att 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.

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 vid 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. Den föreslagna nya förskolan inom planområdet skapar närhet
och möjliggör för barn och föräldrar att gå och cykla för hämtning och lämning. Det underlättar en
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bilfri vardag, vilket har en rad fördelar för såväl hälsa som miljö. En ny lekpark planeras inom
planområdet samt en aktivitetsyta för pedagogisk verksamhet för skolorna i närområdet.
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. Det lokala ledningsnätet är hårt belastat redan i nuläget. 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.
För rening och fördröjning av dagvatten föreslås att två olika dagvattenanläggningar anläggs.
Takvatten föreslås renas och fördröjas i raingardens och resterande dagvattenvolym föreslås renas och
fördröjas i en dammanläggning i planområdets sydöstra del. Med föreslagna åtgärder minskar
föroreningstransporten för samtliga föroreningar förutom för kväve och kvicksilver. Enligt
förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter exploateringen.
Eftersom dessa ämnen inte ökar efter exploatering och ytterligare rening förväntas ske i
Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar
recipienten att uppnå aktuella miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev 2018).
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt
karta sid 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 samt den föreslagna förskolan,
skapar goda förutsättningar för en bilsnål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av
boende samt en förskola 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-, gångoch cykeltrafik samt det nya gång- och cykelstråket utmed kullens östra sida, 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.

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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Medverkande i projektet
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har bidragit i planarbetet. Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad i
samarbete med Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen AB.
Upprättad 2018-01-12
Planavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Anna Roander
Planarkitekt

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

Planbeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING
KS 15/0024
2018/01/12

Samhällsbyggnadskontoret

Detaljplan för

nr 0801

Tibbleängen
(del av Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.)
Upplands-Bro kommun

Genomförandebeskrivning
Denna genomförandebeskrivning följer plan- och bygglagen (1987:10)

Organisatoriska frågor
Denna planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela detaljplaneområdet, del av fastigheten
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden kommer att regleras i
exploateringsavtal.
Utbyggnaden beräknas pågå under minst 5 år. Utbyggnad av allmänna anläggningar och
huvudledningar ska påbörjas i god tid innan utbyggnad av kvartersmark påbörjas.
Fastighetsägarna inom planområdet är Villamarken Exploatering i Stockholm AB (nedan kallat
Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan kallat Kommunen).
Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att allmänna huvudgator, vaanläggningar samt övriga nätägares huvudledningar är utbyggda innan arbeten kan påbörjas på
kvartersmark.
En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och Kommunen för genomförande av
utbyggnad av kvartersmark, allmän platsmark och allmänna anläggningar.

Tidplan
Detaljplanen förväntas gå ut på granskning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre
under 2018. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2019-2022.

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 mark för skola/förskola samt tekniska
anläggningar.
Detaljplanen innefattar område för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Detta område, märkt med X i
detaljplanen omfattas av kvartersmark och faller under Exploatörens huvudmannaskap.

Exploateringsavtal och övriga avtal
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Villamarken Exploatering i Stockholm 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.
Avtal kan komma att tecknas, mellan Exploatören och Kommunens VA-avdelning, gällande
kostnadsreglering för dagvattenhantering inom planområdet.

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.

Fastighetsbildning
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.
Mark för offentlig service (skola, förskola) kommer att överföras till Kommunen.
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
I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behövas bildas för
parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.
Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan.
Exploatören bekostar bildande av nya fastigheter samt bildande av eventuella erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen.
Exploatören ska verka för fastighetsbildning och fastighetsreglering snarast möjligt.

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.
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.

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

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

Geoteknik
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs.
Grundvatten ska hanteras.

Vatten och avlopp
Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet.
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten.

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.

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
Avfallshämtning kommer att ske vid fastighetsgräns för enbostadshus. För flerbostadshusen ordnas
gemensamma ytor inom kvartersmark med plats för teknisk anläggning för avfallshantering.
Utrymme för avfallshantering och återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och
tidningsinsamling, ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall inom planområdet ska lösas inom
respektive fastighet och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering ska
lösas på kvartersmark.

Gata/Trafik
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.
Angöring till planområdet avses ske från Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet kommer att
kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Gatan från angöringspunkten
för planområdet och österut öppnas ej för allmän fordonstrafik.
Området förses med gång- och cykelstråk som 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 står för plankostnader vilket regleras i planavtal mellan kommun och Exploatören.
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 ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av
allmänna anläggningar (till exempel torg, park och gata). Genom exploateringsersättning står
Exploatören för dessa kostnader.
Kostnader ska regleras i kommande exploateringsavtal.
För huvudledningar och serviser ska avtal tecknas mellan Exploatören, respektive nätägare och
kommun. Kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark. Exploatören bekostar
återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark och allmän
platsmark. Tillkommande tekniska anläggningar för dagvatten inom kvartersmark kan kräva ett
tecknande av separat VA-avtal.
Kommande exploateringsavtal reglerar villkoren för överlåtande av mark för offentlig service (skolor,
förskolor) mellan Kommunen och Exploatören. Intentionen är att Exploatören överlåter mark för
offentlig service i enlighet med gällande marknadsvärde och lagstiftning.

Myndigheter
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i
Stockholms län.
Borttagande eller dränering av småvatten (våtmark) kräver dispens från biotopskyddet. Ansökan ställs
till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ansökan om bygglov 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 och Tengbomgruppen
AB.
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.

Upprättad 2018-01-12
Plan- och exploateringsavdelningen

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef

Johan Sjöstrand
Projektledare exploatering

Sandra Henze
Projektledare exploatering
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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 Kungsängen-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).

Planens syfte och huvuddrag inför samråd
Syftet med detaljplanen inför samråd var att pröva möjligheten till byggande av cirka 350 nya bostäder
för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängen-Tibble 4:447 och Ekhammar 4:269, i Gröna Dalen. Syftet med detaljplanen var också att möjliggöra för att öppna Hjortronvägen för allmän fordonstrafik mellan Tibble torg och Bygdegårdsvägen.
Förutom ett bostadstillskott var målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande bebyggelse kan anpassas i Gröna Dalens landskap och att möjliggöra ett stadsmässigt gaturum utmed Hjortronvägen.

Hur samrådet bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL
[1987:10]
Detaljplaneförslaget var inledningsvis från den 8 juni till den 19 augusti 2016 utsänt för samråd och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter med flera enligt remisslista och fastighetsförteckning. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum
samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleängen). Samrådet annonserades i BålstaUpplands-Bro-Bladet den 9 juli 2016 och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016.
Samrådstiden för detaljplaneförslaget förlängdes senare till den 23 september 2016. Detta efter att en
ny bedömning av tiden för samråd gjordes med tanke på semestertider etc. Av samman anledning hölls
även ett extra samrådsmöte den 14 september 2016.

Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har totalt 309 yttranden, liksom 85 skriftliga krav på förlängd samrådstid inkommit till kommunen. Ett flertal skrivelser utgjordes av redovisade samtycken
med andras yttranden, detta i form av inskickade kopior av samma skrivelse, men med enskilda signaturer.
Av inkomna yttrande inkom sju stycken efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden har redovisats på
samma sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden.
Totalt har 54 unika skrivelser kommit in till kommunen. Dessa är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1.

Länsstyrelsen i Stockholms Län ....................................................... inkom den 27 september 2016

2.

Trafikverket, Region Stockholm ...................................................... inkom den 16 september 2016

3.

Lantmäterimyndigheten, Stockholms Län ............................................. inkom den 10 augusti 2016

4.

Polismyndigheten, Stockholms Län ............................................................ inkom den 12 juli 2016

Kommunala nämnder
5.

Utbildningsnämnden .............................................................................. inkom den 23 augusti 2016

6.

Kultur- och Fritidsnämnden.............................................................. inkom den 23 september 2016
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7.

Socialnämnden.................................................................................. inkom den 23 september 2016

8.

Bygg- och Miljönämnden ................................................................. inkom den 29 september 2016

9.

Tekniska nämnden .................................................................................. inkom den 9 oktober 2016

Övriga remissinstanser
10. Vattenfall Eldistribution AB ............................................................. inkom den 22 september 2016
11. Stockholms Läns Landsting – Trafikförvaltningen .............................. inkom den 21 oktober 2016
12. Brandkåren Attunda ............................................................................... inkom den 16 augusti 2016
13. Norrvatten .................................................................................................... inkom den 18 juli 2016
14. Svenska Kraftnät AB ................................................................................... inkom den 15 juli 2016
15. E.ON Värme Sverige AB ................................................................. inkom den 23 september 2016
16. E.ON Elnät Sverige AB ........................................................................... inkom den 2 augusti 2016
17. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ................................ inkom den 19 augusti 2016
18. TeliaSonera Skanova Access AB ....................................................... inkom den 8 september 2016
19. Käppalaförbundet .................................................................................. inkom den 19 augusti 2016
20. Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro ............................................ inkom den 22 september 2016

Berörda fastighetsägare
21. Berörd fastighetsägare 1 och 2 (m.fl.) ......................................................... inkom den 29 juli 2016
22. HSB Bostadsrättsförening Vinbäret ................................................... inkom den 5 september 2016
23. Berörd fastighetsägare 3
Berörd fastighetsägare 4
Berörd fastighetsägare 5 ................................................................... inkom den 13 september 2016
24. Berörd fastighetsägare 6 ................................................................... inkom den 12 september 2016
25. Berörd fastighetsägare 7 ................................................................... inkom den 18 september 2016
26. Berörd fastighetsägare 8 och 9 ......................................................... inkom den 18 september 2016
27. Berörd fastighetsägare 10 och 11 ..................................................... inkom den 19 september 2016
28. Berörd fastighetsägare 12 och 13 ..................................................... inkom den 20 september 2016
29. Berörd fastighetsägare 14 och 15 ..................................................... inkom den 21 september 2016
30. Berörd fastighetsägare 16 och 17 ..................................................... inkom den 22 september 2016
31. Berörd fastighetsägare 1, 2, 18, 19, 20 och 21 m.fl. ......................... inkom den 22 september 2016

Privatpersoner, föreningar och Övriga
32. Privatperson 22 och 23 ................................................................................ inkom den 12 juli 2016
33. Privatperson 24 ............................................................................................ inkom den 12 juli 2016
34. Privatperson 25 och 26 ................................................................................ inkom den 28 juli 2016
35. Stockholms Handelskammare ............................................................... inkom den 16 augusti 2016
36. Protest .................................................................................................... inkom den 22 augusti 2016
37. Privatperson 27 och 28 .......................................................................... inkom den 31 augusti 2016
38. Privatperson 29 ................................................................................... inkom den 6 september 2016
39. Privatperson 30 ................................................................................... inkom den 8 september 2016
40. Privatperson 31 ................................................................................. inkom den 12 september 2016
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41. Privatperson 32 ................................................................................. inkom den 12 september 2016
42. Privatperson 33 och 34 ..................................................................... inkom den 12 september 2016
43. Privatperson 35 och 36 ..................................................................... inkom den 16 september 2016
44. Privatperson 37 och 38 ..................................................................... inkom den 16 september 2016
45. Privatperson 39 ................................................................................. inkom den 17 september 2016
46. Privatperson 40 och 41 ..................................................................... inkom den 18 september 2016
47. Svenska Kyrkan, Västra Ryd ............................................................ inkom den 20 september 2016
48. Stockholms Näs hembygdsförening ................................................. inkom den 22 september 2016
49. Privatperson 42 ................................................................................. inkom den 22 september 2016
50. Liberalerna, Upplands-Bro Kommun ............................................... inkom den 23 september 2016
51. Privatperson 43 ................................................................................. inkom den 23 september 2016
52. Privatperson 44 ................................................................................. inkom den 23 september 2016
53. Privatperson 37 .................................................................................... inkom den 1 november 2016
54. Privatperson 38 .................................................................................... inkom den 1 november 2016

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
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 sakägarnas/remissinstansernas ursprungliga
yttranden som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas
Planavdelningens och Exploateringsavdelningens kommentarer.

Statliga myndigheter
1.

Länsstyrelsen i Stockholms Län

inkom den 27 september 2016

1.1

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och
anser, med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer och den genomförda dagvattenutredningen, att kommunen bör komplettera planbeskrivningen med att genomförandet av föreslagen
exploatering måste ske med hänsyn till detta vattenskyddsområde.

1.2

Länsstyrelsen anser att den genomförda dagvattenutredningen behöver kompletteras med en
uppskattning av mängden förorenade ämnen i dagvattnet. Hur mycket av dessa som förväntas
renas lokalt och hur mycket som hamnar i recipienten. För att åstadkomma detta behöver dagvattenutredningen kompletteras med en beskrivning av recipienterna för dagvattnet.

1.3

Länsstyrelsen anser, på grund av de geologiska förutsättningarna, att dagvattenutredningen bör
redovisa var dagvattnet leds i det befintliga dagvattennätet. Om dagvattnet når ett reningsverk
med låga näringshalter blir kapaciteten för reningsverket sämre. Länsstyrelsen erinrar geologiska förutsättningar som kan komma att ge mycket mer dagvatten från området jämfört med
innan exploatering.

1.4

Länsstyrelsen anser att eventuella geotekniska aspekter och restriktioner bör skrivas in som
planbestämmelser. Kommunen bör även ta i beaktande att de geotekniska restriktionerna i området kan komma att förändras i ett framtida varmare och blötare klimat.

1.5

Länsstyrelsen noterar att det i planbeskrivningen framgår fel beteckning på den angivna fornlämningen i planområdet. Rätt beteckning är RAÄ-nr Kungsängen 9:1.
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1.6

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan förväntas
medföra betydande miljöpåverkan, så att en MKB behöver upprättas.

Kommentar
1.1

Kommunen har lagt till kompletterande innehåll till planbeskrivningen om hur planförslagets
genomförande anpassas med hänsyn till förutsättningar för Östra Mälarens vattenskyddsområde.

1.2

Dagvattenutredningen till planförslaget har uppdaterats och kompletterats efter det bearbetade planförslaget. Dagvattenutredningen innehåller nu en beskrivning av recipienterna samt
en uppskattning av mängden föroreningar i dagvattnet och hur stor andel av dessa som hamnar i recipienten Östra Mälaren.

1.3

Dagvattenutredningen till planförslaget har uppdaterats och kompletterats med en beskrivning av den befintliga och planerade infrastrukturen för dagvatten, hur dagvattnet i området
leds vidare och vilken påverkan det har på angränsande reningsverk i anslutning till planområdet.

1.4

Planbeskrivningen har kompletterats med att grundläggning av byggnaderna skall anpassas
till den geotekniska förhållandena och metoder föreslås för såväl småhusbebyggelsen som för
de högre flerbostadshusen. Se om ”Föreslagen grundläggning av byggnader”i planbeskrivningen.

1.5

Kommunen har i planbeskrivningen korrigerat beteckningen på den avsedda fornlämningen i
planområdet.

1.6

Kommunen noterar Länsstyrelsens ställningstagande.

2.

Trafikverket, Region Stockholm

inkom den 16 september 2016

2.1

Trafikverket menar att planhandlingarna inte beskriver vilka effekter bostadsbebyggelsen i
Gröna Dalen och öppnandet av Hjortronvägen för allmän trafik får för flora och fauna i området. Det framgår inte heller hur det gröna sambandet ska förstärkas.

2.2

Trafikverket anser att det i det fortsatta planarbetet bör ingå utveckling för trygga och attraktiva
parkeringsplatser för cyklar för att främja ett hållbart resande och transportsystem.

2.3

Trafikverket påpekar att då planen föreslår byggnadsverk över 20 meter så ska Luftfartsverket
tillfrågas som sakägare för teknisk infrastruktur, så kallad CNS – utrustning.

Kommentar
2.1

Det nya planförslaget föreslår inte längre ett öppnande av Hjortronvägen för genomfart av
all-män trafik. Det nya planförslaget föreslår även fortsättningsvis Hjortronvägen som en
bussgata. Detaljplanen har kompletterats med en naturvärdesinventering av planområdet och
planbeskrivningen har, med utgångspunkt från den, kompletterats med en beskrivning av konsekvenserna för flora och fauna som resultat av den planerade bebyggelsen. Se under rubriken ”konsekvenser av planens genomförande” i planbeskrivningen.

2.2

Plankartan har utformats så att komplementbyggnader/regnskydd för cykelparkering inryms i
nära anslutning till husen och parkeringstal för cykel föreslås till 3.0 per lägenhet.

2.3

Detaljplanen har, sedan samrådet, justerats. Den högsta tillåtna nockhöjden är i nuvarande
förslag 21 meter. Med hänsyn till höjden kommer Luftfartsverket att rådfrågas om detta innan
antagande av planen.

3.

Lantmäterimyndigheten, Stockholms Län
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3.1

Lantmäteriet påpekar att det bör tydliggöras vilka förrättningsåtgärder som behövs för planens
genomförande. Däribland avstyckning av mark för skola och bostäder samt vilka fastigheter
som ska avstå mark till allmän plats.

3.2

Det är i nuläget oklart hur E-områden respektive gx-områden är avsedda att genomföras.

3.3

Lantmäteriet konstaterar att fastigheten Kungsängens-Tibble 4:447, som anges ingå i planområdet, inte existerar. Denna fastighet anges i planhandlingar samt i grundkartan.

3.4

De ekonomiska frågorna måste utvecklas och kompletteras med upplysningar om kostnader för
lantmäteriförrättningar och ersättningar till följd av ersättningsbeslut i lantmäteriförrättning.

3.5

Lantmäteriet menar att kombinationen av g och x inte är rättsligt genomförbara och därför inte
ska användas. Ytor som behöver vara tillgängliga för allmän gång- och cykeltrafik bör planläggas som allmän plats.

3.6

Lantmäteriet konstaterar den nuvarande grundkartan är upprättad i oktober 2015 och anser att
fastighetsredovisningen bör hänföras till en grundkarta som inte är äldre än tre månader. Detta i
och med redovisningen av befintliga förhållanden på grundkartan har stor betydelse för tolkning
och genomförande av den plan eller beslut som kartan utgör underlag för.

3.7

Grundkartan måste kompletteras med rättighetsbeteckningar samt med koordinater utifrån gällande koordinatsystem, vilket saknas i nuläget.
Grundkartan är svårläst på grund av starkt nedtonade färger.

3.8

Fastighetsbeteckningen för området norr om Hjortronvägen är oklar. Linjemaneret som angetts
för fastighetsgräns i grundkartbeteckningarna är inte detsamma som i grundkartan.

3.9

Lantmäteriet anser det vara problematiskt att fastighetsgränser utformade som cirkelbågar förekommer på plankartan.

3.10 Lantmäteriet betonar att de inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.
Kommentar
3.1

Kommunen kommer i exploateringsavtalet tydliggjöra vilka förrättningsåtgärder som är att
betrakta som nödvändiga för planens genomförande.

3.2

Plankartan har förtydligats och placerat de viktigaste gatorna och gång- och cykelvägar inom
allmän platsmark. Det enda x-område som föreslås är i samband med parkeringstorget, som
inte anses vara något huvudstråk. Användningsbestämmelsen B3 har lagts till för parkering
på lokalgatan för att säkra parkeringsplatserna åt den planerade bostadsbebyggelsen. E-området avser att användas för en elnätsstation. Informationen är tillagd planbeskrivningen under rubriken ”Teknisk försörjning”.

3.3

Plankartan är korrigerad och den felaktiga fastighetsbeteckningen har tagits bort.

3.4

Upplysningar om kostnader för lantmäteriförrättningar och ersättningar har kompletterats i
exploateringsavtal och genomförandebeskrivning.

3.5

Kommunen har ändrat detaljplanen så att den huvudsakliga gång- och cykeltrafiken är planlagt som allmän plats. Kombinationen gx är borttagen från plankartan.

3.6

Grundkartan har uppdaterats, liksom även fastighetsförteckningen.

3.7

Grundkartan har kompletterats med rättighetsbeteckningar och med koordinater utifrån gällande koordinatsystem. Grundkartans färgtoner är inte längre lika nedtonade.
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3.8

Fastighetsbeteckningen för området norr om Hjortronvägen har korrigerats. Den korrekta
fastighetsbeteckningen är Kungsängens-Tibble 1:3. Grundkartans linjemanér för fastighetsgränser stämmer nu överens med vad som anges i grundkartbeteckningarna.

3.9

Justeringar av fastighetsgränser har gjorts för att eliminera dessa där det är möjligt.

3.10

Samhällsbyggnadskontoret noterar Lantmäteriets yttrande.

4.

Polismyndigheten, Stockholms Län

inkom den 12 juli 2016

4.1

Ur ett brottsförebyggande perspektiv finns anledning att försöka koncentrera olika trafikslag liksom samla kommunikationsstråk med bebyggelse så att de tillsammans ökar närvaron av människor i utemiljö och skapar en grund för social trygghet.

4.2

Med tanke på den informella kontrollen så är det bra om husen nås via ”framsidan” med entréerna mot gångstråk och trottoarer.

4.3

God överblickbarhet över bostadsområdet är av högt värde då risken att bli upptäckt vid genomförandet av en stor mängd brott ökar. Detta har stor betydelse vid gestaltning av olika typer av
gatusträckningar, gångvägar och stadsrum. Även planering av belysningen, plantering och dragning av huvudstråk i området bör ske i samverkan för att bidra till bättre överblickbarheten i
området för att skapa tryggare och säkrare miljöer.

4.4

Lägenheter och fastigheter som ligger på marknivå bör ha inbrottskyddade enheter i klass 3 avseende fönster, altandörrar och entrédörrar. Lägenheter med placering i icke marknivå bör ha
säkerhetsdörrar i entré motsvarande klass 3.

4.5

Bostädernas bilparkering och garage bör placeras i anslutning till bostadshusen, samt delas upp
sektionsvis. Entréerna till dem bör leda ut direkt till angörande gata och varje sektion bör endast
ha en entré.

4.6

Gästparkeringar samt uppställningsplatser för cyklar och mopeder bör placeras där överblickbarheten från lägenheterna är god för att minimera risken för stölder.

Kommentar
4.1

I planförslaget har hänsyn tagits till trygghetsaspekter och husen är placerade i nära anslutning till kommunikationsstråk. Den föreslagna lokalgatan rymmer olika trafikslag, medan
gång- och cykelstråken i Gröna dalen inom planområdet ligger i direkt anslutning till bostadshusen.

4.2

Tillkommande bebyggelse planeras med god tillgänglighet via en ny lokalgata. Entréer till bostadshusen ansluter antingen direkt eller i väldigt nära anslutning till lokalgatan. Bostäderna
närmast Gröna dalen planeras ges sekundärentréer mot gång-och cykelstråket i parken.

4.3

Bostadshusens storlek och placering har planerats med utgångspunkt i att bevara viktiga siktlinjer och skapa bra överblickbarhet inom området. Projektering av belysning och planteringar avses ske för att bidra till ökad överblickbarhet och trygghet.

4.4

Kommunen noterar polismyndighetens synpunkt. Byggnaderna avses projekteras med trygghetsaspekten i åtanke.

4.5

Planförslaget har bearbetats och stor hänsyn har tagits till trygghetsaspekterna. De fristående
parkeringsdäcken har tagits bort och istället har parkeringen integrerats med bebyggelsen.
Parkeringen kommer lösas genom parkeringstorg, fickparkering samt möjlighet till garage
under ett av flerbostadshusen.

4.6

Det bearbetade planförslaget möjliggör gästparkering och cykelparkering med god överblickbarhet, då de planeras integrerade med bebyggelsen.
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Kommunala nämnder
5.

Utbildningsnämnden

inkom den 23 augusti 2016

5.1

Utbildningskontoret ser positivt på att detaljplanen innehåller en förskola i två plan. Det går i
linje med det övergripande behovet av förskoleplatser i Kungsängen som ökar i takt med att
många nya bostäder är på gång.

5.2

Utbildningskontoret ser gärna att lokalytorna för förskolan blir anpassningsbara, samt att extra
markutrymme planeras för en eventuell framtida utbyggnad om antalet barn överstiger förväntad prognos.

5.3

Utbildningskontoret gör bedömningen att planförslaget i området tillgodoser barnens bästa ur ett
barnperspektiv.

Kommentar
5.1

Planavdelning noterar utbildningsnämndens synpunkter.

5.2

Placeringen av förskolan har flyttats med syfte att utvidga förskolegården. Det bedömde vi var
nödvändigt då utvidgning av gården mot skogspartiet i föregående förslag inte var möjlig, på
grund av det kulturminnesmärkta fornlämningsområdet. Den nya placeringen har valts med
hänsyn till att underlätta hämtning och lämning utan att dra in trafik i bostadsområdet samt
att ge förskolan direkt tillgänglighet till ytterligare lekytor i Gröna dalen. Utöver förskolegården kommer barnen även ha tillgång till en ny lekplats som planeras mitt emellan den nya förskolan och förskolan Klockarängen längre söderut.

5.3

Planavdelning noterar utbildningsnämndens synpunkter.

6.

Kultur- och Fritidsnämnden

inkom den 23 september 2016

6.1

Kultur- och Fritidsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget har en väldigt hög exploateringsgrad, vilket begränsar möjligheten till upplevelser i, och i anslutning till planområdet. Den
föreslagna bebyggelsen menar man utgör ett stort intrång i en uppskattad och välbesökt miljö.

6.2

Planområdets utformning och bebyggelsetäthet bör anpassas till Gröna Dalens tidstypiska karaktärsdrag som ängsmark med högt kulturhistoriskt värde. Siktlinjer bör i större utsträckning
anpassas i nord/sydlig riktning för att framhäva Gröna Dalens speciella karaktär.

6.3

Kultur- och fritidsnämnden är mycket tveksam till beslutet att inte utföra kulturmiljöutredning
inför planförslaget. Detta med tanke på den mänskliga verksamhet som pågått i området sedan
lång tid tillbaka.

Kommentar
6.1

I gällande översiktsplan bedöms läget som lämpligt för exploatering under förutsättning att
den skogsbeklädda kullen lämnas obebyggd och Gröna Dalen, med sina naturvärden bevaras.
Det nya planförslaget har i högre grad utgått ifrån och anpassats till rekreationsvärdena i
Gröna dalen. Planförslaget har bearbetats och exploateringen har minskat. Det föregående
förslaget tillät en högre bebyggelse än vad det nya planförslaget gör. För att knyta an bättre
till befintlig bebyggelse i närhet till Gröna dalen, planeras radhus närmast dalen. Utöver
detta planeras en dagvattendamm i Gröna dalen och ett arbete har inletts på kommunen för
att säkra och förstärka rekreationsytorna i Gröna dalen. Det nya planförslaget för Tibbleängen bedöms förändra rumsligheten i Gröna dalen, men samtidigt på andra sätt förstärka
dalens rekreativa värden samt tillgängliggöra och levandegöra dess ytor.

6.2

Det nya planförslaget har anpassats bättre till det befintliga landskapet och den befintliga bebyggelsemiljön beträffande exploatering, orientering och siktlinjer. Avsikten är att det nya bo-
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stadsområdet skall upplevas som ett positivt inslag i landskapet. I det nya förslaget ligger husen orienterade på längden närmast dalen. På så sätt förstärks och bekräftas Gröna dalens
långsträckta rumslighet. Förslaget tar hänsyn till viktiga siktlinjer längs med dalen, längs axeln upp mot Ekhammars gård i öster, samt in mot den skogsbeklädda kullen i väster.
6.3

7.
7.1

Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning noterar Kultur- och Fritidsnämndens synpunkter.

Socialnämnden

inkom den 23 september 2016

Socialkontoret anser att planområdet är intressant för etablering av socialkontorets verksamhet
med tanke på förutsättningarna för service och kollektivtrafik samt till grönområden och föreslår därför att det i detaljplanen skrivs in möjligheten att bygga bostäder enligt LSS (Lagen om
Stöd och Service) samt för SÄBO (Särskilt Boende för Äldre) i framtiden.

Kommentar
7.1

8.

Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning noterar Socialnämndens synpunkter.

Bygg- och Miljönämnden

inkom den 29 september 2016

8.1

Byggrätter för parkeringshus gällande våningsantal och placering måste förtydligas. Det bör
även förtydligas hur de bör gestaltas och hur många parkeringar som ska innefattas av parkeringshus.

8.2

Gestaltningsprinciper bör utformas tydligare för att underlätta tolkning av dessa vid granskning
i samband med bygglovsansökan. Samtliga punkter om gestaltning av sockelnivåer, färgsättning
och takutformning samt murar som uppstår av garage bör förtydligas. En tydligande beskrivning
bör även göras av hur tekniska utrymmen förhåller sig till nockhöjder och skillnader i förutsättning beträffande gestaltning mellan tekniska utrymmen och annan bebyggelse.

8.3

Allt för liten hänsyn har tagit till det befintliga landskapet och bebyggelsen. Kommunen har ett
uppdrag att utreda möjligheten att småskaligt och kulturmässigt utveckla Ekhammars Gård.
Miljöavdelningen anser att den föreslagna bebyggelsen, utifrån bebyggelsetäthet, höjd, fasadmaterial och färg kan medföra stor påverkan på området kring Ekhammars Gård.

8.4

Miljöavdelningen anser att dagvattenutredningen behöver kompletteras med beräkning av föroreningsbelastning från planområdet samt förslag på reningsåtgärder alternativt visa på att
Tibbledammen räcker. Planförslaget bör även kompletteras med skyddsbestämmelser i plankartan gällande dagvatten och ska skrivas in som planbestämmelser.

8.5

Miljöavdelningen anser att planförslaget bör eftersträva så kallad ekologisk dagvattenhantering
för en rikare närmiljö, bibehållna grundvattennivåer och minskad mängd föroreningar till sjöar
och vattendrag. Detta även i syfte bromsa upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsskedet och låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla dagvattnet.

8.6

I planhandlingen nämns buller och vibrationsutredning avseende busstrafik trots att avsikten är
att öppna vägen för all trafik. Miljöavdelningen betonar att bullerutredningen bör omfatta all
trafik i relation till både ny och befintlig bebyggelse, likaså vibrationsutredningen då risk förvibrationer i fastigheter ökar på grund av att jordarten framför allt består av olika leror.

Kommentar
8.1

Parkeringshusen som föreslogs i föregående förslag har i nuvarande planförslag tagits bort
av såväl trygghetsaspekter som andra sociala och estetiska aspekter. Nuvarande förslag som
bygger på en parkeringslösning väl integrerad med bostadsbebyggelsen beskrivs även i ett gestaltningsprogram.
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8.2

Ett gestaltningsprogram har tagits fram i beskrivande syfte samt för att underlätta tolkning i
samband med bygglovsprocesser. Där redovisas de gestaltningsprinciper som bedömts viktigast för bostadshusen, de tekniska utrymmena, förgårdsmarken, gårdarna och för allmäna platser.

8.3

Planförslaget har anpassats till omgivande bebyggelse och den föreslagna småhusbebyggelsen knyter bl.a. an till villabebyggelsen i och kring Ekhammars Gård. Den tilltänkta bebyggelsen i Tibbleängen planeras dock ges en egen identitet, men bedöms inte hota Ekhammars
Gårds kulturhistoriska värden. Se även kommentar 6.1 och 6.2

8.4

Se kommentar 1.1 och 1.2
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om yta för hantering av dagvatten på allmän
platsmark.

8.5

Dagvattnet kommer omhändertas lokalt genom bl. a en dagvattendamm innan dagvattnet
kopplas på det lokala dagvattennätet. Förutom dagvattendammen föreslås andra öppna lösningar i marknivå. Vid omsorgsfull utformning av dagvattenlösningarna kommer dessa bli en
kvalitet för livsmiljön och upplevelsevärdet i område. Vid rätt planteringar intill dagvattendammen kommer dammen kunna bidra till nya ekotjänster och de ekologiska värdena för platsen bli högre än innan exploatering.
Se även tidigare kommentar 8.4, samt 1.1 och 1.2.

8.6

Det nya planförslaget föreslår inte längre ett öppnande av Hjortronvägen för genomfart av
allmän trafik. Det nya planförslaget föreslår även fortsättningsvis Hjortronvägen som en
bussgata. Allmän trafik tillåts endast fram till infarten till det planerade nya bostadsområdet.
I planbeskrivningen återges resultatet av den genomförda trafikbullerutredningen baserad på
det nya planförslaget. Se under rubriken ”Störningar och risker” i planbeskrivningen.

9.

Tekniska nämnden

inkom den 9 oktober 2016

9.1

Tekniska nämnden anser att en trafikutredning behövs för att se hur detaljplanen kommer att påverka trafikflöden och vilka åtgärder som kan behövas längs Hjortronvägen med tanke på trafiksäkerhet och framkomlighetssynpunkt.

9.2

Tekniska nämnden anser även att parkeringsnormen i detaljplanen på 0,5 parkeringsplatser per
lägenhet är för låg. Detta bör ses över i samråd med kommunens tekniska avdelning.

9.3

Tekniska nämnden ser positivt på antalet föreslagna cykelparkeringsplatser, tre platser per lägenhet. Projektet bör samtidigt ha förutsättningar för att el-bilar och eventuellt el-cyklar ska
kunna parkeras och laddas inom planområdet.

9.4

Förslag på ny busshållplats längs med Hjortronvägen bör samrådas med kommunens tekniska
avdelning, Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och bussentreprenören.

9.5

Planprocessen bör innehålla förslag på hur avfallshanteringen inom planområdet ska regleras.
Detta för att säkerställa en fungerande avfallshantering som uppfyller krav på arbetsmiljö och
framkomlighet för hämtningsfordon och hämtningspersonal.

9.6

Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.

9.7

Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver tillkommande ytor som kommer att förvaltas och underhållas av kommunen i framtiden som en effekt
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av planen. I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska anläggningar,
exempelvis LED-belysning.

Kommentar
9.1

En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram. I den konstateras att
framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen efter exploateringen klaras med stor marginal ur ett kapacitetsperspektiv. Se mer i planbeskrivningen om under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande”.

9.2

Parkeringsnormen på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet utgår ifrån Tekniska avdelningens
rekommendationer. Rekommendationerna är anpassade efter planområdets nära avstånd till
Kungsängen C, dess närhet till olika busslinjer och gång- och cykelvägar, samt typ av bebyggelse.

9.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Tekniska nämndens synpunkter.

9.4

Det nya planförslaget innehåller ingen ny busshållplats då bedömningen gjorts att hållplatsen
vid Tibble torg ligger tillräckligt nära den planerade bebyggelsen. En busshållplats är möjlig
att genomföra inom området för gata. Om en sådan genomförs samråds detta med tekniska avdelningen och trafikförvaltningen.

9.5

Detaljplanen har utformats med hänsyn till att få till en fungerande avfallshantering. T.ex. har
yta för kantstensparkeringen längs den planerade lokalgatan lagts på kvartersmark och fått en
egenskapsbestämmelse som tillåter anordning av underjordisk behållare med inkast för avfall.

9.6

Förslaget för den planerade dagvattenhanteringen har tagits fram i samråd med kommunens
tekniska avdelning.

9.7

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Tekniska nämndens synpunkter.

Övriga remissinstanser
10. Vattenfall Eldistribution AB

inkom den 22 september 2016

10.1 Vattenfall har inga elanläggningar inom eller i närheten av planområdet och har därför inget att
erinra.
Kommentar
10.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Vattenfall Eldistribution AB:s konstaterande.

11. Stockholms Läns Landsting – Trafikförvaltningen

inkom den 21 oktober 2016

11.1 Trafikförvaltningen betonar vikten av att ha hastighetsdämpande åtgärder utmed Hjortronvägen.
Dessa bör vara utformade som avsmalningar utmed gatan men bör inte ligga för nära varandra
då det skulle leda till att framkomligheten utmed gatan begränsas.
11.2 Trafikförvaltningen föreslår att busshållplatsen utmed Hjortronvägen bör placeras på ett nytt
ställe. Man är gärna med och diskuterar lämplig placering och utformning.
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11.3 Vad gäller bullerstörningar så erinrar Trafikförvaltningen att lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande och uppkommer bland annat vid korsningar och busshållplatser. Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för
lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot busstrafikerade
gator på grund av risk för störningar från busstrafiken.
Kommentar
11.1

Då planförslaget inte längre tillåter genomfartstrafik för allmänna fordon anses hastighetsdämpande åtgärder utmed Hjortronvägen inte behövas.

11.2

Se kommentar 9.4

11.3

En trafikbullerutredning har tagits fram för det nya planförslaget. Utredningen visar att samtliga byggnader uppföljer riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad.

12. Brandkåren Attunda

inkom den 16 augusti 2016

12.1 Inga riskkällor som bedömts kunna medföra oacceptabla risknivåer har kunnat identifieras av
Brandkåren Attunda.
12.2 Man betonar att i samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon
ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och
punkten för räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter.
12.3 Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna annars förbises i byggskedet. I det fall utförande av system för brandvattenförsörjning åligger exploatören
ska korrekt utförande säkerställas i exploateringsavtal.
Kommentar
12.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Brandkåren Attundas synpunkter.

12.2

Samhällsbyggnadskontoret planavdelning har i det nya planförslaget beaktat Brandkåren Attundas synpunkter vid reglering av prickmark och byggrätter inom kvartersområde.

12.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Brandkåren Attundas synpunkter. Detaljplanen har utformats med hänsyn till branskyddsaspekter, vilket sedan säkerställs i bygglovsskedet.

13. Norrvatten

inkom den 18 juli 2016

13.1 Norrvatten meddelar om huvudvattenledningen i planområdet och de förutsättningar det ger för
exploateringen. När projektering påbörjas inom eller intill ledningsrätten knuten till denna,
krävs medgivande från Norrvatten.
Kommentar
13.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Norrvattens synpunkter.

14. Svenska Kraftnät AB

inkom den 15 juli 2016

14.1 Svenska Kraftnät har tagit del av föreslagen detaljplan och har ingenting att erinra.
Kommentar
14.1

-

15. E.ON Värme Sverige AB
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15.1 E.ON Värme uppmärksammar att befintligt fjärrvärmenät finns tillgängligt i utkanten av planområdet samt att man gärna ser möjligheter att ansluta planområdet därtill.
Kommentar
15.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar E.ON Värmes synpunkter. Den förslagna
bebyggelsen inkräktar inte på nätet.

16. E.ON Elnät Sverige AB

inkom den 2 augusti 2016

16.1 E.ON Elnät anser att ett nytt elnät måste etableras med utgångspunkt från en ny transformatorstation placerad relativt centralt inom planområdet.
Kommentar
16.1

En yta med användningsbestämmelsen ”Tekniska anläggningar” har i plankartan placerats
centralt i planområdet och är avsedd att ge plats åt en ny transformatorstation. Minsta storlek
på ytan ska enligt E.ON Elnäts Sverige AB:s vara 10 x10 meter, vilket tagits hänsyn till i
plankartan.

17. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)

inkom den 19 augusti 2016

17.1 FTI anser att det vore bra om yta skulle avsättas för källsortering/återvinning.
Kommentar
17.1

Kommunen förordar fastighetsnära källsortering och återvinning. Exploatören avser inrätta
detta inom varje bostadsrättsförening, vilket i det här fallet troligen kommer innebära minst 2
stationer inom planområdet. Detta kommer även att regleras i exploateringsavtalet.

18. TeliaSonera Skanova Access AB

inkom den 8 september 2016

18.1 Skanova önskar att befintliga teleanläggningar, i största möjliga mån kan bevaras i nuvarande
läge. Om telekablarna behöver flyttas undan anser Skanova att den part som initierar det hela
även står för kostnaderna.
Kommentar
18.1

Telekablarna kommer med stor sannolikhet att behöva flyttas. Flytten sker i samråd med ledningsägare och bekostas av exploatören, vilket kommer att regleras i exploateringsavtalet.

19. Käppalaförbundet

inkom den 19 augusti 2016

19.1 Käppalaförbundet anser, med tanke på risken för läckage från dagvattennätet, att mängden tillskottsvatten till spillvattennätet bör begränsas. Det anses vara av väsentlig betydelse för rening
vid verket att mängden dagvatten och annat tillskottsvatten minimeras.
19.2 Planbeskrivningen saknar beskrivning av hur länshållningsvatten som kan uppkomma i samband med schaktning och sprängning ska omhändertas. Man påpekar bestämt att inget länshållningsvatten får avledas till Käppalaverket utan Käppalaförbundets medgivande.
Kommentar
19.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Käppalaförbundets synpunkter. Frågan
kommer hanteras under fortsatt planprocess och under projektering.

19.2

Att länshållningsvatten ska omhändertas vid schaktning och sprängning i samband med plangenomförande regleras i detaljplanens genomförandebeskrivning och exploateringsavtal.

20. Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro

inkom den 22 september 2016

20.1 Naturskyddsföreningen anser att de höga husen i planförslaget bryter mot den omgivande villabebyggelsen samt den intilliggande kyrkan och klockstapeln.
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20.2 Öppnandet av Hjortronvägen för allmän fordonstrafik anser man skapar ett oönskat trafikflöde
till Bygdegårdsvägen med omgivande bebyggelse
20.3 Med hänvisning till kommunens översiktsplan (ÖP 2010) framhåller man att värdefulla gröna
områden i Kungsängens centrala delar och anser att Tibbleängen behöver finnas kvar och värnas
för sin öppenhet för invånarnas skull.
Kommentar
20.1

Kommunen har reviderat den föreslagna bebyggelsen utifrån inkomna synpunkter. Längs med
Gröna dalen föreslås småhusbebyggelse som knyter an till befintlig villabebyggelse och lämnar utrymme intill klockstapeln och kyrkan. Flerbostadshusen som föreslås i det nya förslaget
är mellan 4-5 våningar och knyter an till bebyggelsen runt Tibble torg och skapar mer av ett
gaturum längs Hjortronvägen. Intentionen är att på så sätt länka samman de olika bostadsområdena och tillskapa fler bostäder i centrala Kungsängen. Se även kommentar 6.1 och 6.2

20.2

Se kommentar 2.1 och 8.6

20.3

Se kommentar 6.1 och 6.2

Berörda fastighetsägare
21. Berörd fastighetsägare 1 och 2

inkom den 29 juli 2016

Totalt 89 sympatisörer har skickat in kopior av nedanstående yttrande till kommunstyrelsen för
att visa sitt samtycke med sakägarna.
21.1 De yttrande motsätter sig planförslaget med hänvisning till att hela Tibble med anslutning till
Gröna Dalen präglas av villor och flerfamiljshus på högst tre våningar. Planförslaget anser de
skulle rasera nuvarande stadsbildning och samhällsstruktur i området. Befintliga fastigheter norr
om Hjortronvägen förlorar angränsande grönstråk.
Detta även med tanke på att det i planområdet finns flera natur- och rekreationsvärden samt ett
flertal kända fornlämningar som genom planförslaget går förlorade.
21.2 Att öppna upp Hjortronvägen för genomfartstrafik ställer de yttrande sig frågande till på grund
av det beräknade trafikflödet på 1800 fordon per dygn. Tillträdet till det nyexploaterade området
anser de endast borde tillåtas från ett håll för att minimera miljöpåverkan.
21.3 De yttrande anser att de genomförda solstudierna i området är vilseledande och att planförslaget
tagit dålig hänsyn till siktlinjer och utblickar i planförslaget för befintlig bebyggelse. Bland annat genom att bebygga grönstråket norr om Hjortronvägen med höga flerbostadshus, vilket de
anser medför betydande miljöpåverkan för boende norr därom.
21.4 De yttrande anser att planförslagets exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning tar
dålig hänsyn den omgivande bebyggelsen. Detta kommer bland annat bidra till att skymma sikten över Kyrkan med intilliggande klocktorn som båda utgör viktiga landmärken för intillboende.
Bostadskvarteren med högsta tillåtna takhöjd anser de borde placeras längst i söder och sedan
kortare längre norr ut, i stället för som i det nuvarande planförslaget, med den högsta bebyggelsen längst i norr, och kortare längre söderut.
21.5 De yttrande påpekar, med hänvisning till detaljplanens geologiska undersökning att Gröna Dalen har komplicerade geologiska förutsättningar, som gammal tidigare sjöbotten. Grundläggning
av byggnader samt anslutning av VA-anläggningar kommer bli en orimligt stor fråga.
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21.6 De yttrande ställer sig frågande till att ingen Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. De anser inte att planförslaget tar hänsyn till närboende sett till hälsa, social välfärd och miljö.
21.7 De yttrande menar att planförslaget har en kraftfullt ”säljande karaktär”, med en nästan total avsaknad av negativa effekter av detaljplanens genomförande.
21.8 De yttrande hänvisar till lite historik om Tibbleängen som en sammanhängande enhet som planerades under 1960-talet och några av den egenskapen i den fysiska miljön som fanns då.
Kommentar
21.1

Planförslaget har bearbetats och anpassats till befintlig bebyggelse i området genom småhus
närmast Gröna dalen och 4-5-våningshus längre upp mot skogskullen och vid Hjortronvägens
södra sida. Småhusen knyter an till villa- och radhusbebyggelsen längs med Gröna dalen och
4-5-våningshusen relaterar till flerbostadshusen runt Tibble torg. Bebyggelsen norr om Hjortronvägen har helt tagits bort från det bearbetade förslaget. Bebyggelsen håller, det av Länsstyrelsen godkända, avståndet 25 meter från fornlämningsområdet.
Se även kommentar 6.1 och 6.2.

21.2

Se kommentar 2.1, 8.1 och 8.6.

21.3

Nya solstudier har gjorts utifrån det bearbetade planförslaget. Ingen befintlig bebyggelse
kommer påverkas av skugga från den tillkommande bebyggelsen. Siktlinjer och utblickar har
varit en av de viktigaste utgångspunkterna i det nya förslaget. Exempel på det är lägre bebyggelse än i föregående förslag och justering av den föreslagna bebyggelsens östra kant så att
den ligger i liv med de befintliga villornas östra kant norr om Hjortronvägen.

21.4

Se tidigare kommentarer 6.2, 21.1 och 21.3.

21.5

Kommunen redovisar i planbeskrivningen de geotekniska förutsättningarna och hur planförslaget bör hantera dessa. Föreslagen hantering baseras på både genomförd dagvattenutredning och en utredning om geotekniska förutsättningar. Se under rubrikerna ”Föreslagen
grundläggning av byggnader” och ”Teknisk försörning” i planbeskrivningen.

21.6

I framtagandet av planhandlingar ingår en bedömning av planförslagets miljöpåverkan på
planområdet genom en så kallad behovsbedömning. Den tas fram i samråd med kommunens
miljöavdelning och ska svara på om en MKB behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning av att ingen MKB behöver upprättas. Se Länsstyrelsens yttrande 1.6

21.7

Kommunen presenterar ett planförslag med regleringar som begränsar exploateringen och
byggrätten i planområdet till en nivå som man menar bidrar positivt till samhällsutveckling i
området. Den genomförda behovsbedömningen konstaterar att genomförandet av detaljplanen
kan få vissa negativa miljökonsekvenser, men som dock ej bedöms leda till någon betydande
miljöpåverkan på mark, vatten och andra resurser.
Planförslaget utgår ifrån rekommendationer och bedömningar i kommunens översiktsplan
som bedömer att planområdet är lämpligt som bostadsområde.

21.8

Utformningen av det aktuella planförslaget utgår ifrån nya uppdaterade bedömningar om hur
planområdet lämpligtvis bör utformas.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar sakägarens synpunkter

22. HSB Bostadsrättsförening Vinbäret

inkom den 5 september 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:397
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22.1 Bostadsrättsföreningen motsätter sig planförslaget i och med att Gröna Dalen är ett begränsat,
fritt område mellan två kommundelar i vacker natur med viktiga kulturhistoriska inslag. Ytterligare bebyggelse anser man skulle innebära en skyddsvärd del av Kungsängen skulle spolieras.
22.2 Gröna Dalen menar föreningen har stor betydelse som närliggande och lättillgängligt rekreationsområde för många invånare i omgivningen. Det betraktas som ett område som bidrar till att
höja livskvaliten för många och måste därför värnas.
Kommentar
22.1

Ett syfte med exploateringen av planområdet med koppling till Gröna Dalen är att förtäta
Kungsängens-Tibble så att det inte delas upp i två bostadsområden. Detta bland annat för att
skapa ökad trygghet och säkerhet för folk att röra sig i och mellan bostadskvarteren i Kungsängens-Tibble. Exploateringen i planområdet utgår i stor utsträckning från att bevara de värden inom natur och rekreation som finns inom planområdet. Se även tidigare kommentarer
6.1, 21.1, 21.3 och 21.7.

22.2

Att exploatera i Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta grönytorna samt underhålla och
utveckla dem. Parallellt med planeringen av detaljplanen för Tibbleängen har kommunens
samhällsbyggnadskontor påbörjat ett arbete som handlar om att utveckla, förstärka och säkerställa Gröna dalen som fortsatt grönt rekreationsstråk för både människor, flora och
fauna. Samhällsbyggnadskontoret arbetsgrupp som planerar utvecklingen av Gröna dalen har
som intention att Gröna dalen skall utvecklas till ett grönt stråk med ännu högre rekreativa
värden och större utbud av ekotjänster än idag.

23. Berörd fastighetsägare 3, 4 och 5

inkom den 13 september 2016

23.1 De yttrande anser att planförslaget gör intrång i ett värdefullt kulturlandskap och rekreationsområde. Kungsängens kyrka och Klockstapel menar de är kulturvärden som påverkas negativt då
den föreslagna bebyggelsen påverkar det totala intrycket av Gröna Dalen i negativ bemärkelse.
23.2 De anser att planområdet är att betrakta som en dalgång. Av den anledningen, menar de, att
planförslaget skulle innebära att en mängd luftföroreningar skulle riskera att ansamlas inom
planområdet. Detta med utgångspunkt från planförsutsättningar i kombination med planförslagets utformning, trafikförordningar med mera.
23.3 Öppning av Hjortronvägen menar de leder till ökat trafikbuller och vibrationer för omgivande
bebyggelse till en oacceptabel nivå. Man påpekar att den genomförda bullerutredningen inte redovisar hur den redan idag befintliga bebyggelsen utmed Örtugsvägen påverkas.
De menar även att när Hjortronvägen öppnas upp för allmän trafik så leder till ökade olycksrisker. Detta såväl för motortrafiken utmed Hjortronvägen som för gående och cyklister utmed den
korsande gång- och cykelvägen.
23.4 Planerad flerbostadshusbebyggelse menar de bryter mot gestaltningsprinciper om att planförslaget ska ha samma bebyggelsestruktur och harmoniserande mönster som omgivande bebyggelse
och exploateringsgraden bör begränsas med en högsta byggnadshöjd på två våningar. Detta för
att behålla Gröna Dalens nuvarande karaktär.
Detta, menar de, kommer även leda till att boende i den befintliga villabebyggelsen kommer
drabbas av insyn från boende i den planerade bebyggelsen.
23.5 De menar att detaljplanens parkeringsnorm på 0,5 parkeringsplatser på bostad är orealistiskt låg
med tanke på hur många hushåll i samhället det är som har tillgång till mer än en bil.
23.6 De höga flerbostadshusen utmed Hjortronvägen menar de skapar stora skuggor för den befintliga villabebyggelsen norr därom, i synnerhet under vinterhalvåret. De menar att planförslaget
inte tagit hänsyn till gestaltningsprincipen om siktlinjer och utblickar.
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23.7 De yttrande menar att det inte gjorts någon utredning om förutsättningarna för skola/förskola i
de nya husen.
23.8 De menar att exploateringen inom planområdet riskerar att minska intresset för att flytta till
Kungsängen.
23.9 En miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas som inkluderar omgivande, befintlig bebyggelse i
och i anslutning till planområdet.
Kommentar
23.1

Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 22.2

23.2

Den planerade bebyggelsen i planområdet med den ökade trafiken den alstrar bedöms inte
bidra i nämnvärd omfattning till att öka risken för luftföroreningar i dalen. Enligt SMHI:s experter och forskare inom luftmiljöforskning är inversion (begränsning av den vertikala luftrörelsen) i atmosfären ett relativt vanligt förekommande fenomen. Fenomenet bidrar inte till
fara för människors hälsa så länge det inte finns några stora utsläppskällor i närheten. 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).

23.3

Se kommentar 8.6

23.4

Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 22.2

23.5

Se kommentar 9.2

23.6

Se kommentar 21.1 och 21.3

23.7

En förskola har bedömts som lämplig inom planområdet. Dess läge i direkt anslutning till rekreationsområdet Gröna dalen, i förhållande till befintlig och planerad infrastruktur samt att
det går i linje med ett övergripande behov av förskoleplatser i takt med ett ökat utbud av bostäder är några av anledningarna. Se även kommentar 5.2.

23.8

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter

23.9

Se kommentar 21.6

24. Berörd fastighetsägare 6

inkom den 12 september 2016

24.1 Den yttrande är helt emot byggnation på norra sidan om Hjortronvägen. Detta med tanke på att
befintlig villabebyggelse ligger precis norr om föreslagna flerbostadshus. Detta förstör den idyll
söderut då ingen sol lär nå förbi den planerade bebyggelsen under vintertid.
24.2 Hen menar att den planerade garagebebyggelsen bidrar negativt till den omgivande miljön. Man
anser istället att man borde satsa på en allégångväg ner för att binda samman de omgivande
gång-vägarna med naturen. Kommunen bör värna om grönstrukturen norr om Hjortronvägen.
24.3 Hen menar att allt för höga hus bidrar negativt till den befintliga omgivningen runtomkring. Ett
planförslag beståendes av villabebyggelse, alternativt parhus, höghus om tre till fyra våningar
skulle passa bättre ihop med den befintliga omgivningen.
24.4 Att öppna upp Hjortronvägen för allmän trafik anser hen är negativt med tanke på att det förväntade trafikmängden och att det korsas av en gångväg som många barn använder sig av liksom den ökade risken för trafikolyckor.
Kommentar
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24.1

Se kommentarer 21.1 och 21.3

24.2

Se kommentar 8.1

24.3

Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7 och 22.1.

24.4

Se kommentar 8.6.

25. Berörd fastighetsägare 7

inkom den 18 september 2016

25.1 Den yttrande menar att en miljökonsekvensbeskrivning bör genomföras för planområdet med
tanke på Tibbleängens koppling till Gröna Dalen. Det även med tanke på planområdets komplicerade geologiska förutsättningar.
25.2 Den yttrande menar att ett antal fågelarter som klassas som rödlistade har fotodokumenterats
inom planområdet vilket föranleder att man bör vara försiktig med exploatering på olika typer
av grönytor med tanke på den funktion det fyller för skolundervisning och folkbildning.
25.3 Med hänvisning till kommunens Grönplan från 2008 så pekar den yttrande på att varje utvecklad exploatering ska ske utifrån grönstrukturen som helhet. Hen anser det därför som angeläget
att jämsides med Tibbleängen beakta vad som händer i övriga delar av Gröna Dalen med utgångspunkt från de ställningstaganden som görs i den kommunala Grönplanen.
25.4 Hen hävdar att Tibbleängen måste förbli obebyggt för att bevara dess värden och utvecklingspotential som naturområde. Med öppna landskap, växter, djur samt kultur och rekreation i tätortsnära områden.
Kommentar
25.1

Se kommentar 21.6

25.2

Den naturvärdesinventering som har tagits fram visar att det finns höga naturvärden (naturvärdesklass 2 enligt gällande SIS-standard) inom planområdet, men väl avskilt från den planerade bebyggelsen. 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. Inte heller i den genomförda behovsbedömningen konstateras att någon av de kända arterna riskerar att få sin regionala population påverkad på ett mätbart sätt. Om grönytorna intill den planerade dagvattendammen odlas med rätt arter bedöms grönytan i dalen t.o.m. kunna få en högre naturvärdesklass än idag. Bedömningen har gjorts i samråd med kommunens miljöavdelning och kommunekolog. Planens genomförande bedöms medföra små negativa konsekvenser för regionalt
värdefulla spridningssamband.

25.3

Se kommentar 22.2.

25.4

Se kommentar 22.1 och 22.2

26. Berörd fastighetsägare 8 och 9

inkom den 18 september 2016

26.1 De yttrande anser att kommunen, för att verka för en positiv ekonomisk samhällsutveckling, bör
införa en samhällsekonomisk modell för konsekvensbedömning av detaljplaner. Detta för att
skapa en konsekvensbeskrivning som fångar in alla relevanta dimensioner att ta hänsyn till i
konsekvensbeskrivningen
26.2 De anser att den genomförda solstudien samt de illustrationer som redovisas i planbeskrivningen ger en felaktig bild av hur solljuset bryts förbi den föreslagna bebyggelsen. De yttrande
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menar även att de illustrationer som finns i planhandlingarna ger en falsk bild av byggnadshöjden, med betydligt lägre byggnader än vad den föreslagna byggnadshöjden som regleras i planförslaget ger möjlighet till.
De yttrande hänvisar till alternativa egenproducerade perspektivbilder som de menar ger en korrekt bild av de reglerade byggnadshöjderna samt hur solljuset passerar förbi bebyggelsen.
26.3 De anser även att planförslaget inte redovisar en neutral bild av fördelar och nackdelar med
planförslaget, vilket man är kritisk till. Sakägaren menar att kommunen bör bidra med att identifiera negativa konsekvenser med planförslaget för att planförslaget ska utgöra en opartisk utredning om fördelar och nackdelar med planförslaget.
Kommentar
26.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Konsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen har utvecklats. Se planbeskrivningen under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande”.

26.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 21.3

26.3

Se kommentar 21.7.

27. Berörd fastighetsägare 10 och 11

inkom den 19 september 2016

27.1 De yttrande motsätter sig exploatering norr om Hjortronvägen och motsätter sig planförslaget då
de anser att det inverkar negativt på intilliggande bebyggelse och övrig natur. Bebyggelse söder
om Hjortronvägen bör inte vara högre än i det ursprungliga planförslaget (3-4 våningar).
27.2 Parkeringar bör finnas i form av markparkeringar istället för parkeringshus. Då detta utgör ett
fult inslag i planförslaget.
Kommentar
27.1

Se kommentar 24.1 och 24.3

27.2

Se kommentar 24.2

28. Berörd fastighetsägare 12 och 13

inkom den 20 september 2016

28.1 Med utgångspunkt från riktlinjerna för Gröna Dalen i gällande översiktsplan (ÖP 2010) så utgör
de föreslagna planerna utmed Hjortronvägen med ett garage i betong nära grönstråket ett hinder
för det genomlöpande grönstråket som Gröna Dalen idag utgör. Den tänkta byggelsen nedanför
Ekhammars Gård riskerar även att begränsa tillgången till grönstråket för den idag befintliga bebyggelsen
28.2 Bebyggelsen i anslutning till Hjortronvägen bör begränsas i östlig riktning för att inte löpa in i
det grönstråk som Gröna Dalen idag utgör samt med hänsyn till den befintliga bebyggelsen utmed Örtugsvägen. Detta för att passa in med den befintliga bebyggelsen.
Trafikförsörjingen till planområdet bör ske från Granhammarsvägen via Tibble Torg och avslutas med en återvändsgränd. Hjortronvägen bör ej öppnas upp för genomfartstrafik. Utmed den
korsande gång- och cykelvägen passerar bland annat flertalet skolelever på väg till och från Ekhammarskolan, Upplands-Bro-gymnasiet.
28.3 I övrigt bör planområdet exploateras med flerbostadshus på högst tre våningar närmast skogsdungen samt med lägre bebyggelse ner mot kyrkans klockstapel.
Kommentar
28.1

Se kommentar 6.1, 8.1 och 22.2

28.2

Se kommentar 8.6 och 21.3
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28.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Högsta tillåtna
byggnadshöjd i det bearbetade planförslaget bygger på en avvägning mellan många aspekter.
Förutom de aspekter som nämnts i tidigare kommentarer som svarar på vad platsen är lämplig för utifrån sociala, ekologiska och estetiska perspektiv handlar en av aspekterna också om
kommunens bostadsförsörjningsansvar och Översiktsplanens och regionplanens restriktioner
att exploatera inom befintlig tätort och i stationsnära lägen. Se även kommentar 6.2

29. Berörd fastighetsägare 14 och 15

inkom den 21 september 2016

29.1 De yttrande anser att Gröna Dalen är Kungsängens enda parkområde och är tydliga med att området används frekvent för promenader och motion och anser det vara viktigt att bevara Gröna
Dalen för att invånarna i Kungsängen ska trivas och må bra. Genomförandet av planförslaget
anser de tar ifrån invånare den närhet till naturen de har tillgång till idag.
De yttrande anser att planområdet bryter mot de direktiv för Gröna Dalen som finns i kommunens Grönplan om att Gröna Dalen ska utvecklas och förlängas.
29.2 Hjortronvägen bör inte öppnas upp för allmän genomfartstrafik med tanke på den ökade trafikmängd som kan bidra till sämre luftkvalitet samt de ökade bullerstörningar. De ökade bullerstörningarna kan leda till sömnsvårigheter högt blodtryck etc. hos boende i närheten.
Även de planerade förutsättningarna för verksamhetslokaler samt en förskola inom planområdet
menar de kommer att leda till sämre luftkvalitet och ökade bullernivåer för de boende i och i anslutning till området.
29.3 De menar att under vinterhalvåret hamnar planområdet ofta av så kallad inversion som medför
sämre luftkvalitet när luftföroreningar av olika slag stannar kvar i området. Den ökade trafikmängden bidrar även till ökad olycksrisk för gående och cyklister.
29.4 Den föreslagna parkeringsnormen kommer att bidra till parkeringskaos med tanke på hur många
bilar som varje hushåll, i synnerhet barnfamiljer har.
Kommentar
29.1

Se kommentar 6.1 och 22.2.

29.2

Se komentar 8.6, 11.3 och 23.7

29.3

Se kommentar 8.6 och 23.2

29.4

Se kommentar 9.2

30. Berörd fastighetsägare 16 och 17
30.1

inkom den 22 september 2016

De yttrande ser det som orimligt att exploatera i Gröna Dalen då de ser det som ett vackert landskap för promenader i kulturhistorisk naturmiljö. Av den anledningen anser de att Gröna Dalen
bör utgöra ett landmärke med hänsyn till kultur, miljö och hälsa.

30.2 De påpekar att det saknas en del utredning i planförslaget. Framför allt en miljökonsekvensbeskrivning som i större utsträckning kan belysa de negativa konsekvenserna med planförslaget.
30.3 Inom planområdet råder komplicerade geologiska förutsättningar med tanke på att Gröna Dalen
består av en tidigare havsvik som förhöjts i samband med landhöjningen.
30.4 De ökade trafikmängderna leder till en ökad risk för så kallad inversion då luftföroreningar stannar kvar inom området vilket påverkar folks hälsa negativt. Med en ökning av biltrafiken ökar
även problemet med högre halter av farliga ämnen. Av den anledningen motsätter de yttrande
sig planförslaget och i synnerhet att öppna upp Hjortronvägen för allmän genomfartstrafik.
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30.5 Vid en eventuell exploatering i planområdet så bör den begränsas till cirka 30 villor på högst två
våningar med en arkitektur som smälter in med omgivande villabebyggelse, kyrkklockan och
naturen. De yttrande motsätter sig planerna på exploatering i form av flerbostadshus.
Kommentar
30.1

Se kommentar 22.2

30.2

Sedan samrådet har en ny trafikutredning, en ny bullerutredning, en ny dagvattenutredning
samt en natruvärdesinventering tagits fram. Angående MKB, se kommentar 21.6

30.3

Se kommentar 21.5

30.4

Se kommentar 8.6 och 23.2

30.5

Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3

31. Berörd fastighetsägare 1, 2, 18, 19, 20, 21 m.fl.

inkom den 22 september 2016

Totalt 15 sympatisörer har redovisat samtycke med detta yttrande.
31.1 Detaljplanen står i strid med PBL, 2 kap. 3, 5, 6, 6a, 9 §§ samt 12 kap. 2 § PBL p.g.a. hög exploateringsgrad. Lagen syftar till att främja en effektiv markanvändning samt anpassning till rådande förutsättning.
31.2 I den genomförda behovsbedömningen anser de yttrande inte att det framförs någon utförlig
motivering till varför en Miljökonsekvensbeskrivning inte anses vara nödvändig. Kommunen
behovsbedömning anser de därför vara att betrakta som bristfällig.
31.3 Detaljplanen kommer medföra kort- och långsiktig betydande miljöpåverkan. De yttrande för
fram Inversion som argument mot det föreslagna planförslaget. Inversion innebär att avgaser
och andra luftföroreningar blir kvar i området till följd av att varmluft inte stiger i höjdled. Något som förstärks av för den nya detaljplanen till följd av högre utsläppsmängder.
31.4 Planförslaget leder till stora mängder dagvatten för den befintliga recipienten för dagvattenhantering som minskar Gröna Dalens förmåga att ta hand om dagvatten.
31.5 Gröna Dalen är att betrakta som ett viktigt rekreationsområde och att denna typ av grönområden
i tätbebyggelsen är något man bör värna om. Detaljplanen går inte i linje med de långsiktiga
målsättningarna i kommunens översiktsplan från 2010. Södra delen av Gröna Dalen bör fortsatt
behålla grönområden för att inte ödelägga landskapsbilden samt Gröna Dalens funktion som natur-, kultur- och rekreationsområde.
De yttrande anser även att kyrkan och klockstapeln bör få dominera området för att bevara landskapsbilden.
31.6 Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet smälter inte in med den omgivande bebyggelsen
och är även dåligt anpassad till naturförutsättningarna med tanke på byggnadshöjder eller orientering. Orienteringen av de föreslagna höghusen anser de kommer leda till en omfattande skuggbildning för såväl närliggande bostadskvarter som för delar av de nya bostadskvarteren.
31.7 Att öppna upp Hjortronvägen för genomfartstrafik anser de kommer leda till att trafikflödet
kommer att öka till orimliga mängder. De yttrande anser att den beräknade trafikgenomströmningen är kraftigt underskattad och istället kommer att bli väsentligt mycket högre. Detta kommer leda till att buller, vibrationer och avgaser kommer öka till orimliga nivåer. Då Hjortronvägen idag består av en rak nedförsbacke kommer detta även bidra till att olycksrisken ökar.
31.8 Inom planområdet finns ett gravfält från järnålders som de yttrande påpekar bör beaktas och tas
stor hänsyn till vid framtagandet av en ny detaljplan. Den föreslagna detaljplanen anser de tar
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dålig hänsyn till de spår av arkeologiskt kulturarv som finns inom planområdet och strider mot
de riktlinjer och rekommendationer som finns för området.
31.9 Den höga bebyggelsen anser de yttrande även leder till en ökad olycksrisk för gående och cyklister utmed gång- och cykelvägar samt vid passage över Hjortronvägen.
Bebyggelsestrukturen menar de bidrar även till försämrat insynsskydd på såväl den befintliga
som föreslagna bebyggelsen.
31.10 Dimensioneringen av parkeringsplatser, men 0,5 parkeringsplatser per lägenhet anser de även är
alldeles för lågt.
31.11 Parkeringsplatser samlade i tre stora parkeringshus anser de yttrande kommer påverka såväl befintlig bebyggelse negativt, liksom även bli ett negativt inslag i planförslaget, dels ur ett estetiskt perspektiv samt då de bidrar ökad osäkerhet och ökad risk för brottslighet.
Kommentar
31.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har gjort en revidering av planförslaget som var
ute på samråd i fråga om struktur, exploateringsgrad m.m. Samhällskontorets planavdelning
anser inte att det bearbetade planförslaget står i strid med någon av paragraferna i 2 kap. eller 12 kap. i PBL och hänvisar till tidigare kommentarer om planförslagets anpassning till
omgivningen m.m. Se kommentar 6.1, 6.2, 8.5, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 28.3

31.2

Se kommentar 21.6

31.3

Se kommentar 23.2

31.4

Se kommentar 1.1, 1.2, 8.4 och 8.5

31.5

Se kommentar 6.1, 21.7, 22.1 och 22.2

31.6

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1 och 21.3

31.7

Se kommentar 8.6 och 11.3

31.8

Se kommentar 21.1. Läs även om fornlämningar i planområdet under rubriken ”förutsättningar, planförslag och konsekvenser” i det bearbetade planförslagets planbeskrivning.

31.9

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har i samråd med Samhällsbyggnadskontorets tekniska avdelning sett över trafiksituationen för både gående, cyklister och fordonstrafik i det
bearbetade planförslaget. Detta för att säkerställa att inga trafikfarliga lösningar föreslås. Se
även kommentar 4.3 om överblickbarhet i området.

31.10

Se kommentar 9.2

31.11

Se kommentar 4.5 och 8.1

Privatpersoner, föreningar och Övriga
32. Privatperson 22 och 23

inkom den 12 juli 2016

32.1 De yttrande bestrider planförslaget då de anser att trafikflödet längs med Hjortronvägen, med
bussar var femtonde minut samt den livliga trafiken utmed Bygdegårdsvägen är tillräcklig.
Kommentar
32.1

Se kommentar 8.6 och 11.3

33. Privatperson 24

inkom den 12 juli 2016

33.1 Den yttrande bestrider planförslaget med tanke på djurliv, historiskt kulturarv samt naturvärden
inom området.
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Skulle man bebygga planområdet ser hen det som angeläget med en historisk utgrävning inom
området för att bevara det historiska kulturarv som kan finnas kvar inom planområdet.
Kommentar
33.1

Se hur planförslaget förhåller sig till fornlämningar i kommentar 21.1. Läs även om fornlämningar i planområdet under rubriken "förutsättningar, planförslag och konsekvenser" i det
bearbetade planförslagets planbeskrivning. För naturvärden och djurliv, se kommentar 25.2.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar synpunkten angående historisk utgrävning.

34. Privatperson 25 och 26

inkom den 28 juli 2016

34.1 De yttrande ifrågasätter hur medborgare ska kunna samråda om utformning av trafikregleringen
när den inte regleras av detaljplanen utan i särskilda kommunala beslut.
34.2 Planförslaget menar de är illa utformad ur ett arkitektoniskt och estetiskt perspektiv och tar dålig hänsyn till befintliga naturvärden. Detta då det tar dålig hänsyn till att så många vill bo i anslutning till ett naturnära område.
Kommentar
34.1

Nya detaljplaneförslag samt andra viktiga förändringsförslag i kommunen bör samrådas med
medborgarna. Mindre kommunala beslut har kommuninvånarna indirekt inflytande över genom de folkvalda politikerna. Angående trafiken på Hjortronvägen, se kommentar 8.6

34.2

Planförslaget har bearbetats och mer omsorg har lagts på utformningen ur ett arkitektoniskt
och estetiskt perspektiv samt med större hänsyn till naturvärden. Se även kommentar 6.1, 6.2,
8.1, 21.1, 21.3, 21.8, 22.2 och 31.1

35. Stockholms Handelskammare

inkom den 16 augusti 2016

35.1 Stockholms Handelskammare har tagit del av föreslagen detaljplan men avstår från att lämna
några synpunkter.
Kommentar
35.1

-

36. Protest

inkom den 22 augusti 2016

Totalt 168 protestbrev inskickades till Kommunstyrelsen med nedanstående budskap
36.1 De yttrande motsätter sig att tillåta genomfartstrafik på Hjortronvägen med den genomfartstrafik
(1800 bilar per dygn och tung trafik) som det skulle innebära. Genomfartshinder och bullervallar utmed Hjortronvägen bör bevaras.
36.2 De yttrande motsätter sig planförslaget för Tibbleängen då de vill bevara den gröna oas och rekreationsområde som Gröna Dalen utgör.
Kommentar
36.1

Se kommentar 8.6

36.2

Se kommentar 6.1 och 22.2

37. Privatperson 27 och 28

inkom den 31 augusti 2016

37.1 De yttrande motsätter sig kommunens förslag att tillåta genomfartstrafik på Hjortronvägen med
hänvisning till det beräknade trafikflödet. De yttrande anser även att de befintliga bullervallarna
längs med Hjortronvägen bör vara kvar.
Kommentar
37.1

Se kommentar 8.6
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38. Privatperson 29

inkom den 6 september 2016

38.1 Den yttrande menar att planförslaget är illa framtaget utifrån dålig analys av behovet av bostäder i kommunen samt ett uttryck för bristande politisk kompetens och oansvarig förvaltning i
kommunen.
38.2 Hen hänvisar till Gröna Dalens värde som natur och rekreationsområdet och anser att samtliga
planförslag i anslutning till Gröna Dalen bör avbrytas.
Kommentar
38.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar yttrandens synpunkt.

38.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar yttrandens synpunkt. Se även kommentar
6.1 och 22.2

39. Privatperson 30

inkom den 8 september 2016

39.1 Den yttrande motsätter sig planförslaget då det leder till buller vid skolor samt för att trafikmängden utmed Hjortronvägen leder till en ”flaskhals”.
39.2 Genomförandet av planförslaget menar hen leder till minskad bekvämlighet i tätortssamhället.
Kommentar
39.1

Se kommentar 8.6 och 9.1

39.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkt.

40. Privatperson 31

inkom den 12 september 2016

40.1 Den yttrande anser att den geotekniska utredningen som tagits fram enbart redovisar geoteknisk
grundläggning 1-2 våningshus och att det inte finns någon geoteknisk grundläggning redovisad
med koppling till flerbostadshusen i det aktuella planförslaget.
40.2 Den omfattande bebyggelsen norr om Hjortronvägen bör tas bort eller bestå enbart av enplanshus. Bland annat då man flyttat på den befintliga gångvägen för att få plats med bebyggelse och
intilliggande parkering.
40.3 Den yttrande ställer sig frågande till markägoförhållandena inom planområdet och begär en redogörelse av exploateringsavtalet. Detta i och med att då Gröna Dalen, sedan det ursprungligen
planerades, så borde kommunen varit ägare av marken.
Kommentar
40.1

Se kommentar 21.5

40.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3

40.3

I både planbeskrivningen, fastighetsförteckningen och genomförandebeskrivningen redovisas
fastigheter och ägandeförhållanden. Exploateringsavtalet färdigställs i samband med att detaljplanen antas.

41. Privatperson 32

inkom den 12 september 2016

41.1 Den yttrande hänvisar till att Gröna Dalen är ett område med natur och öppna grönytor och att
det är därför som många flyttat till området. Den oplanerade natur som ängarna kring Tibble utgör bör sparas då det har värden som planerad parkmark aldrig kan ersätta.
41.2 Den planerade, stadsliknande bebyggelsen passar inte in i planområdet då det inte smälter in
med befintlig bebyggelse. Området kring kyrkan och klockstapeln bör vara obebyggt med tanke
på olika kultur- och fritidsaktiviteter samt kulturhistoriskt arv.
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41.3 Den yttrande ställer sig frågande till att en miljökonsekvensbeskrivning inte bedömts nödvändigt då detta definitivt anses påverka miljön
41.4 Den yttrande anser att då Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik så bidrar det till ett ökat
tryck som bland annat leder till svårigheter för kollektivtrafikförbindelser att hålla tidtabeller.
Detta även med tanke på att den ökade bebyggelsetätheten kommer kräva en högre turtäthet för
kollektivtrafiken utmed Hjortronvägen och Granhammarsvägen.
Kommentar
41.1

I gällande översiktsplan är södra Gröna dalen föreslaget som kommundelspark medans norra
Gröna dalen, norr om E18 är fortsatt föreslaget som ett grönstråk med ett prioriterat rekreativt promenadstråk. Se även kommentar 6.1 och 22.2

41.2

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

41.3

Se kommentar 21.6

41.4

Se kommentar 8.6

42. Privatperson 33 och 34

inkom den 12 september 2016

42.1 Den höga bebyggelsen runt Hjortronvägen inskränker naturupplevelsen som Gröna Dalen utgör
samt skärmar siktlinjerna för befintlig bebyggelse. Särskilt under vintern då solen står som lägst.
42.2 Planförslaget saknar beskrivning av hur detaljplanen påverkar den omgivande befintliga bebyggelsen samt trafiksituationen i Kungsängen-Tibble.
Öppnandet av Hjortronvägen för personbilar kommer försvåra trafiksituationen i området. Detta
med tanke på den befintliga gång- och cykeltrafiken i området. Det ökade trafikflödet längs med
Hjortronvägen kommer därför leda till ökad risk för trafikolyckor.
42.3 Den genomförda bullerutredningen redovisar endast information om hur den föreslagna bebyggelsen påverkas, men inte hur den befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet påverkas
av ökad trafikmängd i och i anslutning till planområdet.
42.4 Den föreslagna detaljplanen kommer radera det öppna fält från Kungsängens kyrkogård och
skogsområde upp mot Tibble som Gröna Dalen idag utgör. I och med detaljplanens genomförande raderas även den rekreation och de naturupplevelser som Gröna Dalen erbjuder.
Även det djurliv som idag finns inom planområdet kommer att vara ett minne blott som resultat
av den planerade bebyggelsen och det ökade trafikflödet inom området.
Kommentar
42.1

Se kommentar 21.1, 21.3 och 28.3

42.2

Se kommentar 8.6, 9.1 och 31.9

42.3

Se kommentar 11.3

42.4

Se kommentar 6.1, 22.2 och 25.2

43. Privatperson 35 och 36

inkom den 16 september 2016

43.1 Ingen hänsyn till kultur- och byggnadshistoriska värden (Ekhammars Gård, Kungsängens
Kyrka, hembygdsföreningen Gamla Kungsängen).
43.2 Planförslaget besår av allt för höga, och för många hus vilket gör att intrycket som helhet för
planområdet försämras. Den ljussättning och de siktlinjer som beskrivs finns inte under mer än
hälften av året och därmed.

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

Samrådsredogörelse

26 (32)

43.3 I området bör endast planeras för mindre småhus för att passa ihop med befintlig bebyggelse.
Området närmast inpå Ekhammars Gård och Kungsängens Kyrka bör lämnas helt fritt från bebyggelse. Fokus bör läggas på att den planerade bebyggelsen passar in bättre i miljön för att bidra till att lyfta kommunens attraktivitet.
Kommentar
43.1

Planförslaget föreslår en låg bebyggelse på två våningar närmast kyrkogården, samt att tillkommande bebyggelses utformning i fråga om skala, material och kulörval ska anpassas till
omgivningen. Se om föreslagen ny bebyggelse i planbeskrivningen, samt gestaltningsprogrammet. Se även kommentar 6.1, 6.2.

43.2

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

43.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Se även kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

44. Privatperson 37 och 38

inkom den 16 september 2016

44.1 De yttrande motsätter sig den stadsliknande karaktär som kommunen eftersträvar då de vill bevara Gröna Dalen som det natur- och rekreationsområde för människor, djur och natur, som det
är idag. I synnerhet med tanke på den värdefulla åkermarken som Gröna dalen utgörs av.
Kommentar
44.1

Se kommentar 22.2

45. Privatperson 39

inkom den 17 september 2016

45.1 Projektet redovisar ingen konsekvensbeskrivning, för och emot exploatering inom planområdet.
Planförslaget visar heller inte hur det uppfyller samhällsbyggnadskontorets verksamhetsmål eller kommunens Framtidsvision 2035.
45.2 Planförslaget tar ingen hänsyn till boende i anslutning till planområdet. Kommunens Framtidsvision 2035 anses ha ett mycket begränsat värde.
45.3 Även om planförslagets bidrar positivt till billigare bostäder samt utveckling och integration, så
är det omöjligt, efter planens genomförande, att uppnå naturvärden av samma kvalitet inom
planområdet, i jämförelse med de som fanns innan planens genomförande.
45.4 Den yttrande menar att det inte är en prioriterad angelägenhet för kommunen att expandera och
förse staten med bostäder. Expansionen får aldrig bli ett självändamål för kommunen.
45.5 Den yttrande ifrågasätter om kommunens gröna lunga skall raseras i utbyte mot flerbostadshus,
bilar, trafik, betong, nedskräpning med mera.
Kommentar
45.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Läs om ”konsekvenser av planens genomförande” i planbeskrivningen. Den är inte uppdelad i för- och emot,
men ger en sammanfattning av de, av planavdelningen bedömda, viktigaste konsekvenserna av
exploateringen.
Planförslaget bedöms stämma väl överens med kommunens Framtidsvision 2035. I visionen
lyfts tre strategiska fokusområden fram; Tillgänglig plats - Mötesplats - Levande plats. Det
innebär bland annat att inom kommunen utforma attraktiva mötesplatser som ökar den sociala sammanhållningen och öppenheten, utveckla hållbara boende- och livsmiljöer med närheten till natur och vatten, m.m.
Det nya detaljplaneförslaget för Tibbleängen har bl.a. som vision att skapa förutsättningar för
tillgängliga och levande mötesplatser genom att förstärka Gröna dalen som mötesplats och
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rekreationsområde och genom tillskapandet av en ny fickpark, en ny lekplats och en ny aktivitetsyta. Förutsättningar för ett miljömässigt hållbart leverne anses som goda i och med de föreslagna bostädernas centrala läge i Kungsängen med närhet till kommunikationer och dess
närhet till natur.
45.2

Se ovanstående kommentar samt kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

45.3

Se kommentar 22.2 och 25.2

45.4

Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3.

45.5

Se kommentar 6.1 och 22.2

46. Privatperson 40 och 41

inkom den 18 september 2016

46.1 De yttrande motsätter sig planförslaget då det anses utgöra en grön oas för boende i UpplandsBro. De eftersträvar gröna öppna platser och närhet till gröna ytor i anslutning till bostaden.
46.2 Exploatering bör uppföras i samklang med naturen, lågt där det är lågt och högt där det är högt.
Natur bör sparas och spara naturlig variation i naturen. Se var människor trivs bäst.
Kommentar
46.1

Se kommentar 6.1 och 22.2

46.2

Se kommentar 6.2, 20.1, 21.1, 21.3

47. Svenska Kyrkan, Västra Ryd

inkom den 20 september 2016

47.1 Kungsängen-Västra Ryds församling har ett långsiktigt behov av att utvidga kyrkogården på
grund av den förväntade inflyttningen i församlingens distrikt. Planförslaget medför därför en
risk att bostäder medför att möjligheten till utvidgning av kyrkogården i direkt anslutning till
nuvarande kyrkogård försvinner.
47.2 Klockringningen från klockstapeln i samband med gudstjänster etc. kan riskera att upplevas som
störande för närboende.
47.3 Med hänsyn till bevarande av kulturmiljön vid kyrkan, kyrkogården och klockstapeln samt
Hembygdsgården och Ekhammars gård så bör ny bebyggelse vara i högst två våningar och
byggnadsmaterialet av trä.
47.4 Byggnadshöjden bör även begränsas till två våningar för närliggande hus invid kyrkogården.
Detta för att förhindra insyn i samband med begravningar och andra kyrkoaktiviteter samt för
att eventuellt ljud från intilliggande bostäder kan upplevas som störande.
Kommentar
47.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning är medvetna om det långsiktiga behovet av ökad
yta för begravningsplats i och med att kommunens befolkning växer, men det har inte varit en
av planeringsförutsättningarna för platsen som angivits i kommunens översiktsplan.

47.2

Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Svenska kyrkan, Västra Ryds synpunkter,
men bedömer den eventuella störningsrisken som liten, då omfattningen i tid för klockringningen är mycket begränsad.

47.3

Se kommentar 6.1, 6.2 och 43.1.

47.4

Se kommentar 43.1

48. Stockholms Näs hembygdsförening
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48.1 Hembygdsföreningen anser att uppförandet av höghus inom planområdet är olämpligt med
tanke på området topografiska och geologiska förutsättningar och framför därför invändningar
mot planförslaget. Föreningen menar att området, sedan 1000 år tillbaka har en historisk roll
som centrum i socknen.
48.2 Föreningen menar att en viktig pusselbit i områdets historia kommer att styckas och försvåra för
kommande generationer att se hur samhället vuxit fram under det senaste årtusendet.
Kommentar
48.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar hembygdsföreningens synpunkter. Se även
kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

48.2

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar hembygdsföreningens synpunkter

49. Privatperon 42

inkom den 22 september 2016

49.1 Den yttrande anser att kommunen bör gå igenom detaljerna i de ursprungliga planhandlingarna
från 2006 och 2008 och anser också att biltrafiken inom planområdet borde vända och åka tillbaka mot Västra Ryd. Hjortronvägen bör inte öppnas för genomfartstrafik.
49.2 Den yttrande undrar om kommunen tagit hänsyn till fridlyst växtlighet samt eventuellt kvarvarande kulturminne/historiskt arv inom planområdet.
Kommentar
49.1

Se kommentar 21.7 och 28.3. Angående Hjortronvägen, se kommentar 8.6.

49.2

Angående naturvärden, se kommentar 25.2. Angående kulturminnen, se hur planförslaget förhåller sig till fornlämningar i kommentar 21.1. Läs även om forn-lämningar i planområdet
under rubriken "förutsättningar, planförslag och konsekvenser" i det bearbetade planförslagets planbeskrivning.

50. Liberalerna, Upplands-Bro Kommun

inkom den 23 september 2016

50.1 I jämförelse med kommunens översiktsplan innebär detaljplanen en tredubbling av antalet bostäder.
50.2 Anpassning av bebyggelsestruktur på föreslagen bebyggelse för anpassning till omgivande bebyggelse och kulturarv så som kyrkklocka etc. Byggnadsvåningar bör begränsas till fyra våningar.
50.3 Anpassa skala och orientering av föreslagen bebyggelse utifrån bebyggelsestruktur, vädersträck
etc.
50.4 Ytan norr om Hjortronvägen bör inte bebyggas och bullervallen mellan Hjortronvägen och befintlig bebyggelse bör bevaras.
50.5 Vid öppnande av Hjortronvägen för allmän fordonstrafik bör ökad hänsyn tas till barnperspektivet samt säkerhet för gående och cyklister. Den nya bebyggelsen i planförslaget anses inte vara
beroende av att bussgatan öppnas för genomfart av allmän fordonstrafik.
Kommentar
50.1

Se kommentar 28.3

50.2

Se kommentar 6.2, 20.1, 21.1 och 43.1.

50.3

Se kommentar 6.1, 6.2, 20.1, 21.1

50.4

Se kommentar 21.1

50.5

Se kommentar 2.1 och 8.6
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51. Privatperson 43

inkom den 23 september 2016

51.1 Bebyggelsen i planförslaget är allt för storskalig och har opassande utformning som stadsmiljö i
ett luftigt grönområde. Bebyggelse bör inte tillåtas norr om Hjortronvägen med hänsyn till den
befintliga villabebyggelsen norr därom.
51.2 Våningshöjden för den planerade bebyggelsen borde begränsas till fyra våningar och bebyggelsen i planområdets östra del borde vara lägre än bebyggelsen till väster.
Parkeringsnormen i området borde ligga på 1,5 parkeringsplatser per hushåll. Detta för att tillmötesgå fordonsinnehavet för förvärvsarbetande familjer.
51.3 Garage borde placeras i bebyggelsens nedre plan alternativt källarvåning.
51.4 Vid exploatering borde lerbottnen i planområdet grävas ur för att åstadkomma en säkrare grund
för bebyggelsen.
51.5 Hjortronvägen borde förbli genomfart enbart för SL-bussar. Detta för att hålla nere bullernivåer.
In- och utfart till planområdet bör tillåtas via Tibble torg liksom anslutning till Kyrkvägen.
51.6 Planområdet drabbas av inversion, vilket innebär att avgaser samlas i den dal som planområdet
ligger i. Detta blir påtagligt för boende i Gröna Dalen och blir ännu mer skadlig som resultat att
den föreslagna bebyggelsen.
Kommentar
51.1

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

51.2

Se kommentar 21.1 och 28.3 angående bebyggelsehöjd och kommentar 9.2 angående parkeringsnorm.

51.3

Se kommentar 8.1

51.4

Se kommentar 1.4

51.5

Se kommentar 8.6

51.6

Se kommentar 23.2

52. Privatperson 44

inkom den 23 september 2016

52.1 Detaljplanen är till nackdel för närmiljön samt för boende i hela Kungsängen-Tibble. Gröna Dalen borde istället få en mer parkliknande karaktär genom exempelvis en kulverterad bäck till
gagn för hela bostadsområdet. Kommunen borde arbeta med att utveckla planer på platser som
lämpar sig för bostadsutveckling.
52.2 Den planerade bebyggelsen har getts en olämplig placering som bryter mot den omgivande bebyggelsens karaktär, och historia. Den föreslagna bebyggelsen skulle även störa det gröna stråk
genom Gröna Dalen som finns idag mellan idrottsplatsen och Kungsängens Kyrka.
52.3 Vid eventuell bebyggelse inom delar av planområdet bör det istället ske i form av ett äldreboende snett emot Hagtorp, nedanför skogsdungen. Planområdet är inte lämpligt för flerfamiljshus
av ”stadsliknande” karaktär.
Kommentar
52.1

Se kommentar 6.1 och 22.2

52.2

Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.

52.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter.

53. Privatperson 37
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53.1 Den yttrande motsätter sig planförslaget och yrkar på att Gröna Dalen bör fylla en viktig roll
som odlingsmark alternativt park- och rekreationsområde vilket det bör få fortsätta göra nu och i
framtiden.
53.2 Den yttrande menar att mer fokus bör läggas på behovet av naturmark, med tanke på djurens
förutsättningar att leva.
Kommentar
53.1

Se kommentar 22.2

53.2

Se kommentar 22.2 och 25.2

54. Privatperson 38

inkom den 1 november 2016

54.1 Planförslaget bestrides med tanke på hur det påverkar barnen och djuren nu och i framtiden och
att Gröna Dalen med dess naturvärden är en viktig anledning till att man bosatt sig i Kungsängen.
Kommentar
54.1 Se kommentar 22.2 och 25.2

Resultat av samrådet
Förutom inkomna synpunkter från de gängse remissinstanser som yttrar sig så som statliga myndigheter, kommunala nämnder och andra remissinstanser fick vi många synpunkter från Upplands-broborna själva. De flesta synpunkterna kom från boende i närheten till det planerade bostadsområdet och
väldigt många var av olika anledningar negativa till det förslag som presenterats. Vi på kommunens
samhällsbyggnadskontors planavdelning har tagit till oss av de inkomna synpunkterna och har sedan
dess arbetat för att ta fram ett förslag som är reviderat med hänsyn tagen till dessa. Arbetet har gjorts
tillsammans med byggherrar och arkitekter i samråd med externa experter och kommunens egna experter. Tongivande i bearbetningen av detaljplaneförslaget har varit att skapa förutsättningar för en
blandad bostadsbebyggelse som både går i kommunens linje att tillskapa så många bostäder som möjligt i stationsnära lägen, men samtidigt ta stor hänsyn till befintlig och omgivande bebyggelse, historia
samt sociala och ekologiska värden. Exempel på sociala och ekologiska värden som vi koncentrerat
oss på i planeringen har varit att förstärka och förbättra rekreationsområdet Gröna dalen för såväl människor som för flora och fauna. Arbetet med utvecklingen av Gröna dalen har delvis gjorts i samband
med planeringen av Tibbleängen, men även i ett parallellt pågående arbete inom samhällsbyggnadskontoret. Intentionen med planeringen av Gröna dalen är att den skall bevaras som grönstråk, men
samtidigt utvecklas till ett stråk med ännu högre rekreativa värden och med ett större utbud av
ekotjänster än idag.
Ändringar i planförslaget
•

Bebyggelsestrukturen har ändrats från att, i föregående förslag, till största del bygga på tvärgående huskroppar i relation till Gröna dalen till att i nuvarande förslag blanda riktningarna på
huskropparna för att skapa mer definierade ytor mellan husen och låta dem följa viktiga siktlinjer, riktningar och stråk. Närmast Gröna dalen föreslås i det bearbetade förslaget småhusbebyggelse med huskropparna i längsgående riktning relativt Gröna dalen för att förstärka dalens
långsträckta form och bekräfta rumsligheten i Gröna dalen.
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•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Det nya förslaget tillåter bebyggelse på 2-5 våningar jämfört med det tidigare förslagets 3-8
våningar.
I den bearbetade detaljplanen ligger småhusbebyggelsen närmast dalen, 4-våningshusen
bakom dem (sett från Gröna dalen) för att sedan trappa upp höjden med 5-våningshusen närmast den skogsklädda kullen. I det tidigare förslaget planerades det för 4-våningshus närmast
dalen, 6, 7 och 8-våningshus närmast kullen och 5, 6 och 7-våningshus däremellan. Därtill låg
3-våningshus längst söderut.
Antal bostadsenheter har minskat från c:a 350 st till c:a 225 st.
Av dem är cirka 200 lägenheter i flerbostadshus och c:a 25 i småhus, jämfört med samrådsförslagets 335 lägenheter och 16 småhus.
Planförslaget kan som mest inrymma en bebyggelse på fem våningar jämfört med samrådsförslagets åtta våningar.
Parkeringen är i det bearbetade förslaget integrerad i den planerade bebyggelsen genom små
parkeringstorg och kantstensparkering som planeras omges av grönska samt i parkeringsgarage under ett av flerbostadshusen. I det tidigare planförslaget var en stor del av parkeringen
hänvisad till fristående parkeringsdäck i utkanterna av det planerade bostadsområdet.
Bebyggelsen norr om Hjortronvägen har helt tagits bort från förslaget. I det tidigare förslaget
föreslogs där flerbostadshus på 4-7 våningar, samt två fristående parkeringsdäck på två våningar vardera.
Hjortronvägen föreslogs tidigare öppnas upp för allmän trafik. I nuvarande förslag blir Hjortronvägen fortsatt bussgata och genomfartstrafik för allmänna fordon tillåts ej. Den del av
Hjortronvägen som leder fram till infarten till den nya lokalgatan kommer dock öppnas upp
för allmänna fordon för att möjliggöra in- och utfart till den tillkommande bebyggelsen.
Planområdets utsträckning och omfattning har ändrats. Området norr om Hjortronvägen har
helt tagits bort från planområdet, medans planområdets gränser har utökats år öster och åt söder. Anledningen till att utöka planområdet åt öster och söder har varit för att säkra att en dagvattendamm byggs samt att säkerställa en god gestaltning av intilliggande parkytor.
En fickpark planeras i det nya förslaget i anslutningen till kyrkogårdens nordvästra hörn. Syftet är att öppna upp siktlinjen runt kyrkogårdens hörn och inbjuda till fortsatt rörelse söderut
samt att skapa möjlighet till kommunikation genom det nya bostadsområdet från bebyggelsen
och gång- och cykelvägen kring Ekhammars gård och kyrkan upp mot Tibble torg.
En lekplats har tillkommit i planområdets södra del för att skapa högre livskvalitet för barn i
och i anslutning till området. Lekparken ligger även strategiskt placerad för att kunna nyttjas
av både den befintliga förskolan Klockarängen längre söderut och den tilltänkta förskolan i
planförslaget.
Ytterligare en park- och aktivitetsyta föreslås i planens västra del i närhet till koloniträdgårdarna.
Förskolans placering har flyttats från att ligga i västra delen av planområdet intill skogskullen
till att ligga i planområdets norra del intill Gröna dalen och Hjortronvägen. Omplaceringen har
gjorts för att möjliggöra en större förskolegård och för att underlätta lämning och hämtning
utan att dra in trafik i det planerade bostadsområdet samt för att bristen på förskoleplatser är
högre norr om planområdet.
Förskolebyggnadens BTA var i tidigare förslag c:a 1100 kvm och i nuvarande förslag c:a 1300
kvm och förskolegårdens yta har ökat från c:a 1550 kvm till c:a 3000 kvm i nuvarande förslag.
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•
•

En dagvattendamm föreslås i Gröna dalen i närhet till den planerade bebyggelsen för att rena
och ta hand om dagvattnet från planområdet.
En siktlinje upp mot Ekhammars gård i öster från skogskullen har förstärkts genom huskropparnas placering och genom möjlighet till fortsatt gång- och cykelkommunikation genom området som en förlängning av befintlig gång- och cykelväg från andra sidan dalen. På så sätt får
den nya bebyggelsen en naturlig koppling till bebyggelsen kring Ekhammars gård, samtidigt
som det är en gest som lyfter fram Ekhammars gårds betydelse i områdets historia.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.

Underlagsmaterial
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.
Minnesanteckningar från samrådsmöte
Upprättad den 12 januari 2018 av
Samhällsbyggnadskontoret; Planavdelningen

Anna Roander
Planarkitekt

Johan Sjöstrand
Projektledare, Exploatering

Henric Carlson
Planchef

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef
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REMISSLISTA

Datum
2018-02-05

Vår beteckning

KS 15/0024

Remisslista för utställning av
Förslag till detaljplan för

Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801
Kungsängen
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 2018-01-10
samt

Länsstyrelsen i Stockholms län
Lantmäterimyndigheten Sthlms län
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen
Trafikverket Region Stockholm
Käppalaförbundet
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Eldistribution AB
Svenska Kraftnät AB
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB
Ragn-Sells AB
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Lokaltidningen Mitt i Sthlm
Posten meddelande AB
Bygg- och miljönämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Pensionärsrådet
Skolrådet
Tillgänglighetsrådet
Näringslivsrådet
Damernas Företagsbyrå
Fastighetsägarna Stockholm AB
Hyresgästföreningen
Upplands-Bro Villaägarförening
Kungsängens Villaägareförening
Stockholms-Näs Hembygdsförening
Bro-Lossa Hembygdsförening
Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-58169000
Fax 08-58169240
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se
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REMISSLISTA

Håtuna Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening
Kulturbojen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Stockholms Handelskammare
Svenskt Näringsliv Region Stockholm
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